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المعنيــة  المؤسســات  رأس  علــى  دولــة  كل  فــي  العــدل  وزارة  تقــف 
بنشــر الثقافــة القانونيــة، كمــا أن توعيــة المواطنيــن لمعرفــة حقوقهــم 
واإلنتصــار لهــا، وإدراك واجباتهــم وتشــجيعهم علــى اإليفــاء بهــا، هــي 
مــن صميــم مهــام الــوزارة التــي ال ُتبــرز للعلــن فــي العــادة، وفــي الوقــت 
الــذي تخــوض فيــه كليــات القانــون مجــال تدريــس القانــون ودعــم األبحــاث 
البحــوث القانونيــة، أن  العــدل، مــن خــال مركــز  إرتــأت وزارة  القانونيــة، 
تدلــو بدلوهــا فــي مضمــار البحــث العلمــي، لكــن بُحّلــٍة جديــدة، تجمــع 
تعنــي  التــي  القانونيــة  البحــوث  نشــر  مجــال  فــي  والمعاصــرة  األصالــة 
بجميــع المجــاالت المتصلــة بالحــق والقانــون والدولــة، كونهــا الثالــوث 
قواعــد  ويراعــي  يتفــق  بشــكل  الحقوقيــة،  الدراســات  لجميــع  الهرمــي 
النشــر المعروفــة عالميــًا، ويدعــم رصانــة البحــث العلمــي مــن خــال تحكيــم 
البحــوث وإخضاعهــا لتقويــٍم علمــٍي ُمحكــم ودقيــق، يتفــق والســياقات 
العلميــة المتعــارف عليهــا والمعتــرف بهــا مــن الجهــات العلميــة المختصة، 
وقــد كانــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الداعــم األبــرز لهــذا 
ــن، ســيجعل مــن المجلــة معينــًا  المشــروع، ممــا يحيطــه بإطــار علمــي محصَّ
لجميــع الباحثيــن الراغبيــن فــي نشــر أبحاثهــم القانونيــة، ســواء أكان الغــرض 
مــن النشــر تدعيــم الثقافــة القانونيــة، أم اإلســتفادة مــن نشــر البحــث 
فــي  التدريســية  للكــوادر  العلميــة  والترقيــة  البحــوث  تعضيــد  ألغــراض 

كليــات القانــون والمعاهــد المتخصصــة بدراســة القانــون.

بادرة اإلنطاق



مــة نصــف ســنوية تعنــي بنشــر البحــوث والدراســات  مجلــة حقوقيــة علميــة محكَّ
البحــوث  مركــز  عــن  تصــدر  واالنكليزيــة،  والكورديــة  العربيــة  باللغــات  القانونيــة 

القانونيــة فــي وزارة العــدل فــي حكومــة إقليــم كوردســتان العــراق.

المشرف العام

 السيد فرست أحمد عبد الله
وزير العدل

فكرة التأسيس
لمســت هيئــة التحريــر، الحــرص البالــغ والحمــاس الكبيــر للســيد وزيــر العــدل فــي حكومــة 
إقليــم كوردســتان العــراق، األســتاذ فرســت أحمــد عبداللــه، الــذي كان وراء فكــرة تأســيس 
مركــز البحــوث القانونيــة فــي الــوزارة، وقــد ذّلــل كل العقبــات إلعــداد المجلــة وإخراجهــا إلــى 
النــور، ومــن حــرص هيئــة التحريــر، مدعومــًا بــرأي الســيد الوزيــر، بــادرت المجلــة إلــى إختيــار 
عبــارة )العقــد االجتماعــي( عنوانــًا لهــا، لمــا يتضمنــه مــن معــاًن متصلــة بــكل مــن الحــق 
والقانــون والدولــة، فهــي العبــارة التــي تــمَّ إطاقهــا علــى نظريــاٍت فّســرت نشــوء الدولــة، 
كمــا أنهــا تعبــر عــن اإلرادة العامــة التــي يمثلهــا القانــون، فضــًا عــن كونهــا تبــرز دور ومكانــة 
الحقــوق فــي وضــع القوانيــن واألنظمــة رعايــة لهــا وتنظيمــًا، كمــا أنهــا ســوف تشــكل 
عامــة بــارزة للمجلــة تميزهــا عــن ســائر المجــات المتخصصــة فــي نشــر البحــوث القانونيــة.
إن القانــون بمــا يتمتــع بــه مــن دور بــارز فــي المجتمــع، فهــو نبضــه والناظــم الحقيقــي 
ــا أمــام مســؤولية علميــة واجتماعيــة فــي نشــر كل المســتجدات الحاصلــة فــي  ــه، يجعلن ل
نطاقــه، ولكــون العــراق وإقليــم كوردســتان، يفتقــران إلــى مجلــة ذات طابــع دولــي، تســتقي 
مكانتهــا مــن تنــوع الخبــرات لهيأتهــا اإلستشــارية فــي جميــع التخصصــات ومــن بلــدان 
متعــددة، كمــا أنهــا ســتحيط نفســها بمجموعــة مــن االجــراءات التــي تحــول دون المحاباة أو 
التفضيــل إال وفقــًا لألســس العلميــة الموضوعيــة المجــردة والمعتمــدة مــن قبــل المجــات 
مــون للبحــث ســيكونون مــن  العلميــة الرصينــة والمعروفــة علــى نطــاق العالــم، فالمحكِّ
خــارج دائــرة هيئــة التحريــر، كمــا ســُتؤطر عمليــة التحكيــم العلمــي بطابــٍع ســري يكفــل حيادية 
ده. كمــا أنهــا المجلــة الوحيــدة التــي ال ُتحمــل الباحــث رســومُا مقابــل نشــر  ــم وتجــرُّ الُمحكِّ
بحثــه، كمــا أنهــا تقــدم الجوائــز التقديريــة الدوريــة ألفضــل ثاثــة بحــوث مــن الناحيــة العلميــة 
خــال كل ســنة، وعــن كل عدديــن، مــن هنــا تتجســد رســالة المجلــة فــي دعــم البحــوث 
القانونيــة، للنهــوض بالواقــع القانونــي وتطويــر مؤسســات الدولــة والحكومــة المعنيــة 

ــًا. بالشــأن القانونــي، ســواء أكان شــأنًا تشــريعيًا أم فقهيــًا أم قضائيــًا أم إداري
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توصيف المجلة
إن مجلــة " العقــد اإلجتماعــي " ســوف تكــون مجلــة جميــع المختصيــن فــي القانــون فــي 
ــــكائها علــى  العــراق عمومــًا وإقليــم كوردســتان خصوصــًا، وســتنطلق نحــو العالمية،إلتِّ
أســس معتمــدة دوليــًا، وتبنيهــا للمعاييــر العلميــة المتعــارف عليهــا فــي جميــع المجــات 
العالميــة المعتــرف بعلميتهــا ورصانتهــا، إذ ســيجد فيهــا الباحــث المــكان الحقيقــي لنشــر 
مــة واألصيلــة، فهــي لــم تصــدر إال لدعــم حركــة البحــث العلمــي  األفــكار البًنــاءة والقيِّ
فــي مجــال الدراســات الحقوقيــة، وصــواًل لتحقيــق غاياتهــا فــي نشــر الثقافــة القانونيــة، 
وتأســيس عصــٍر جديــد ُيبلــور المعانــي التــي نــادى بهــا المفكــرون فــي إعــاء كلمــة الحــق 
وجعــل العدالــة قيمــة تســمو علــى كل معوقاتهــا، وتكريــس الفضائــل وجعــل القانــون 
أقــرب إلــى األخــاق مــن أي وقــت مضــى، مكرســين جهدنــا نحــو تحقيــق الخيــر والســام 
واألمــن والطمأنينــة لــكل صاحــب حــق وجــد فــي القانــون مــاذه، وأبصــر ضيــاء العــدل 

تحــت ســلطة الدولــة التــي ســاهم فــي إنشــائها مــن خــال العقــد اإلجتماعــي.

تتألف هيئة تحرير مجلة العقد اإلجتماعي من السادة:

أ.د. ُأميد صباح عثمانأ.د. عدنان ابراهيم سرحان

د. دانا عبد الكريم سعيد

د. عبد الكريم صالح عبد الكريم

د. حسيب صالح اسماعيل

د. هادي مسلم يونس

د. خالد ابراهيم السليم

كرمانج يونس عثمان 

أ.د. محمد سليمان األحمد

السيد توانا سامي عبد الرحمن

عضوًاعضوًا

عضوًا

عضوًا

سكرتيرًا للتحرير

عضوًا

عضوًا

المنسق العام 

رئيسًا للتحرير

اإلشراف الفني

أســتاذ القانــون المدنــي، دكتــوراه مــن جامعــة الموصــل عــام 2000، وبروفيســور مــن جامعــة الســليمانية عــام 2010، وقــد عمــل تدريســيًا 
فــي جامعــات عديــدة فــي العــراق واألردن واالمــارات والبحريــن، ولــه كتــب وبحــوث متعــددة ومتنوعــة فــي مجــال القانــون المدنــي 

وفلســفة القانــون.

 أســتاذ القانــون المدنــي ، مســاعد مديــر الجامعــة لشــؤون الفــروع، 
جامعــة الشــارقة - اإلمــارات العربيــة المتحــدة، دكتــوراه مــن جامعــة 
نانــت الفرنســية 1994 عمــل عضــو هيئــة تدريــس فــي العديــد مــن 
الجامعــات فــي األردن وقطــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة وهــو 

مؤلــف للعديــد مــن الكتــب فــي مجــال القانــون المدنــي.

أســتاذ القانــون المدنــي، دكتــوراه مــن جامعــة الســليمانية عــام 
2010، وبروفيســور مــن جامعــة ســوران عــام 2019، لــه بحــوث 
عديــدة فــي مجــال القانــون المدنــي، وحاليــًا يشــغل منصــب رئيــس 

ديــوان مجلــس وزراء إقليــم كوردســتان العــراق.

)المشــارك(، دكتــوراه جامعــة  المســاعد  القانــون االداري  أســتاذ 
عــام  ذاتهــا  الجامعــة  مــن  مســاعد  وأســتاذ   ،2010 الســليمانية 
2014، ويشــغل حاليــًا منصــب عميــد كليــة القانــون فــي جامعــة 

الســليمانية.

مــن  دكتــوراه  )المشــارك(،  المســاعد  المدنــي  القانــون  أســتاذ 
جامعــة  مــن  مســاعد  وأســتاذ   ،2011 عــام  الســليمانية  جامعــة 

.2015 عــام  دهــوك 

مــدرس القانــون المدنــي، دكتــوراه مــن جامعــة الســليمانية عــام 
ــة فــي وزارة التعليــم العالــي  ــر الشــؤون العلمي ــًا مدي 2019، وحالي

والبحــث العلمــي فــي حكومــة االقليــم.

مــن  دكتــوراه  )المشــارك(،  المســاعد  التجــاري  القانــون  أســتاذ 
جامعــة الموصــل عــام 2002، وأســتاذ مســاعد مــن جامعــة دهــوك 
فــي  األقــدم  المستشــار  منصــب  حاليــًا  ويشــغل   ،2006 عــام 

العــراق. كوردســتان  اقليــم  شــورى  مجلــس 

دكتــوراه  )المشــارك(،  المســاعد  العــام  الدولــي  القانــون  أســتاذ 
أســتاذ   ،2015 عــام  المتحــدة،  المملكــة  بورتســموث،  جامعــة 

.2019 ســوران  جامعــة  فــي  مســاعد 

تورينــو فــي  العــام مــن جامعــة  الدولــي  القانــون  ماجســتير فــي 
العــدل . لــوزارة  القانونــي  المستشــار   . إيطاليــا 



الهيئة االستشارية للمجلة
ــت المجلــة دعمــًا علميــًا بالــغ األثــر مــن شــخصيات علميــة كفــوءة، مــن دول  تلقَّ
الهيئــة  اعضــاء  أبــدى  إذ  الغزيــر والرصيــن،  العلمــي  نتاجهــا  لهــا  متعــددة، يشــهد 
المجلــة،  أســرة  إلــى  االنضمــام  فــي  ســعادتهم  بالــغ  عــن  للمجلــة  االستشــارية 
وستســتفيد المجلــة مــن تراكــم خبراتهــم ومــن آرائهــم الســديدة. وفيمــا يأتــي ســرد 

الهجائيــة: الحــروف  الهيئــة االستشــارية للمجلــة، بحســب  أســماء 

األستاذ الدكتور أكرم يا ملكي

األستاذ الدكتور حسام الدين األهواني

األستاذ الدكتور كارلوس فرناندث ليسا

األستاذ الدكتور جان دي غروف

المستشار األستاذ الدكتور عادل الطبطبائي

األستاذ الدكتور منير منيروزمان

األستاذ الدكتور الشهابي الشرقاوي

األستاذ الدكتور رينيه هوستيو

األستاذ الدكتور جعفر الفضلي

األستاذ الدكتور علي هادي الهالي

األستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الرزاق محمود

األستاذ الدكتور هيثم حامد المصاروة

األستاذ الدكتور تميم طاهر الجادر

المستشار الدكتور صالح ابراهيم الغثيث

األستاذ الدكتور محمد شال العاني

الدكتور حارث الدباغ

األستاذ الدكتور فائق الشّمـاع

األستاذ الدكتور وليد الشناوي

أستاذ القانون التجاري في جامعة بغداد سابقًا - العراق

أستاذ القانون المدني، جامعة عين شمس - مصر

أستاذ القانون الدولي العام والعاقات الدولية، 
جامعة كارلوس الثالث في مدريد - اسبانيا

أستاذ القانون الدولي العام، كلية القانون، جامعة 
أنتفيرب، بلجيكا

المستشار بالديوان األميري، وأستاذ القانون العام، 
وعميد كلية الحقوق بجامعة الكويت، الكويت

أستاذ القانون الدولي واألعمال، جامعة بورتسموت - 
المملكة المتحدة

أستاذ القانون المدني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
جامعة الملك سعود، السعودية

أستاذ القانون الدستوري، جامعة نانت - فرنسا

أستاذ القانون المدني، جامعة الموصل - العراق

أستاذ القانون العام، وعميد كلية القانون، جامعة 
بغداد، العراق

أستاذ القانون الدولي العام ، وكيل وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان العراق

أستاذ القانون المدني، جامعة الملك عبد العزيز - 
السعودية

أستاذ القانون الجنائي، الجامعة المستنصرية - العراق

رئيس هيئة المستشارين في مجلس النواب/ ورئيس 
تحرير مجلة دراسات قانونية - البحرين

أستاذ القانون الجنائي، جامعة الشارقة - االمارات

أستاذ القانون المقارن والقانون الدولي الخاص المشارك، 
جامعة مونتريال - كندا

أستاذ القانون التجاري المتمرس، جامعة بغداد - العراق

أستاذ القانون العام، جامعة المنصورة - مصر



قواعد النشر
تنشــر المجلــة البحــوث القانونيــة والدراســات الحقوقيــة باللغــات العربيــة 
والكورديــة واإلنجليزيــة، وهــي تعنــي بنشــر كل مــا يتصــل بمياديــن اهتمــام 
األحــكام  علــى  التعليــق  عــن  فضــًا  ودراســات،  بحــوث  مــن  المجلــة، 
القضائيــة، وملخصــات الرســائل العلميــة مــن ماجســتير ودكتــوراه، والتقاريــر 
العلميــة عــن النــدوات و المؤتمــرات، وعــرض الكتــب الجديــدة ومراجعتهــا، 
ونشــر نشــاطات مركــز البحــوث القانونيــة فــي وزارة العــدل، مــن نــدوات 
ومؤتمــرات علميــة وطــاوالت مســتديرة، وترجمــة البحــوث القانونيــة مــن 

اللغــات األخــرى. وذالــك علــى وفــق القواعــد اآلتيــة:

البحوث والدراسات العلمية:
قواعد عامة

التعهــد مــن الباحــث بــأن البحــث أو الدراســة لم يســبق نشــرها -ورقيــًا أو إلكترونيًا- 
وأال تكــون مقدمــة للنشــر إلــى أيــة جهــة أخرى.

أن يتسم البحث بالعمق واألصالة واإلضافة الجديدة إلى المعرفة القانونية.

االلتــزام بأصــول البحــث العلمــي وقواعــده العامــة، ومراعــاة التوثيــق العلمــي 
الدقيــق لمــواد البحــث.

أال يكــون البحــث أو الدراســة جــزءًا مــن أطروحــة دكتــوراه أو رســالة ماجســتير تقدم 
بهــا الباحــث، أو جــزءًا مــن كتــاب لــه ســبق نشــره.

أال يزيــد عــدد صفحــات البحــث أو الدراســة عــن 15 ألــف كلمــة بمــا فــي ذالــك 
المراجــع والهوامــش والجــداول واألشــكال والماحــق.

ال يجــوز نشــر البحــث فــي مجلــة علميــة أخــرى بعــد إقــرار نشــره فــي مجلــة العقــد 
االجتماعــي.

ترســل البحــوث مطبوعــة، بصيغــة الــوورد إلــى ايميــل المجلــة، وينبغــي مراعــاة 
التصحيــح الدقيــق فــي النســخة المرســلة.

أن يرفــق الباحــث ملخصــًا عــن بحثــه فــي حــدود الصفحــة الواحــدة باللغــات العربيــة 
والكوردية واإلنجليزية.

األفــكار والمــواد التــي تتضمنهــا البحــوث والدراســات المنشــورة تعبــر عــن أراء 
أصحابهــا، وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي المجلــة.

ترسل البحوث إلى عنوان رئيس تحرير مجلة العقد االجتماعي أو إيميل المجلة.

أن يرفق الباحث نبذة تعريفية عنه.
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التعليق على األحكام القضائية:

عرض ملخصات الرسائل الجامعية:

تقارير اللقاءات العلمية:

ب

ج

د

تنشــر المجلــة التعليــق علــى أحــكام القضــاء، إيمانــا منهــا بأهميــة آراء الفقــه 
القانونــي فــي تحليــل الحكــم وتأصيلــه ونقــده مــن واقــع الربــط بيــن نظريــة 
القانــون وعلمــه، وبيــن التطبيــق العملــي، وذلــك علــى وفق القواعــد اآلتية:

 أن يكون معد التعليق متخصصًا في القانون.
 أن يتناول التعليق حكما نهائيا استنفدت طرق الطعن فيه.

 أال يناقش التعليق إال المباديء التي أقام عليها الحكم دعائمه.
 عدم التعرض للهيئة والقضاة الذين أصدروه.

تنشــر المجلــة ملخصــات الرســائل الجامعيــة )الماجســتير- الدكتــوراه( التــي 
تمــت إجازتهــا، ويراعــى فيهــا أن تكــون حديثــة، وأن تعــد بمعرفــة صاحــب 
القانــون  مجــاالت  أحــد  فــي  جديــدة  علميــة  إضافــة  تمثــل  وأن  الرســالة، 
المعروفــة، علــى أال يزيــد العــرض علــى )10( صفحــات، مــع مراعــاة أن يضــم 

مــا يأتــي:
 مقدمة لبيان أهمية موضوع الرسالة.

 ملخصًا لموضوع الرسالة وكيفية تحديده، ويكون ضمن الرسالة.
 ملخصًا لمنهج الرسالة وفروضها وأدواتها.

 خاتمة ألهم ما توصل إليه معد الرسالة من نتائج وتوصيات.

تتصــل  التــى  والمؤتمــرات  النــدوات  عــن  العلميــة  التقاريــر  المجلــة  تنشــر 
موضوعاتهــا بواحــد أو أكثــر مــن مجــاالت اهتمــام المجلــة، والتــي انعقــدت 
ــا فــي داخــل إقليــم كوردســتان أو العــراق و خارجهمــا، ويراعــى فيهــا: حديث

األبحــاث   علــى  مركــزًا  المؤتمــر  أو  النــدوة  فعاليــات  التقريــر  يغطــي  أن   
العلميــة وأوراق العمــل المقدمــة ونتائجهــا، وأهــم التوصيــات التــي توصــل 

إليهــا.
 أال يزيد التقرير عن )5( صفحات.

قواعد خاصة
تخصــص قائمــة بالمراجــع فــي آخــر البحــث، تتضمــن جميــع المراجــع التــي أشــير 
المصــادر  ترتــب  أن  علــى  فــي صفحــات مســتقلة،  المتــن، وتوضــع  فــي  إليهــا 
والمراجــع بــدءًا بالمراجــع العربيــة ثــم المراجــع األجنبيــة، إذا كان البحــث باللغــة 

العربيــة، وُتقــدم لغــة البحــث علــى اللغــات األخــرى.

يشــار إلــى الهوامــش بأرقــام متسلســلة علــى امتــداد صفحــات البحــث، وتشــرح 
مرقمــة بحســب تسلســلها.

ــه مــع خمســة مســتات  ــه بحث يمنــح كل باحــث نســخة مــن العــدد المنشــور في
مــن بحثــه المنشــور.

تحتفظ المجلة بجميع حقوق النشر -ورقيًا وإلكترونيًا- للبحث المجاز.

يخضع ترتيب البحوث المنشورة في المجلة العتبارات فنية.
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عرض الكتب ومراجعتها:

ترجمة البحوث األجنبية إلى إحدى 
لغات المجلة:

هـ

و

تنشــر المجلــة المراجعــات التقويميــة للكتــب حديثــة النشــر، أو قديمــة النشــر 
فيمــا لــو اقتنعــت هيئــة التحريــر بثــراء مضمونهــا، تخــص أي حقــل مــن حقــول 

القانــون والتــي تتوافــر فيهــا الشــروط اآلتيــة:
 أن يكون الكتاب متميزًا ومشتمًا على إضافة علمية جديدة.

 أن يكون معد المراجعة متخصصًا في المجال العلمي نفسه للكتاب.
 أال يكون قد سبق تقديم العرض للنشر في مطبوعة أخرى.

 أن يعــرض المراجــع ملخصــًا وافيــًا لمحتويــات الكتــاب مــع بيــان أهــم أوجــه 
التميــز والقصــور، علــى أال يزيــد العــرض علــى )5( صفحــات.

 تمنــح المجلــة مقابــًا ماليــًا لعــرض الكتــب، الــذي يتــم بتكليــف مــن المجلــة 
فقط.

تنشــر المجلــة ترجمــات بعــض متــون القوانيــن واألحــكام القضائيــة األجنبيــة 
والبحــوث القانونيــة األجنبيــة إلــى إحــدى لغــات المجلــة، العربيــة أو الكورديــة 
أو االنكليزيــة، جــزءا مــن نشــاطات وحــدة دراســات القانــون المقــارن التابعــة 
لمركــز البحــوث القانونيــة، علــى وفــق الضوابــط المعتمــدة فــي الترجمــة مــن 

جهــة، وضوابــط الوحــدة المذكــورة مــن جهــة أخــرى.

ملحوظة:
ُتـرســل البـحــــوث والدراســـات إلى إيـمـيــل

السيد رئيس التحرير
األستاذ الدكتور محمد سليمـان األحـمـد

prof.alahmed@gmail.com
prof.alahmed@clr.gov.krd

77000 021 77 964+موبايل :
+964 75 074 13811


