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 المحتويات
 الصفحة العنوان التقسيم
 5 - 1  المقدمة

 89-7 مفيوم الجحود باليبة الفصل األول
 55-7 ماىية الجحود باليبة المبحث األول
 88-8 لجحود باليبةاتعريف  المطمب األول
 17-8 الجحود باليبةبتعريف ال الفرع األول
 88-17 د باليبةو خصائص الجح الفرع الثاني

 88-88 من أوضاع قانونية تمييز الجحود باليبة عما يشتبو بو الثالثالفرع 
 51-88  باليبة طبيعة الجحود المطمب الثاني

 77-88 إخالل بالتزام أخالقي باليبة الجحود  األولالفرع 
 51-77  قانونيإخالل بالتزام باليبة الجحود  الفرع الثاني

 55-51 نطاق الجحود باليبة المطمب الثالث
 57-51 النطاق الموضوعي لمجحود باليبة الفرع األول
 55-57 باليبة النطاق الشخصي لمجحود الفرع الثاني

 89 -55 تأصيل الجحود باليبة المبحث الثاني
 66 -55 التأصيل التأريخي لمجحود باليبة المطمب األول
 59-55 القديمة السماويةالجحود باليبة في الشرائع  الفرع األول

 66-59 القديمة الشرائعالجحود باليبة في  الثانيالفرع 
 77-66 تأصيل الجحود باليبة في الفقو االسالمي الثاني المطمب
 77-67 عدم لزوم عقد اليبة األول الفرع
 77-71 لمجحود باليبةعدم تنظيم الفقو االسالمي  الثانيالفرع 

 89-77 ةالمدني وانينالجحود باليبة في الق تأصيل المطمب الثالث
 78-75 في القانون المدني العراقي اليبةبتأصيل الجحود  الفرع األول
 85-78 المصريفي القانون المدني  اليبةبتأصيل الجحود  الفرع الثاني
 89-85 الفرنسيفي القانون المدني  اليبةبتأصيل الجحود  الفرع الثالث
 176-91 أحكام الجحود باليبة الفصل الثاني
 188-98 آثار الجحود باليبة المبحث األول
 175-98 عمى العقد الجحودأثر تقرير  المطمب األول
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 97-97 من تأريخ الجحود إبطال أثر العقد الفرع األول
 175-97 من تأريخ انعقاده العقدأثر إبطال  الفرع الثاني

 115-176 بين المتعاقدين اليبةب الجحودآثار  المطمب الثاني
 115-176 لمواىببالنسبة باليبة آثار الجحود  األولالفرع 

 119-115 بالنسبة لمموىوب لوباليبة آثار الجحود  الفرع الثاني
 185 -119 مغيرل بالنسبةاليبة ب الجحودثار آ المطمب الثالث
 185-119 غير نيائي اتصّرف تصّرف الموىوب لو في الموىوب الفرع األول
 188-185 تصرف الموىوب لو في الموىوب تصرفًا نيائيا  الفرع الثاني

 176 -189 جحود باليبةلم الرجوع دعوى المبحث الثاني
 155-189 جحود باليبةلم الرجوع دعوى أركان المطمب األول
 157-177 جحود باليبةالرجوع لم المدعي في دعوى الفرع األول
 155-151 باليبة جحودلم الرجوع المدعى عميو في دعوى الفرع الثاني
 155 - 155 باليبة جحودلم الرجوع المدعى بو في دعوى الفرع الثالث

 166-155 باليبة جحودلم الرجوع دعوىالسمطة التقديرية لمقاضي في  الثانيالمطمب 
 161-156 السمطة التقديرية لمقاضي في تقديم السبب عمى المانع الفرع األول
 166-161  الجحودواقعة  التقديرية في تقريرسمطة القاضي  الفرع الثاني
 168-166 سمطة القاضي التقديرية في تحديد أقارب الواىب الفرع الثالث

 176 -168  جحودلم الرجوع تقادم دعوى المطمب الثالث
 اإلسالمي  مرور الزمان المانع من سماع الدعوى في الفقو الفرع األول 

 المدني والقانون
168-178 

 175-178 جحود بالتقادم الطويللم الرجوع تقادم دعوى الثانيالفرع 
في القانون  مدة محددةالرجوع لمجحود ب تقادم دعوى الفرع الثالث

 الفرنسي
175-176 

 181-178 النتائج والمقترحات الخاتمة
 187-178  النتائج

 181-187  المقترحات
 199 -187   المصادر

 


