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 به نام خداوند جان و خرد

: هشر   اول)بخر   سازمانهای تجاری بین المللی حوزه انرریی  عنوان درس: حقوق 

 (جلسه اول ترم

 ؛                              دكتر محسن صادقي؛ عضو هیات علمي دانشگاه تهران استاد:

 98-99  دومنیمسال   

 دانشگاه تهراندكتری حقوق تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مقطع 

 : حاضرو کاربردی آشنایی با مبحث  نظری یک( مهمترین فواید

باه ایان    كاایي  با یک واحد درسي جدید باا عنایاب باه عادم توجاه      محترملزوم آشنایي دانشجویان -1

وجود واحد درساي یاا رشاته مساتقلي تحاب عناوان       -2؛ و كارشناسي ارشد موضوع در مقطع كارشناسي

آشانایي باا م ااني و    -3؛ سایاری از دانشاگاههای مبت ار جاارجي    در ب ین المللاي سازمنهای تجاری بحقوق 

به عنوان یکي از مهمترین موضوعات  سازمنهای تجاری بین الملليمهمترین و جدیدترین تحوالت حقوق 

قتصااد از یکساو و حقاوق عماومي و     او از بارزترین نقاط پیوناد میاان حقاوق و     تجارت بین المللحقوق 

در مقام وكیل، مشاور حقوقي، و محقا   باا    محترم لزوم آشنایي دانشجویان -4دیگر؛  جصوصي از سوی

باا عنایاب باه ایازایم اهمیاب      جصوصاا   سازمنهای تجاری بین المللي حوزه اناریی رویه عملي حاكم بر 

سازمنهای موضوعات جدید حقوق آشنایي دانشجویان محترم با  -5؛ و سطح بین المللي موضوع در ایران

و گرایم به سمب انتخاب یکي از موضوعات این م حث برای تالیف مقاله  علمي یاا   بین المللي  تجاری

 با عنایب به جال ادبیات در این زمینه.-دكتری رسالهنگارش 

 آیتم های تشکیل دهنده نمره پایان ترم: دو( 

  راهیماي داده شاود(  )با هماهنگي انجام شده، تحقیقات باه آقاای دكتار اب   نمره  4تحقی  پایان ترم: یک( 

 نمره    8: ابراهیميآقای دكتر دو( 

 نمره )شامل سه نمره كار كالسي و پنج نمره امتحان كت ي پایان ترم( 8سه( دكتر صادقي: 

)مطالبه این منابع برای آگاهي از مطالا  در    الف( منابع اصلی  درس:بخ  دوم بع امنسه( 

 و امتحان پایان ترم الزامي اسب(: 

 : منابع مبریي شده از سوی ایشان.ابراهیميتر بخم دك-1

 بخم دكتر صادقي:  -2 

 یک( مطال  كالسي؛ 

مقاله جایگاه انریی در سازمان جهاني تجاارت تاالیف جاانم میتارا نصایری در یصالنامه پ وهشاای         دو(

 -تجارت جهاني سال اول شماره اول.
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3- BRYAN MERCURIO, REFLECTIONS ON THE WORLD TRADE 

ORGANIZATION AND THE PROSPECTS FOR ITS FUTURE, 

Melbourne Journal of International Law, vol.10. 
Reflections on the WTO  

)مطالبه این منابع برای یهم بهتر مطال  و ایزایم اطالعات دانشجویان محترم مفید  ب( منابع کمکی

 اسب(: 

بصورت الکترونیکاي در اجتیاار    مان جهاني تجارتسازو مقاله انگلیسي در زمینه حقوق  كتاب تبدادی

 .اسبكه قابل انتقال بر روی یلم دارم 

: اینجان  هر روز در دانشکده حقوق و علوم سیاسي حضور دارم. محل حضور نحوه ارتباط با استاد

در ابتدای ساجتمان شماره دو دانشکده حقوق و علوم سیاسي )موسسه حقوق تط یقي واقع   -1اینجان : 

ساجتمان شماره یک دانشکده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران، اتاق  -2وم  یابان طالقاني( ط قه دج

لطفاً برای تعیین زمان و مکان دقیق مالقات، تلفنی برا اینجانره هماهنرو شرود       . 414

 sadeghilaw@ut.ac.irایمیل:    09122260604تلفن: 

 
 

Syllabus 
 

International Commercial Organizations Laws of the Energy Sector 

 

Chapter 1: The position of energy law in the World Trade 

Organization 

a) Energy Regulations in WTO Agreements 

b) New Issues of Energy in WTO 

c) The Future of WTO and Its effects on the Energy sector 

 

Chapter 2: The position of energy law in the Energy Charter Treaty 
a) The Structure and Purposes of ECT 

b) Rules and regulation of ECT on Energy Sector 

Chapter 3: Dispute Settlement of the Energy Sector in ICSID 

a) The Structure and Purposes of ICSID 

b) Cases and materials on Energy in ICSID 
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 به نام خداوند جان و خرد

 : آشنایی با برخی مصادیق مهم(هش  جلسه دوم ترم-حقوق اقتصادی )بخ  دوم عنوان درس:

 98-99دوم ؛                                نیمسال دانشگاه تهران دانشیاردكتر محسن صادقي؛  استاد:

 ی: و کاربردی آشنایی با مبحث حقوق اقتصاد نظری یک( مهمترین فواید

لزوم آشنایي دانشجویان كارشناسي ارشد تجاری اقتصادی با یک واحد درسي جدید با عنایب به عدم توجاه باه ایان    -1

وجااود واحااد درسااي یااا رشااته مسااتقلي تحااب عنااوان حقااوق اقتصااادی در بساایاری از -2موضااوع در مقطااع كارشناسااي؛ 

هید بهشتي و دانشگاه عالمه ط اط ایي و لزوم آشنایي دانشگاههای مبت ر جارجي و برجي دانشگاههای داجل مثل دانشگاه ش

آشنایي با م اني و مهمتارین و جدیادترین   -3دانشجویان رشته تجاری اقتصادی دانشگاه تهران با این اهم مطال  این مقوله؛ 

رین تحوالت حقوق اقتصادی در ایران و جهان به عنوان یکي از مهمترین موضاوعات حقاوق تجااری اقتصاادی و از باارزت     

آشانایي باا نوآوریهاا و نارساایي     -4قتصاد از یکسو و حقوق عمومي و جصوصي از سوی دیگر؛ انقاط پیوند میان حقوق و 

لزوم آشنایي دانشجویان در مقام وكیل، مشااور حقاوقي،   -5های قانون در اجرای مویقیب آمیز حقوق اقتصادی در كشور؛ 

با م احث حقوق اقتصادی با عنایاب باه ایازایم اهمیاب موضاوع در       قاضي و محق   با رویه عملي حاكم بر دعاوی مرت ط

آشنایي دانشجویان با موضاوعات  -7آشنایي با تجربه حقوقي موی  چند كشور پیشگام در زمینه حقوق اقتصادی؛ -6ایران؛ 

ش پایاان  جدید حقوق اقتصادی و گرایم به سمب انتخاب یکي از موضوعات این م حث برای تالیف مقاله  علمي یا نگار

 با عنایب به جال ادبیات در این زمینه.-نامه كارشناسي ارشد یا دكتری

 آیتم های تشکیل دهنده نمره پایان ترم: دو( 

 نمره: كه شامل كنفرانسهای كالسي و امتحان پایان ترم مي شود.    10دكتر جبفر نوری: یک( 

ن نمره امتحا 6+ تکالیف كالسي و هفتگيي و حل نمره مشاركب در م احث كالس 4نمره ) 10دكتر محسن صادقي: دو( 

  (.نمره امتحان 6كت ي پایان ترم: 

 بع درس:امنسه( 

 )مطالبه این منابع برای آگاهي از مطال  در  و امتحان پایان ترم الزامي اسب(:  الف( منابع اصلي  

 بخم دكتر نوری: منابع مبریي شده از سوی ایشان.-1

 بخم دكتر صادقي:  -2 

 بخشهایي از كتاب حقوق اقتصادی تالیف دكتر محسن صادقيمطال  كالسي؛ دو( یک( 

 )مطالبه این منابع برای یهم بهتر مطال  و ایزایم اطالعات دانشجویان محترم مفید اسب(:  ب( منابع كمکي

انتقاال بار روی   كتاب و مقاله انگلیسي در زمینه حقوق اقتصادی بصورت الکترونیکي در اجتیار دارم كه قابال   50حدود 

 یلم شماسب؛ همچنین چند كتاب ییزیکي در موسسه حقوق تط یقي در این زمینه مشخص شده اند.

 نحوه ارتباط با استاد:
ساجتمان شماره دو دانشکده  -1اینجان  هر روز در دانشکده حقوق و علوم سیاسي حضور دارم. محل حضور اینجان :  

سااجتمان شاماره یاک     -2وم  در ابتادای جیاباان طالقااني( ط قاه د    واقاع    حقوق و علوم سیاسي )موسسه حقوق تط یقاي 

لطفاً برای تعیین زمان و مکان دقیق مالقرات، تلفنری   . 414دانشکده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران، اتاق 

 sadeghilaw@ut.ac.irایمیل:    09122260604با اینجانه هماهنو شود   تلفن: 
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 )طراحي شده برای هشب جلسه دوم ترم( پالن در 
 

 کلیات حقوق اقتصادیمروری بر -فصل نخس 
 مفهوم حقوق اقتصادی و تمیز آن از حقوق و اقتصاد )تحلیل اقتصادی حقوق(-گفتار نخس 

 بخم نخسب( مفهوم حقوق اقتصادی 

 بخم دوم( تمیز از حقوق و اقتصاد 

 ف و کارکردهای حقوق اقتصادی و نارسایی حقوق خصوصی در تحقق این اهدافاهدا-گفتار دوم

 بخم نخسب( اهداف و كاركردهای حقوق اقتصادی  

 بخم دوم( نارسایي های حقوق جصوصي 

معرفی مهمترین اصول کلی حاکم بر حقوق اقتصادی و نقد چند قانون و رای قضایی بر -مگفتار سو 

 اساس این اصول

 بخم نخسب( مبریي مهمترین اصول 

 بخم دوم( نقد چند قانون و رای قضایي

 

مصداق مهم حقوق اقتصادی و جایگاه آن  چندبا  نظری و کاربردی آشنایی-فصل دوم

 در ایران 
 حقوق اقتصادی و اعمال آن در بازار بورس اوراق بهادار-گفتار نخس 

 ر بور  اوراق بهادار در بازا لزوم اعمال حقوق اقتصادی یلسفه و دالیل-بخم نخسب

 ر بور  اوراق بهاداراعمال كننده حقوق اقتصادی در بازامراجع نظارتي و -بخم دوم

 ضمانب اجراهای حقوق اقتصادی در یرض شکسب بازار بور  اوراق بهادار -بخم سوم

 حقوق اقتصادی و اعمال آن در بازار پول )حقوق بانکی( -گفتار دوم

  بازار پولیل لزوم اعمال حقوق اقتصادی در یلسفه و دال-بخم نخسب

 در بازار پولمراجع نظارتي و اعمال كننده حقوق اقتصادی -بخم دوم

  پولضمانب اجراهای حقوق اقتصادی در یرض شکسب بازار -بخم سوم

 حقوق اقتصادی و اعمال آن در بازار بیمه -گفتار سوم

  بازار بیمهدر  یلسفه و دالیل لزوم اعمال حقوق اقتصادی-بخم نخسب

 در بازار بیمهمراجع نظارتي و اعمال كننده حقوق اقتصادی -بخم دوم

  بیمهضمانب اجراهای حقوق اقتصادی در یرض شکسب بازار -بخم سوم

 حقوق اقتصادی و اعمال آن در حوزه حقوق مصرف کننده -گفتار چهارم

  ق مصرف كنندهحوزه حقویلسفه و دالیل لزوم اعمال حقوق اقتصادی در -بخم نخسب

 در حوزه حقوق مصرف كنندهمراجع نظارتي و اعمال كننده حقوق اقتصادی -بخم دوم

 حقوق اقتصادی در یرض شکسب بازار مصرف كننده ضمانب اجراهای-بخم سوم

 حقوق اقتصادی و اعمال آن در حوزه حقوق کار -گفتار پنجم

  ه حقوق كارحوزیلسفه و دالیل لزوم اعمال حقوق اقتصادی در -بخم نخسب
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 در حوزه حقوق كارمراجع نظارتي و اعمال كننده حقوق اقتصادی -بخم دوم

 كار ضمانب اجراهای حقوق اقتصادی در یرض شکسب بازار-بخم سوم

 حقوق اقتصادی و اعمال آن در بازار ارز -گفتار ششم

 بازار ارزیلسفه و دالیل لزوم اعمال حقوق اقتصادی در -بخم نخسب

 در بازار ارزنظارتي و اعمال كننده حقوق اقتصادی مراجع -بخم دوم

  ارزضمانب اجراهای حقوق اقتصادی در یرض شکسب بازار -بخم سوم

 حقوق اقتصادی و اعمال آن در حوزه حقوق رقاب  -گفتار هفتم

 حوزه حقوق رقاببیلسفه و دالیل لزوم اعمال حقوق اقتصادی در -بخم نخسب

 در حوزه حقوق رقاببننده حقوق اقتصادی مراجع نظارتي و اعمال ك-بخم دوم

  رقابب ضمانب اجراهای حقوق اقتصادی در یرض شکسب بازار-بخم سوم

 حقوق اقتصادی و اعمال آن در حوزه مرتبط با سازمان جهانی تجارت -گفتار هشتم

  حوزه سازمان جهاني تجارتيیلسفه و دالیل لزوم اعمال حقوق اقتصادی در -بخم نخسب

 در حوزه سازمان جهاني تجارتجع نظارتي و اعمال كننده حقوق اقتصادی مرا-بخم دوم

 در حوزه مرت ط با سازمان جهاني تجارتضمانب اجراهای حقوق اقتصادی در یرض شکسب بازار -بخم سوم

 حقوق اقتصادی و اعمال آن در حوزه محیط زیس  -گفتار نهم

  حوزه محیط زیسبیلسفه و دالیل لزوم اعمال حقوق اقتصادی در -بخم نخسب

 در محیط زیسبمراجع نظارتي و اعمال كننده حقوق اقتصادی -بخم دوم

  ضمانب اجراهای حقوق اقتصادی در یرض شکسب بازار-بخم سوم

 حقوق اقتصادی و اعمال آن در حوزه حقوق مالکی  فکری -گفتار دهم

  ب یکریحوزه حقوق مالکییلسفه و دالیل لزوم اعمال حقوق اقتصادی در -بخم نخسب

 در حوزه حقوق مالکیب یکریمراجع نظارتي و اعمال كننده حقوق اقتصادی -بخم دوم

 حوزه حقوق مالکیب یکریضمانب اجراهای حقوق اقتصادی در یرض شکسب بازار -بخم سوم

 
 

 

 
 


