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 ممخص البحث و خطتو                          

          

تتصف األموال المعنوية , بخالف األموال المادية , بأنيا أشياء ال تقع تحت الحس و لكن بكونيا أمواال  
 يجوز أن تكون محال لمحقوق العينية , يتصرف بيا صاحبيا كتصرفو باألموال المادية.

 - :وتتركز األموال المعنوية في

  .وىي تشمل حقوق المؤلفين و الحقوق الفنية األخرى :- الممكية الفكرية-

تشمل عمى الحقوق المترتبة عمى العالمات التجارية و الصناعية و  :-الممكية التجارية و الصناعية -  
 .و الرسوم و النماذج الصناعية و المحل التجاريبراءات األختراع 

األسيم و (, و ىي الديون العادية , و الديون الثابتة في األوراق المالية المتباينةممكية الديون بأنواعيا  -  
 والديون الثابتة في األوراق التجارية ) السفتجة و الشيك و السند االولى ( . )السندات

لقانون الذي يسري من جية او ذلك فقط، ويختص ىذا البحث بموضوع الممكية التجارية و الصناعية 
  .عمييا , عندما يكون نوع من أنواع ىذه الممكية موضوعا أو محال لعالقة قانونية متضمنة عنصرا اجنبيا

و موضوعيا  شخاص العالقة أو أطرافيااعناصر , وىي  من عالقة  قانونية تتكونأية من المعموم انو    
واقعة قانونية كالفعل الضار أو  كونوكونو تصرفا قانونيا كالعقد أو  ،, أي محميا و أخيرا سبب نشوءىا

بمعنى أن جميع  ا،فاذا تكونت عالقة قانونية وكان عنصر من عناصرىا أو أكثر أجنبي .الفعل النافع 
قوانين دول مختمفة , فحينئذ يحصل تنازع ما بصمة متمية لقانون دولة واحدة , بل منتعناصرىا لم تكن 

 ين ىذه الدول لحكم تمك العالقة .بين قوان

من و ذلك باختيار القانون االنسب ليا , قانونياً  تتطمب حال التي توصف بتنازع القوانين أن ىذه الحالة    
قواعد  ب)  تسمى ،لقواعد قانونية شكميةوفقا بين قوانين تمك الدول لتطبيقو عمى تمك العالقة . ويتم ذلك 

  .(االسناد

و وفقا لما ذكر سابقا يتناول البحث أوال القانون الواجب التطبيق عمى العالمات التجارية و الصناعية ,   
ثانيا معرفة القانون الواجب التطبيق عمى بعد تعريف موجز بيذه العالمات و طبيعتيا القانونية . ويتناول 



النماذج الصناعية و  و ي عمى الرسومالبحث القانون الذي يسر يتناول حقوق البراءات االختراع  و ثالثا 
 القانون الواجب التطبيق عمى المحل التجاري.   بيان التجارية  و أخيرا

و القانون المقارن و االتفاقات وفي كل ىذه الحاالت األربع يكون تركيز البحث عمى القانون العراقي 
 الدولية و آراء الفقو بيذا الشأن . 

 عميو تكون خطة البحث كاآلتي : .تضمن أىم األستنتاجات و المقترحاتو يتم اختتام البحث بخاتمة ت

 -المقدمة : -
 القانون الواجب تطبيقو عمى العالمات التجارية والصناعية.-المبحث االول: -
 القانون الواجب تطبيقو عمى براءات االختراع. -المبحث الثاني: -
 الصناعية والتجارية.القانون الواجب تطبيقو عمى النماذج  -المبحث الثالث: -
 القانون الواجب تطبيقو عمى المحل التجاري. -المبحث الرابع : -
 االستنتاجات والمقترحات . -ة :مالخات -

 


