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المفردات

ﺗﻌرﻳف ﻋﻘود ﻧﻘﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ  ،وﺑﻳﺎن ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ  ،وأﻧواﻋﻬﺎ.
القانون واجب التطبيق على ھذه العقود ھو قانون الدولة المتعاقدة
نظرية القواعد ذات التطبيق المباشر
ﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﻘد اﻹداري.
ﻧظرﻳﺔ ﻣﺑدأ ﺳﻠطﺎن اﻹرادة
ﻣوﻗف اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣن ﺗطﺑﻳق ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻘﺎﻧون واﺟب اﻟﺗطﺑﻳق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم.
اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن إﺧﻼﻝ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌﻘودﻫﺎ ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ.
اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗﺷدد
اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌﺗدﻝ
اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗوﻓﻳﻘﻲ
ﻣوﻗف اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص.
ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺧﺿوع ﻋﻘود ﻧﻘﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم
ﻓﻛرة اﻹرادة اﻟﺻرﻳﺣﺔ واﻟﺿﻣﻧﻳﺔ
ﻓﻛرة ﺗرﻛﻳز اﻟﻌﻘد
اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﺧﺿوع ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم.
اﻟﻘﺎﻧون واﺟب اﻟﺗطﺑﻳق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻫو ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﻳﺔ .
اﻟﻘﺎﻧون واﺟب اﻟﺗطﺑﻳق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻫو اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون
اﻟﻘﺎﻧون واﺟب اﻟﺗطﺑﻳق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻌﻘد.

الشريعة االسالمية
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مقدمة
المبحث األول – خيار الشرط
المبحث الثاني – خيار العيب
المبحث الثالث -خيار الرؤية
المبحث الرابع -خيار التعيين
المبحث الخامس -خيار النقد
المبحث السادس – دور الخيارات في العقود الحديثة
-

القانون المدني  ،المتعاقد االلكتروني
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الكورس األول /المتعاقد االلكتروني
الفصل األول  -:ماھية التعاقد االلكتروني.
المبحث األول -التعريف بالوسائل االلكترونية.
المبحث الثاني -التعريف بالتعاقد االلكتروني.
المبحث الثالث – خصائص التعاقد االلكتروني.
المبحث الرابع – تقييم التعاقد االلكتروني وتمييزه من غيره من العقود األخرى.
المبحث الخامس – الطبيعة القانونية للعقود االلكترونية .

والمشكالت القانونية المترتبة عنه

الفصل الثاني :التعبير عن اإلرادة في العقود االلكترونية.
المبحث األول – التعبير عن اإلرادة وفقا" للقواعد العامة.
المبحث الثاني – التعبير عن اإلرادة في التعاقد االلكتروني.
المبحث الثالث – اإليجاب االلكتروني.
المبحث الرابع – القبول االلكتروني.
الفصل الثالث – التطبيقات العملية للتعاقد االلكتروني
المبحث األول – التطبيقات القضائية في القضاء المقارن .
المبحث الثاني – التطبيقات القضائية في القضاء العراقي.
المبحث الثالث – تقييم للتطبيقات القضائية.

القانون الدولي الخاص ،تنازع القوانين
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مفھوم المسؤولية التقصيرية ونطاقھا
قيام المسؤولية التقصيرية ،دعوى المسؤولية التقصيرية
قواعد اإلسناد في المسؤولية التقصيرية
النظرية التقليدية
النظرية الحديثة
القانون واجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية في القانون العراقي
قواعد اإلسناد في أنواع خاصة من المسؤولية التقصيرية
المسؤولية التقصيرية في الحوادث البحرية
المسؤولية التقصيرية في الحوادث الجوية
المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استعمال واستھالك المنتجات
أساس تطبيق القانون األجنبي وبيان طبيعته
تطبيق القانون األجنبي
استبعاد تطبيق القانون األجنبي
-

في المسؤولية التقصيرية

القانون المدني ،مشكالت القانونية

المترتبة عن التعاقد االلكتروني
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الفصل األول -مشكلة الدعوى الى التفاوض بالوسائل االلكترونية
المبحث األول -ماھية الدعوى الى التفاوض) المفاوضات العقدية ( .
المبحث الثاني -االلتزامات في مرحلة الدعوة الى التفاوض .
المبحث الثالث -االلتزام بالنصيحة وسرية المعلومات .
الفصل الثاني -:مشكلة تحديد مجلس التعاقد االلكتروني
المبحث األول -تحديد زمان إبرام التعاقد االلكتروني والنتائج القانونية المترتبة عليه.
المبحث الثاني -تحديد مكان التعاقد االلكتروني.
المبحث الثالث -مشكلة صحة التراضي في التعاقد االلكتروني.
المبحث الرابع -مشكلة االحتيال في التعاقد االلكتروني ومدى حماية المستھلك.
الفصل الثالث -مشكلة إثبات التعاقد االلكتروني
المبحث األول -المشكالت القانونية في إثبات التعاقد االلكتروني
المطلب األول -مشكلة مساواة السندات االلكترونية مع قاعدة عدم جواز اصطناع الخصم دليال لنفسه.
المبحث الثاني -مشكالت انعدام األمن القانوني في اإلثبات بالسندات االلكترونية .
المبحث الثالث -متطلبات النظام القانوني لحل مشكلة اإلثبات بالتعاقد االلكتروني.

القانون التجاري
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الطبيعة القانونية للتحكيم التجاري الدولي
التمييز بين التحكيم وبين وبين الوسائل األخرى لتسوية المنازعات التجارية  ).بينه وبين الصلح  ،الخبرة،
الوساطة ،المصالحة
الفرق بين اتفاق التحكيم وعقد التحكيم
أ -اتفاق التحكيم= أركانه وأثاره
ب-عقد التحكيم = أركانه وأثاره
استقاللية شرط التحكيم وعالقته بمبدأ االختصاص باالختصاص
تشكيل ھيئة التحكيم في التحكيم الحر والمؤسسي
الشروط الواجب توافرھا في المحكم
رد المحكم في التحكيم التجاري الدولي
أھمية مكان التحكيم واآلثار المترتبة على اختياره ،واالعتبارات التي يستعان بھا في تحديده
ت-مكان التحكيم = مقعد التحكيم = SEAT OF ARBITRATION
ث-اعتبارات تحديد مكان التحكيم من قبل المحكم في حالة سكوت اتفاق التحكيم = )صلته بموضوع
النزاع ومالئمته األطراف مثال( .
ج -اآلثار= في حالة اختيار مكان التحكيم من قبل األطراف وسكوت اتفاق التحكيم عن تحديد القانون
واجب التطبيق على اإلجراءات فيطبق قانون مكان التحكيم بسبب عالمية قاعدة اإلسناد التي تقضي
بخضوع اإلجراءات لقانون الدولة التي تباشر فيھا اإلجراءات
 -٢لغة التحكيم واالعتبارات التي يستعين بھا المحكم في تحديد لغة التحكيم إذا اغفل اتفاق التحكيم
تحديدھا
 االعتبارات= مثال لغة العقد األصلي محل النزاع أو لغة معينة كاالنكليزية أو الفرنسية حسب ما تنصعليه قواعد اإلجراءات التي تتبعھا مؤسسة أو مركز التحكيم) إذا كان التحكيم مؤسسيا"(

القانون التجاري كورس ثاني
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سيمنار )قاعة بحث(

عملي ٢
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اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﻳق ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻟﺗﺣﻛﻳم

-١

اﻟﻘﺎﻧون واﺟب اﻟﺗطﺑﻳق ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع

-٢

 -٣ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺻدور ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﻳم وﺷروط ﺻﺣﺗﻪ
ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺻدورﻩ = إﺟراءات اﻟﺗﺣﻛﻳم

-

 -٤ﻋوارض إﺟراءات اﻟﺗﺣﻛﻳم
وﻗف إﺟراءات اﻟﺗﺣﻛﻳم

-

اﻧﻘطﺎع إﺟراءات اﻟﺗﺣﻛﻳم

-

إﻧﻬﺎء إﺟراءات اﻟﺗﺣﻛﻳم
 -٥أﻧواع أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺣﻛﻳم
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﺧﺻوﻣﺔ

-

أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟﺟزﺋﻳﺔ

-

أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟﻐﻳﺎﺑﻳﺔ

-

أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ

أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟﺗﻔﺳﻳرﻳﺔ واﻟﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ

-

-٦

اﺛﺄر اﻟﺣﻛم أﻟﺗﺣﻛﻳﻣﻲ

-

أﺛﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛم = اﻧﺗﻬﺎء وﻻﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛم ﻋن اﻟﺣﻛم اﻟذي أﺻدرﻩ

-

أﺛﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺطراف= اﻟﺗزاﻣﻬم ﺑﺗﻧﻔﻳذﻩ وﺣﺟﻳﺔ ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﻳم...اﻟﺦ
-٧

ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺣﻛم أﻟﺗﺣﻛﻳﻣﻲ

 -٨ﻣدى أﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻧدﻣﺟت أو ﺣﻠّت



ﺣﻳث ﻳﺗم ﺑﺣث اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻵﺗﻳﺔ-:

اﻟﻔرق ﺑﻳن ﻧﺳﺑﻳﺔ اﺗﻔﺎق اﻟﺗﺣﻛﻳم وﻧﺳﺑﻳﺔ اﻟﻛم أﻟﺗﺣﻛﻳﻣﻲ

ﻣﺎ ﻣدى ﺗﺄﺛر اﻟﻐﻳر ﺑﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﻳم ؟ ﻣﺛﻼ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ اﻷﺧرى؟
 -٩اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم أﻟﺗﺣﻛﻳﻣﻲ.

-١٠

ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺣﻛم أﻟﺗﺣﻛﻳﻣﻲ طﺑﻘﺎ" ﻟﺑروﺗوﻛوﻝ ﺟﻧﻳف  ، ١٩٢٣واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺟﻧﻳف  .١٩٢٧واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻧﻳوﻳورك ١٩٥٨م.

اعداد اوراق عمل في مواضيع القانون الخاص

what is tort ?
1- the development of tort law .
lability of parties
increase in tort claims
2- terminology in tort .
negligence
the concept of duty
range of possible injury
degree of duty
the standered of care
proximate cause
damage
res ipsa loquitur
3- strict liability .
international torts
assault
battery
false imprisonment
trespass
defamation
fraud
emotional distress
special damages awarded for international tort
second course :
1- product laibility
causes in action
defenses
statutes of limitations
2- employment and tort
employer - employee relationship
statutes governing the employment relationship that affect tort action
employer laibility laws
discrimination issues
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اللغة االنكليزية

3- tort defence
contributory and comparative negligence
assumption of risk
international tort defence
damages in tort actions

