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ـــحث ـــص البـــ ــددها /ملخـ ــاش بص ــور النق ــن أن يث ــي الميك ــن القضــايا الت ــود ،م ــن وج ــد م ــه الب ان

ــع ــل جمتم ــلوك يف ك ــوابط يف الس ــراده،ض ــرفات اف ــزم تص ــو مل ــى حن ــنظم عل ــا ت ــة ، كيم ــة كيفي خاص

عيــة تؤديهــا وحســم اخلصــومات التــي ســيما وان للحقــوق وظــائف اجتما، اســتعماهلم حلقــوقهم 

يتــوخى ،تنشـأ بصــددها وهــذا مايضــطلع بــه املشــرع عــن طريـق مايســنه مــن تشــريعات يف هــذا النطــاق

ــة  ــلحة االجتماعي ــا يف اطــار املص ــحابها مبزاياه ــع اص ــوق وضــمان حســن متت ــة هــذه احلق ــا محاي فيم

ــق ــوانني،للح ــن ق ــري م ــا يف كث ــة االثبــات منصــوص عليه ــن أدل ــا فــالقرائن كــدليل م ــدول ومنه  ال

ــم  ــات رق ــانون االثب ــده ق ــي وبع ــدني العراق ــانون امل ــنة ١٠٧الق ــا ، ١٩٧٩لس ــة ومنه ــرائن القانوني والق

واحلكمــة مــن الــنص علــى القــرائن القانونيــة ،القاطعــة بشــكل خــاص معرفــه يف كتــب الفقــه االســالمي 

  .هي محاية املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة التي يراها املشرع جديرة بذلك 

ــص ــري ن ــه بغ ــاك قرين ــون هن ــرائن ، والتك ــون الق ــد تك ــرية تقســم اىل قضــائوق ــذه االخ ــة وه ية او قانوني

وقـد عــرف الفقــه االسـالمي القرينــة القاطعــة بأنهــا ،قـرائن قانونيــة غــري قاطعـة وقــرائن قانونيــة قاطعــة 

ــني  ــد اليق ــة ح ــارة البالغ ــام ومن، االم ــام الع ــق بالنظ ــوعني االول يتعل ــة ن ــرائن القاطع ــة والق ــا حجي ه

الشــي احملكــوم فيــه والثــاني وهــي التتعلــق بالنظــام العــام كقرينــه الوفــاء املســتمدة مــن مــرور ســنة 

ثــم تطرقنــا اىل ، واحــدة علــى بعــض احلقــوق وقــد تطرقنــا يف ثنايــا البحــث اىل حجيــة الشــي احملكــوم بــه

ــات  ــبعض التطبيق ــهدنا ب ــك استش ــد ذل ــة بع ــاكم املدني ــام احمل ــة ام ــام اجلنائي ــة االحك ــرائن حجي للق

ـــائج  القانونيـــة القاطعـــة مـــن قضـــائنا العـــادل ثـــم ختمنـــا البحـــث خبامتـــة تضـــمنت بعـــض النت
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