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Abstract 
This research includes the study of presumption in American 
law and other comparative legal system, which is considerd as 
one of the Anglo-American laws, contains the use of 

presumptions as a method of evidence.
This study contains the definition of the presumptions as well 
as their legal characteristics type and their obligatory force in 

evidence.
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