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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

 تنن أ لب ننا يرننلتول فيننينظ منن  في لننليوو فيئلييننل   نفيلخلرنن    نن   نن  تنني ظ 
فيرننن ال فيت يو ونننل مننن  فيشي ونننل فيتهنننلوشولص نيرنننلويتىل مننن  عننن ل ل في ننننف ووص ن يننن   نننو 
الونننن    ىننننل منننن  نيتننننلفو في نننننف ووص نفيينفم ننننل   نننن  في نننننف وو فيتنننن  و لوننننل فيئلييننننلوص لن 
فإل تنننلفل   وىنننل ن تلفلنننل  يا  نننل ص لن تنيويونننل ص نوننننن ينننل وشنننل  ئ ننن  فيتعنننيو    نننن  

ل لن   ىننل مننن  نعنننيفل في ننننف وو فييل وننل ئينننل يىنننل ينننو في نننف ووص لن  ننن  فإل تنننلفل   وىننن
تينننول يننو فيرنن ال فيتهننلوشول منن  ونن ف فيعننييصلن ينلوننل منن  عنن ل ل فيتهننلوشل  ئ ننل  
    يلفروم يؤيتل م  في نلت  فيشلل نل نفيلنلنلول   ني بونلا فيرن ال فيتهنلوشولص نف  ف 

فإللنلف ف  فيتهنلوشولص  كل   بليئول فيي ه تلى لو نيتلفو في ننف وو ونن فيشينظ فين ر و نل 
نو ننيم ي تهننلود يليتننه ففنيوننل منن و فيتعننيو    نن  في نننف وو ئ ليننلل فيي ننه وننن لنن   يكيننظ 
ي شي ونننل فيتهنننلوشولص نونننن  ننن  ولشنننظ لخنننوف فيينينننل لن فيي ننن  مننن  في لنننلم فيئليينننل   لن 
فيلخوف م  في للم فيلخلر   لنف  تهنلوشول  يرنلنول  ي ئليينلو نو نت   نو لملنه فيتعنيو  

م نيكل ونننل نعنننيفل فيتهنننلود فييا نننناص كينننل ل نننه ئرنننئا فيتاننننلف  في يو نننلص نينفلىنننل  نني
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فيينظ ي للن  فإلرت  لخول فييتي  ل م  في لنا فإللنالئل  فييف  ونل فيتن  تىنيي كول ىنل 
نلي ىل ئلي ال م ي نلي  فيئلييل ل  ل ىل بول يليلة     ينفلىل ت   فيللن  فيت  يني 

كل نن  فيتهننلوشل  فييا نئننل ت تننلر نينن  يننيل يننو فيرننلول  تتشننلل يىننل فيننئةي  لعننل ن ف
نفيرل ل  ت  وت    فيىي  فيي عني ي ىلص كيل لو ي ر ال فيتهلوشول ئينلا فييرنلتول 
للننظ ي ننيي نمتننلف  لن ينلف  ف ش نننلي ي ننيية  ننةظ  ينن  ففلنننظ  تلشننظ تنفلننيول تنفلننني 

لننية ئعنننلة يرننتيويلص ينرني  ييتننلف  ي ننيية يننو فيشننلمص   كنف فيرنن ال فيت يو وننل فييتنف
ولش ىننل  ينن  فيتنفلنني تنفلننه ئشننل فييرننلخظ فيشلل ننل فيتنن  ت تننلر ينفلىتىننل يرننو يننل نو 
ئعنننلة  لل ننل نمننن  لننظ بونننلا فيرنن ال فيتهنننلوشول تتعننير فيرننن ال فيت يو وننل إلعنننيفل 
في نننل نو ئينلنننا يلرننننم يؤيننن ص نف  اةينننل ينننو  ف  فيىننني  ت ل يننن  فيرننن ال فيتهنننلوشول 

ل   يو ن تعلعنلتىل فيتهنلوشول يكن  تيللرنىل  نو الون  في ننفخ    ي ر ال فيت يو ول  و
نونن  يننلفلف  تعننيلول فيرنن ال فيت يو وننل ئ ننل    نن  تينننول يننو فيئلييننلو نوكنننو يىننل ينننة 

  .فيتهلود
ننم نل  ييننل ت نيم لت ننلنظ من  ونن د فينلينل ينل فيرنن ال فيت يو ونل منن  فيشي ونل فيتهننلوشل  

عنيفلول ن ي  يو  ةظ تر وا فيلن      كويو ل نيتلف ىل ي  ننف ووص نفيتعنيو    وىنل نف 
   ننلتئينلننا تينننول يننو فيرنن ال فيتهننلوشول نفعننيفلول ئينلننا يلفرننوم يؤيتننل منن  في

 فيشلل ل ن ي  نم ل  يآلت :
 أواًل: أسباب اختيار الورقة العممية

و ل   يي يو ففرئلا فيت  ي ت   ي ئ ث نفيت  وا م  ينلنل فيينل فيتهلوش  
 -يت يو ول صيلفرل ي لل ل تتي ظ و د ففرئلا:ي ر ال ف
 .فينين      فييعليل فيت  تشا  فير ال فيت يو ول ينلف  تهلوشول .1
. يلة فييلفرل  فيت  ت لني  فيينل فيتهلوش  ي ر ال فيت يو ول ئعنلة  ليل نمن  2

 فيرنيفو ئعنلة ل أ.
 د فينلينل إل نلف  .فإلللمل فيينلئل فيت  ويكو لو و ييىل فيئل ث من  ينلننل ون3

 فييكتئل في ل ن ول.
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 ثانيًا: أهمية موضوع الورقة العممية
يى د فينليل لويول  ي ول تتي ظ م  ئولو ففرف نفييئلير نفي عنأ  فيت  ورت ي 
  وىنننل فينننينل فيتهنننلوش  ي رننن ال فيت يو ونننل  مننن  تينولنننىل مننن  نعنننيفل فيتهنننلود فييل ننن   

لنننلمل فويونننل  للونننل تتي نننظ مننن  فينينننن    ننن  نفييئنننليلة مننن  فيتنننلفو فيتهنننلود فيشنننلير صن
 فيي ريل فيت  و هيول فييهلل فييرتنلر يو ف ال  ينل تهلوش  ي ر ال فيت يو ول.

 ثالثًا أهداف الورقة العممية
 و ل   يي يو ففويف  وئتغوىل فيئل ث يو و د فينليل فيش يول و  :

  يو ول. فينين      فييعليل فيت  ي    ي ينل فيتهلوش  ي ر ال فيت .1
 فينين      فيغلول نفيي ريل يو ف ال  ينل تهلوش  ي ر ال فيت يو ول. .2
نئنننننلف  فيكويونننننل فيتننننن  تينننننللف فيرننننن ال فيت يو ونننننل ئىنننننل  ي ىنننننل مننننن  ليف  ينلونننننل  .3

 فيتهلوش .
 رابعًا: منهج الورقة العممية

 رن   تئد م  و د فينليل فيش يول  فيي ى  فينعي  ن فيت  و   نفيي للو.
 شكمة التي تناقشها الورقة لعمميةخامسًا: الم

تيكو يه ل فييلفرل م  و د فينليل فيش يول م  فإلللئنل   ن  ففرنخ ل فيتن  و ولونل  
ينلنننل فيننينل  فيتهننلوش  ي رنن ال فيت يو وننل  نو :يننلو  ففرننف نفييئننلير  فيتنن  ولتكنن  

ونن ف    وىنل ف انل  ينل تهنلوش  ي رنن ال فيت يو ونل ي نينلو  فييعنليل فيتنن  ورنت ي   وىنل
فينننينلي نينننلون ل نننل فينننينل فيتهنننلوش  ي رننن ال فيت يو ونننل    نننن  فيشةينننل ئنننوو فيرننن اتوو 
فيتهننلوشول نفيت يو ونننل ينيننلو  فيي رنننيل فيتننن  و هننيول فييهنننلل فييرننتنلر ينننو ن انننل  ينل 

 ي ر ال فيت يو ول م  فيشي ول فيتهلوشول ي.
 سادسًا:خطة البحث

ئ ث ففنظص ت ي    و ييىنم فيتلفو ت لني  فينليل فيش يول م    يئ  لو م  فيي
في نننف ووص  نموننه تشللنن  ف نننفل يهننلن ل  في نننف وو  فيشليننلص نفيتنن  ت ننيم يننو ل لننل  
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فيئلييلوص نيهلن ل  في نف وو فيي ت الص ليل فييئ ث في ل  ص ت لني   موه ر ال فيلخوف 
  في للم م  فيتعيو      في نف وو ن مع   في يوث موه  و فيتعيو      في نف وو م

فيئلييننل   نفي لننلم فيلخلرنن  كيننل ت نني   موننه  ننو رنن ال فيننلخوف   نن  فإل تننلفل   نن  
في نننننف وو  ليننننل فييا ننننا في ليننننث م ععننننته  يننننينل فيننننلخوف منننن  نعننننيفل في نننننف وو نمنننن  
فيتينننننول فيتهننننلوش  ي رنننن ال فيتهننننلوشول. نموننننه معنننن   في ننننيوث  ننننو ييىنننننم فيتينننننول 

خوف منننن  فعننننيفل في نننننف وو ئينلننننا فييلفرننننوم فيتهننننلوش  نفييلنيننننل  ئو ننننه نئننننوو ينل فيننننل 
 فييؤيتل.

 املبحث األول
 قرتاح القىاننيا

نوشنل   (1)ون لنظ فإلللف ف  فيتهلوشول فيت  ونؤيى نكتيليىنل نين  ينوةي في نل نو  
 نن  نيتننلفو في ننل نو ئع ننه فيشيننظ فيننن ر ولنند ففرننلف ففنينن  ي تهننلود نو ننيي يلنننين ه 

( 2)تشلو  ونن فيشينظ فين ر و نيم ي تهنلود يليتنه ففنيونلنينلن ه ص ملإليتلفو نم ل  يى ف في

نتننن أ لب نننا فييرنننلتول مننن  فيشنننليم   ننن  فيلىنننل  فيتننن  يىنننل في ننن  مننن  فييئنننليلة ئي تنننلو 
يهننلن ل  في نننف وو نفيتنن  منن  فيغليننا تتي ننظ منن  لىتننوو ليننل فيرنن ال فيت يو وننل يي  ننل منن  

يننل لخننوف لخننوف فيينيننل نيل ننف فيننن لف  لن لر ن وننل منن  في لننلم فيئلييننل    لن فيي ننت ا نف 
فيينيل م  في للم فيلخلر  نيي ل ا  نلر ي يرتنل فيرننيفو فإل ت نلي  ون ف في ن  ئعننلة 

( 1ي نننه ي رننن اتوو فيتهنننلوشول نفيت يو ونننل نفيتننن  تننن أ    ننن  ) 106نفلننن ل مننن  فيينننلية 
ولن  يلخوف فيليىنلول لن لخلرل فيليىنلول لن يل ف فين لف  في ني  لن فين ول في ني  

ن لر يننو يلننلو فيىوخننل فيتهننلوشول في نيوننل ت ننيوم يهننلنل يننل نو فر يننو يل رنن  فيىوخننل ل
 فيتهلوشول في نيول يد يلف لة ف تعلعلتىيل.

                                                           

 .   نيل ئشيول 85ص أ  م1953ي.فيروي عئلى ص   كنيل فين فلةص ي و صائشلفي لولة  (1)
ي. يل   ي  مىي  ص فينلويل فيتهلوشول ينلخوف فيينينل من  في لنليوو فيلخلرن  نفيئليينل   ص لرنليل  (2)

 .  621م صأ 1980يكتنلفة ي ييل يك ول في  ن  لليشل  وو هيف ص 
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( ولن  فر  لن ينو ل لنل  فيىوخنل فيتهنلوشول في نيونل ت نيوم يهنلنل ينل نو 2)
ئيئننننليلة  لعننننل ي يل ننننف فينننن ر و وننننه منننن  لر ينلنننننل و نننند منننن   اننننل  عننننة ول  ينننن  

 ف.فييل 
( ن ف كنلو يهنلنل في ننل نو ئيئنليلة  لعنل يننو  لننص منة ولننن   للنه   نن  3)

فييل ف فييش   نت ئشي ن ليته ي ل ل فيي تعل يت لل مويل ن ف كلو و انر     يع  ل 
 (1) ليل وليل.

نلى يل نو ي تلو  وع   هكظ يهلنل يل نو نولا لو ويل ئلييلف نظ فيلنلنلول   
لو فيتهننلوشول يننه نعننولبته نيننو  ننم ت يويننه ي ئلييننلو منن  منن  فيئلييننلو يننو يلفلشننل في لنن

يلف ة لني  ن ل ونل ن لي نل   تن  ونتم نلل تنه ك نل نو نون ف ينل لنليد فييهنلل فييرنتنلر من  
فيرنننننيفو منننن  كننننظ فييرننننلتول فييتشليئننننل ن ننننأ   وننننه ئعنننننلة نفلنننن ل يرننننتنل فيرنننننيفو 

ن ل  ن لننننل ئش نننننفو  نلننننلف ف   ننننلل يهننننل  107م منننن  فييننننلية2005فإل ت نننلي  يرنننن ل 
  -في نف وو نفيت  لل   عىل     في  ن فيتلي :

( ُوشنننلل يهنننلنل في نننل نو فيي ننننيم فر ينننو يل رننن  فيىوخنننل فيتهنننننلوشول 1نننن )107
في نيونل ي  ننلف ة ففنينن  ئن ولفي فرننم فييهننلنل نُوشتئنل ئنن ي  ل ننه يُنيم ي يل ننف فييش نن ص ُو ننيم 

ينو  ونث فييئنيلص من  ف ُللون  فييهنلنل فييهلنل ي  لف ة في ل ول ي تيفنظ ئنله  لم نفإللنل ة 
منن  في ننلف ة في ل وننل تكنننو و ننل  يننلف ة  لي ننل ي تننيفنظ موننه   نن  نلننه فيتيعننوظ إلي ننلظ لر 
تشنننيوظ   ونننه نينننو  نننم فييعنننظ مونننهص نئشنننيول ُو نننيم فييهنننلنل مننن  هنننك ه في ىنننلخ  ي  ننننلف ة 

يلية يلية  م في تليولص نم  و د فييل  ل ت وكنو فييهلنل ُ للل ي ي ليهل نتتم نلل ته 
 ُولل  كلية . 

( و وظ لخوف فييل ف فييش   يهلنل في ل نوص ئشي في لف ة ففنين ص نين  في ل نل 2)
فييش وننل كنن  تشنني ت لوننلف  وتلننيو ت نويننل   ليننل  ي يهننلنل تيىوننيف  ي  ننلف ة في ل وننلص كيننل ت ننيم 

لي نل. ولنن  ينلخوف في ل ل ت لولف   نظ فيتشيوة  فيت  للل تىل لن يم تل ول   ي في لف ة في 

                                                           

 . 106م فييلية 2005( يرتنل فيرنيفو فإل ت لي  ير ل 1)
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فييل نننف لو و وننننظ فييهننننلنل ينننلة  ل ننننلى ي ل ننننل فييش وننننل إل نننيفي ت لوننننل  نننننظ فيعننننولبل 
 في ىلخول يه تيىويف  ي  لف ة في تليول .

( ولنننن  ينننلخوف فييل نننف لن في ل نننل فييش ونننل ا نننا للر  ئونننل  ننننظ يهنننلن ول 3)
  للوه م  ل ل ن كيل يهلنل في ل نوص كيل ولن  ي نة يو يه يع  ل م  فييهلنل إلئيف

 فييهلنل ني ئنيوته. 
( ولن  ي يل فص ئ لفل  لأص لو وئ  م  لر يهلنل يل نو ك ل نل  لينل لن 4)

ينو فييرننتنل فييعنلر   نن   ف  فييش نن   109نيني  عنن  فييننلية  ص(1)ئن للف ف  نولل وننل
ئت نوننظ فيننلخوف في نن  منن  ت ننيوم ي تل ننل  في نننف وو نفيننلفل  نن  فيتننلفو في نننف وو ي ننلخوف 

فيي ننننه فييعننننلر ليننننل وتينننن  نينل لخننننوف فيليىنلوننننل نف تعلعننننلته منننن  في لننننلم  رننننا 
فييرننتنلر فييعننلر صمىننن ويننللف رنن ال  مش وننل نوننن ئىنن د فيعننيل ينني وتئننوو يعنننلف  منن  
فيتهننلوشل  في لخيننل لن   عننل  موىننل نيننو  ننم وكنننو يننو فيي ا نن  فإليننلفل يننه ئرنن ال فيتننلفو 

 . (2)في نف وو
  وث فيتائو  فيشي    ةث عنل و  : نيي  تت   يهلن ل  في نف وو يو
نونن ف في نننل يننو يهننلن ل  في نننف وو وننتي ل  -أواًل:مشــروعات القــوانين العامــة:

  ىل لوم في نف وو م  لر ئ ي نو  تهكظ فيل   فيلخور  يو فيشي ول فيتهلوشول م  في لم 
فيئليينلوص فيئلييل ول نبولول نويكو نيتلفو ي ظ ون د فييهنلن ل  ينو فيرن ال فيت يو ونل لن 

نئشيول وتم ت يويىل ي ئلييلو نوة ل لو فيغليئول فيشلي  ينو يهنلن ل  في ننف وو فيشلينل 
فيتننن  تعنننئ  موينننل ئشننني يننننف وو تكننننو ي يينننل ئنفرنننال ل ننني فينننن لف  ئنعنننيه  لننننف  مننن  
فيئليينننلوص ن لعنننل مننن  ئلوال ونننل يىننني في لنننلم فيئليينننل   فيتننن  ولوننن   لليىنننل فيليننند ئنننوو 

ل فيئليينننننلوص نتشنننننل  وننننن د فييهنننننلن ل  ئيهنننننلن ل  في ننننننف وو عنننننيت  فينننننن فلة ن لننننننو
في كنيونننلص نوكننننو يلمننن  يننند ي نننظ وننن د فييهنننلن ل  يننن كلف  تنلنننو ولص ونننتم ن نننيفيول 
ئنفرال في كنيل إل ال  ي وي يو فييش نيل   نظ و د فييهلن ل  ئىي  فيرش  نلف  

                                                           

 . 107ن106فيينفي  م يعيل رلئ 2005( يرتنل فيرنيفو فإل ت لي  ير ل 1)
 . 354( يصو يصا أ2( ي. للئل للي  علل  فينروا م  في ل نو فييرتنلر )2)
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لي  في كنينننل ن لل ونننل نتتلنننيو يهنننلن ل  في ننننف وو فيشلينننل فييهنننلن ل  فيلخورنننول يئل ننن
فيتهنننلوش  فييش نننو   نننه مننن  في انننلا فيننن ر و  ونننه لخنننوف فيينينننل   ننني فإلمتتنننلو فيلرننني  

نتلنننيل فإلهنننللة نيننن  ل نننه مننن  ئلوال ونننل يىننني في لنننلم فيئليينننل   لو يهنننلن ل   (1)ي ئليينننلو
في نننف وو فيتنن  وهننلل نيوىننل منن   اننلا فيي كننل  ت ننيم  ننةظ فيننينلة فيئلييل وننل فيتنن  يلينن   

ن يف ففيل و ائ      في للم فيلخلر  ن  تتليو ئشل  الئل  ص (2) ىلفيي كل ئ متتل
لخنننوف فيينينننل فيينلىنننل ي رننن ال فيتهنننلوشول فإلهنننللة ي شيوننني ينننو في ننننف وو نتشتئنننل ئي لئننننل 

 ي تلف ل  ي  لل ئشوو فإل تئلل يى د فيي تل ل .
  ثانيًا: مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان:

يهنننلن ل  ينننو يئنننظ ل لنننل  فيئليينننلو ئ رنننئل ت نننظ ك ونننلف   نننو نت نننيم ي نننظ وننن د في 
يهننننلن ل  في نننننف وو فيتنننن  ت ننننييىل في كنيننننلص كيننننل لو مننننلأ  لل ىننننل ليننننظ ئك وننننل يننننو 
يهلن ل  في نف وو في كنيول ن ي  وللد ني  يلتي كه في كنيل يو للى ة م ونل ترنل يول 

 نننوو لو ل لنننل    ننن  ن نننيفي يهنننلن ل  في ننننف وو نئ  ىنننل يئنننظ ت نننيويىل ي ئليينننلوص مننن  
فيئليينننلو ويت نننينو يي نننظ وننن د ففلىننن ة نمننن  بلينننا ففينننل لو ليوننند يهنننلن ل  في ننننف وو 
فيي ييل يو ل لل  فيئلييلو يوف ليليىل لول ملعل ي  للو ن ف كل   في كنيل تشلللىل 

 ئيلظ ففب ئول فيت  ترل يول م  فيئلييلو.
 ثًا: مشروعات القوانين المختمطه:ثال
يهنننننلن ل  في نننننف وو ت يننننظ منننن  اولتىنننننل  عننننلخأ كننننظ ينننننو نونننن ف في نننننل يننننو  

يهننلن ل  في نننف وو فيشليننل نيهننلن ل  في نننف وو في لعننل فيتنن  و ننييىل ل لننل  فيئلييننلو 
نت يم ي ظ ون ف فييهنلن ل  ينو يئنظ في كنينل لن ل لنل  فيئليينلو فين وو توليشننو يند 

                                                           

ي. رو يعاي  فيئ لرص لرليل يكتنلفد ي ييل يلليشل  وو هيف ئش ننفو: فيليلئنل فييتئليينل ئنوو  (1)
 . 344م  ص أ 2005/2006  فيشلم فير اتوو فيتهلوشول نفيت يو ول ص م

ص فييوي لفاوننل فيئلييل وننل فإل ل و وننل صتلليننل مننللن  ونر صونرنن  ل ينني صيلفلشننل رننوي   ي ئننلو    (2)
 .  109م.صأ 1979نت يوم ي.ي يي مت  فهلل في اوا في لولة صيكتئل فت ل ن يعلول ائشل ر ل 
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ليلة مننن   لننننول فيئليينننلو ي عنننا ن فلر مننن  في كنينننل نيكنننو ي نننظ وننن د فييهنننلن ل   ننن
 فيني  فيلفوو.

 املبحث الثاني
 صدار القىانني ولتصديق عليها

 املطلب األول
 التصديق على القىانني يف النظام الربملاني

ون نللف  يو فإلللف ف  فيت  ولا لو ويل ئىل يهلنل في ل نو  ت  وعئ       
ئليتعننيو    نن   يل ن ننل  نفي لئنن  منن  فف ليننل فيئلييل وننل لو ينفم ننل لخننوف فيينيننل لن فيي نن 

في نف وو وشي ليلف  للنلول  إليلفل في نف ووص ن  تويكو ييهلنل في نل نو فين ر لينلد فيئليينلو 
لو وعئ  يل ن ل  يل يم و ل  ئليتعني    ونه ينو لخنوف فيليىنلونل لن فيي ن  من  فين لم 

هنلوشول فيي كولص ننم ل  ي ي  وشتئل فيتعي      في نف وو ونن فييل  نل في ىلخونل ي شي ونل فيت
نفي  اننل فيتنن  وت نننظ   ننيول يهننلنل في ننل نو نينن  يننل نوص نوننتم فيتعننيو    نن  في نننف وو 
ئتنيود لخوف فيليىنلول لن فيي ن    ن  في نل نو نيكنو ولنن  ينلخوف فيليىنلونل لن فيي ن  
 ننن  فإل تنننلفل   ننن  في ننننف ووص ن يننن  ئشنننيم فيتعنننيو    وىنننل نو ت ننن  فإل تنننلفل   ننن  

ل  ص   ه م  في للم فيلخلر  مئو يل  لنيد من  فف لينل فيلخلرنول في نف وو م  في للم فيئليي
(ن لعننل منن  3ن تننلفل تنننيوي  لن يؤينن   لننيد منن  في لننلم فيئلييننل   ن تننلفل يا نن )

ئلوال ول يىي في للم فيئلييل  ص نفإل تلفل     في ل نو م  و د في ليل تويكو ي ئليينلو 
يوني ئعب ئونل يشو نل كينل و نيث من  ينظ فيتغ ا   وه ئ  نلية فيينفم نل   ن  في نل نو ينو ل

في لننلم فيلخلرنن  نف  يننل وتيونن  ونن ف فإل تننلفل ئعننيت  في ىلخوننل نفإلاننة  ص  وننث وننؤيى 
ن تننلفل لخننوف فيينيننل نينن  يئننل يهننلنل في ننل نو  ىلخوننل  ص مننة تنلنني لوننل نرننو ل يرننتنلول 

 تيكو فيئلييلو يو تللن د نفيتغ ا   وه.
فينينظ فيتن  تع ن  ئلي لنلم فيئليينل   لن في لنلم      فيلبم يو  ي  من و ك ونلف  ينو 

فيي ننت ا ن تننلفل لخننوف فيليىنلوننل موىننل   نن  في نننف وو ن تننلفل تنننيوي  نيننوف يا  ننل  
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 2005ي ننلظ   نن   ينن  يعننل نفيرنننيفوص نونن ف يننل أ   وننه يرننتنل فيرنننيفو فإل ت ننلي  
فيتهننلوشول ( ت وعننئ  لر يهننلنل يننل نو تلونن د فيىوخننل 1( ي ننه ئ نيننه))108منن  فييننلية )

في نيوننننل يل ن ننننل  نت ئشنننني يعننننلييل لخننننوف فيليىنلوننننل نتنيوشننننه   وننننهص منننن  ف فيت نننند لخننننوف 
 فيليىنلول  و فيتنيود ينو نئيف  لرئلا ييية  ة وو ونيل  ُوشتئل في ل نو يعلييل    وه.

( ن ف فيت نند لخننوف فيليىنلوننل  ننو فيتنيونند   نن  يهننلنل في ننل نو نلئننيى لرننئلا 2)
ييهنننلنل نينن  فيىوخننل فيتهنننلوشول في نيوننل ي تننيفنظ  ننننظ ية لنننل  لخنننوف فيت ل ننهص ُوشننلي ف

 (. 1فيليىنلول م   ةظ يية في ة وو ونيل  فيي يية م  فيئ ي )
( وعنئ  فييهننلنل يل ن ننل  ُيئليننل  ن ف للل تننه فيىوخننل فيتهننلوشول في نيوننل يننلة ل ننلى 3)

في لينل ت تكننو ينفم نل  ئعب ئول      ليود فف لل  نفييي  وو م  فييل رنووص نمن  ون د
نونن ف يننل  ننأ   وننه فييرننتنل فييعننلر يرنن ل  (1)لخننوف فيليىنلوننل ت يننل ي يننل  في ننل نو(

ي ننه يك ننه رنني  رنن ال فيتعننيو    نن  في نننف وو ئيرنني   113ن112م منن  فيينننفي 1971
للف ف  ي يية م  فيينفي فييهلل نيوىل  (2)فإلعيفل ئلنفئا نف 

ئ     فيي ن  من  فإل تنلفل   ن  في ننف وو نيكو يد تانل في للم فيئلييل   لع 
م  ئلوال ول م  تةه   تولل يلىنل فييرؤنيول فين فلول نف  ت لظ   ن  فيي   ني  فينن فلة 
فيت  لعئ    للة في فنول م  و ف في لنلمص نتلنيل فإلهنللة نين  لو إ نل نرنتشيلظ ي ن  

 نييل لملن    Anneلمل فيتعي      يهلن ل  في نف وو كلو م   ىي فيي كنل ل نل 
م ني نننن   ينننن  1708/ 11/3فيتعننننيو    نننن  يهننننلنل يننننل نو فيي وهننننول فإلرننننكت  يوه منننن  

فيتنننللوم ينننم ورنننتشيظ وننن ف في ننن   تننن  ينننلظ ئشنننل فيي ىنننل  فإل ل وننن  لو  ننن  فإل تنننلفل 
نو كل فيي وه فإل ل و ى يفور  م  ون ف في عننأ من   (3)فيي ك  ر ا ئشيم فإلرتشيلظ 

ييرتنلر  ئعو يل ورني  ئن  تلفل فيي ن  ونن  ن  بونل يؤييه ي ييل م  يلفرل في ل نو ف
يهننكن  منن  نلنننيد نوننن نف نني يننو لك ننل فإليتوننل ف  فيي كوننل بوننل فييت ننل ل   وىننلص نيكننو 

                                                           

 . 108م فييلية 2005( يرتنل ليىنلول فيرنيفو فإل ت لي  ير ل 1)
 . 355( ي. للئل  للي  علل يللد رلئ  أ2)
 .  350ي. رو يعاي  فيئ لرص يللد رلئ  ص أ  (3)
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وننن ف فإل تنننلفل ينننم وينننللف ي ننن  ينننل ووو ينننو في ينننلو   ننن  ففينننظ نلو و نننل   نننية يئنننليى 
تيليننننل  فييرننننتنل ني ىننننل لو فيي نننن  ولننننا لو ون  لن –فمنننن  لرلرننننول تشننننني نينننن  ل ننننلف  نف 

نيند  ين   (1)يل نو ليل ينو يئنظ يل رن  فيئليينلوتورتاود فإل تلفل     لى يهلنل 
ينه  نلو م ي نلي م  ئشنل فيي لرنئل  ينو و ننظ ئنعو فيتنلر ينم وي ني   نه من  فإل تنلفلص

م نني لننليظ ل لننل  في نن ا فإلت ننلير  ننةظ فإل يننل فيتنن   صنرننت يفيه منن  ئشننل فف نننفظ
عو يهنلنل ينل نو في كنم فين فت  من  نولي نيف من  لو م ئهن1913/1914 هع  من   نلي  

ص يول نيتل ل ليلم في كنينل إل ولخنه   فإل تلفل فيي ك  يم و  ل نلو و ل  ملعل ل
  نن  فيننلبم يننو لو  كنيننل فف ننلفل منن   ينن  فينينن  كل نن  تؤونني في كننم فينن فت  إلولي ننيف 

مننن  ليرنننتل نونننم ينننو صنتؤوننني فيكل نيوننن  م ننني كنننلو رنننكلو فيي لاشنننل  فتولي يونننل فيهنننيليول 
فيئلنترتل   نتؤويوم فييشلللل يو فيي نلملوو ص وشي ننو   ن  ي للئنل يهنلنل في نل نو 
ص نكلو كظ ال  ي ت د ئشيفيل يلوته نتيك    كنيل فف لفل فييؤوية يو يئظ ل لل  
  ا فيشيلظ فينا ووو فإلولي يووو يو تيلول يهلنل في ل نو من  يلنف فيشيننم من  رن ل 

 ننننف في ننننليف  لملننننهص نف   رننننم فينننللر فيشننننلم فيئلوانننل   نينننن  يرننننيووو م نيكنننو يل1912
يترلنووو ت لوئل  ئ عنأ و د فف يل نئي  فيئةي      هيل  لا لو ولص نئيل نفل ل  
لو فيي ن  روغلننا  عن  فيهننشا فيئلواننل   يىينل كننلو فإلتلننلد فين ر رننو تىله  رننئيل 

م نينن ي  1912منن  رننئتيئل  لننل  منن  ينن كلة ئن ننللين فيتنن  رنن يىل ي ي نن  لنننلر في ننليف
رتهننلل فيك وننل يننو  ي ننل فيي نن  لنننلر في ننليف نينن    نني يننؤتيل منن  يعننل ئكو غىننلمص نف 
لللظ فيينيل م  ييى يرتنلول لمله تعيو  يهلنل في ل نو فيين كنل نتلنللئ  فالف  
ئوو يؤوي نيشللل نت لو  ظ و د لت يل لل  يو في للر ن  ئني  ت ننو من  ففمن   ن ل 

يوننننل ففنينننن  نلىننننل  في للننننل فييلرننننل يتن ونننني فيعننننين  نيننننم هننننيظ ففيننننل في ننننلا فيشلي
لتيش  فف  فا ك ىل من  ينؤتيلص ن للن  يتي نلص نف  تىن  ل ينل يهنلنل ينل نو في كنم  نف 

 م.1914رئتيئل  لم  18في فت  نعي    وه فيي   ئتللوم 

                                                           

(1) Dicey introduction  to the study of the law of the constitution   
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 ةعننل في نننظ  لنني لو فيتعننيو    نن  في نننف وو منن  في لننلم فيئلييننل   وننن رنن ال  
ف فيليىنلول لن فيي   نون و ت    نو  ن  فإل تنلفل فيتننيوي  فين ى وي كنه لخنوف لخو

 فيليىنلول م  في للم فيلخلر  نون وؤيى ني  نلي في ل نو نيئلد.

 املطلب الثاني
 التصديق على القىانني يف النظام الزئاسي:

في نيوث  ننو فيتعنيو    نن  في ننف وو منن  في لنلم فيلخلرنن  ت ولني  يننن ر و تنن ر  
ل ينننو في ينننن ر ففيلوكننن  ئل تئنننلل ل نننه لنظ ن لملنننظ  لنننلم مننن  فيشنننليم ائننن  في لنننلم  وننن

 فيلخلر .
 موافقة الرئيس عمى القوانين. :أوالً 
م لننني لو ينفم نننل فينننلخوف ففيلوكننن    ننن  يهنننلن ل  في ننننف وو تت ننن   نف ننني ينننو  

يل لو تكنو لي ول.  هك وو م يل لو تكنو علو ل نف 
 / الموافقة الصريحة:1

فيينفم ننننل ئننننعو ونينننند فيننننلخوف   نننن  يهننننلنل في ننننل نو فيي ننننيم نيوننننه يننننو  نتننننتم ونننن د
فيكننن للف هننلوال لو وننتم  ينن   ننةظ فييننية فيتنن   و ىننل فييرننتنل ينن ي  نونن   هننلة لوننلم 
ئليت نوم فييوةيرص نلو نفلا فيلخوف م  فيينفم ل     يهلنل في ل نو ون يللي فيتنيود 

 .(1)  فيينفم ل   وىل نت فيتللوم لولل    وهص مىن ت و تلر فو وكتا م  فين و ل تي
 / الموافقة الضمنية:2

ونننن د تننننتم منننن   ليننننل ن تيننننلل فيننننلخوف ئيهننننلنل في ننننل نو فيي ننننيم نيوننننه  ننننةظ فييننننية 
فيي عنننأ   وىننل منن  فييرننتنل ن ينن  إليشننلو في لننل موننه نيكننو ينو لو ونيشننه لن وشوننيد 

ينل فظ من  متنلة ن ش نلي من و ي كن للف ص م  ف ن  ل  يية فيشهلة لولم ص نكنلو فيكنن للف 
 يهلنل في ل نو وعئ    يخ  يل ن ل  علي ل  ي ت يو  نت  للل يتنيود فيلخوف   وه.

                                                           

.لفلند كن ي  فيينلية ففنين  فيي نلة فيرنلئشل ينو 627( ي.  رو يعاي  فيئ لرص يللد رلئ ص أ 1)
 م1787فييرتنل ففيلوك  فيعليل م  فيشلم 
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نوللد فيرئا م   ي  ني  لو فيت لل لخوف فيليىنلول  و لي لن ف نلية يهنلنل  
في ننل نو ينيشننل    وننه لن يلم ننل  ئننه لنلننه ن تلفلننه لننيو فييننية فيتنن   ننييول فييرننتنل ينند 

يننو  ينن  وشتئننل يلو ننل يل ن وننل يلاشننل   نن  فيينفم ننل فيلنني ول   وننهص نورننت    يننو تيك ننه 
 ينن   ليننل ن وننية م ننا ص نونن  مننل ف ش ننلي فيكننن للف نلمنند ل رننلته يئننظ ن  لننل  ففوننلم 
فيشهننلة فيي ننيية ئينلننا فييرننتنلص مينن  ونن د في ليننل ت تكنننو و ننل  يلو ننل يل ن وننل   نن  

 ر و نننيث لو يهنننلنل في نننل نو ت وت ننننظ نيننن  ينفم نننل فينننلخوف   ننن  يهنننلنل في نننل نو مليننن
ي  ينل ويت ن  فينلخوف  ن   (1)يل نو وكنو علي  فيت يو  ئنظ ونتم يئنلد نفي لنل    ونه  ىلخونل  

فإل تلفل نفيينفم ل     يهلن ل  في نف ووص م و فييرتنل لولل  ل الد    فإل تنلفل 
ينفم ل يل ر  في ننفا نفيينفم ل     كلمل فف يلظ لن فإلللف ف  فيت  تعيل ئ ل      

نفيهونخ يشنل  ي نلظ ين ي  في نلفلف  فييهنتلكل نون  فيتن  ت هنع من  يل رن  في ننفا نفيهنونخ 
نونن  ت لنند يننن يف فإللننلف ف  فييتش  نننل ئيهننلن ل  في نننف وو ن  ولنننا لو ونفمنن    وىنننل 
يل رننل فيكننن للف يشننل  نلو تشننلل   نن  فيننلخوف ي تنيونند   وىننلص نمنن   ننلظ  لينن  ونن د 

وي فيلخوف نينفم ته م  ىل ت ن      ينة في ل نو تيليل  كيل ون في نلظ ئلي رنئل في لفلف  تعو
 .(2)ييهلن ل  في نف وو 

 ثانيًا/ حق الرئيس األمريكي في االعتراض عمى مشروعات القوانين:
 ننن  فإل تنننلفل   ننن  في ننننف وو ينننو ل انننل ففرننن  ل فيتننن  تيت كىنننل فيرننن ال  وشننني

شول .من  ون د فيل خونل  ت نلنظ تشلون   ن  فت تنلفل فيت يو ول م  ينفلىل فير ال فيتهلو
 نفيت لوم فييرتنلر يهص نمل  وته م  فينتول  فييت ية ففيلوكول.

 / تعريف حق االعتراض:1

                                                           

يعنننئل  ص في لنننلم فيلخلرننن  ففيلوكننن  نفي ةمنننل فإلرنننةيول ص يفل فييكنننل فيشلئننن ص ( ي. و ونن  فيرنننوي ف1)
ص ني. ل يي هني ص فيلخوف 279ص 278مص ص أ 1993ون فيينفم  1413في لولةص فيائشل ففني ص 

م. ص 1980م  في لنلم فييرنتنلر ي نتونل  فييت نية ففيلوكونلص لرنليل يكتننلفدص لليشنل في نلولةص رن ل 
 .516ص 515أ 

 .631ص 630( ي.  رو يعاي  فيئ لرص يللد رلئ ص أ 2)
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 ك ينننل تتو ونننل تيوننني يش ننن  فينننلمل لنوننن   Vetoنلي مننن  في نننلينف في نننل ن   لو 
ن فير ال فيي نيل فيي دص نئ ي  ويكو تشلو     فإل تلفل ئع ه  ي  في   فييرتنلر ل

ف نني مننلنل في كنيننل يننلمل فيينفم ننل   نن  فإللننلف ف  فيي تل ننل يننو يئننظ فييننلل فا ننل. 
 لعل ر ال لخوف فييلل فيت يو ر م  لمنل يهنلنل في نل نو فين ر لينلد فيينلل فيتهنلوش  

 وشننين  ص(1)ييننل وي نند لن وننؤ ل ت نوننظ ي ننظ ونن ف فييهننلنل نينن  يننل نو  ىننلخ  نفلننا فيت يونن 
فل   ل  تنيويول  لر ل ه وني   ينل  في نل نو نيكنو ورنتاود فيكنن للف فيتغ نا    فإل تل 

    و ف في   ن ف للل  يهلنل في نل نو فين ر لمنل فينلخوف فيتنيوند   ونه ئعب ئونل    ن  
 .(2)ل للخه 
 / التنظيم الدستوري لحق االعتراض:2

يهنلن ل  ورت ي    فيلخوف م  فينتول  فييت ية ففيلوكول م  فإل تنلفل   ن  
في نف وو نفي لفلف  فيت  و لول فيكنن للف ئيل رنوه نين   نأ فيينلية ففنين  فيي نلة فيرنلئشل 
فيئ نننيوو في نننل   نفي لينننث فييهنننلل نيوىينننل إ ينننل  نوننن د فيي نننلة وننن  ينننو لك نننل في عننننأ فيتننن  
معننن ىل فييرنننتنل نيشنننظ مننن   يننن  ينننل ويرنننل لويونننل ينلننننل  ننن  فإل تنننلفل ينننيى فائنننل  

 وننتىم منن  ت لننوم ونن ف فيينلنننل ئييننل  وننث ت ورنني  ئننعر يننئف لن فييؤررننوو ي يرننتنل ن 
  نننا مننن  فييىنننم صنوع ننن   ننن  فإل تنننلفل ل ننني هنننك وو م ينننل لو وكننننو ن تلفلنننل  عنننلو ل  

                                                           

 Bouvierl John Law dictionary to the constitution and laws of the( ل لنل 1)
United States of America and of the several states of the American union 

with references to the civil and other systems of foreign law 6th edition. 
 نلل  م  و ف في لينف ئ عنأ فييوتن يل و  :

Veto legislation, this is a Latin word signifying I forbid it’s usually applied to 
the power of the president of the United States to negative a bill which 
has passed both branches of the legislature the act of refusing to sign 
such a bill and message which is sent to congress assigning the reasons 
for a refusal to sign it are each called a veto". 

 .259( ي.  يل   ي  مىي ص يللد رلئ ص أ 2)
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نورننت يم ونن ف في نننل يإهننللة نينن  تعننل  فيننلخوف   ننييل وننلمل فيينفم ننل   نن  يهننلنل 
د يننند ن تلفلننلته نيننن  في ننل نو لن في ننلفل فييهنننتل  فينن ر لينننلد يل رننل فيكنننن للف ص نوشونني

فييل ننننف عننننل ا فإليتننننلفوص نيىنننن ف وا نننن    وننننه ل ول ننننل  فإل تننننلفل فييلتنننني يتيوونننن د  ننننو 
 ف ينيم ن تلفل فيلوا في ر ت وشلي ني  فيكن للف ئرئا مله يل رلته ن  ن   ين ص من 

يهنننلنل ينننل نو ينننل نيننن  فينننلخوف مننن  فينتونننل  فييت نننية يئنننظ منننل ينلة ن ش نننلي فيكنننن للف 
ئعك ل ينو  هنلة لونلمص من و فييرنتنل من  ون د في لينل و ننظ فينلخوف في ن  من  فإل تنلفل 
  ونننه ص ن يننن  ئنننلمل فيتنيوننند   ونننهص نف  ليتنننه نيننن  فييل نننف فيننن ر نيتل نننه لنت  يلم نننل  ئنننه 

فييهلنل ص نيكو و ف فإل تلفل ت وتلتا   وه في لل    ن  لرئلا ن تلفله     و ف 
يهننلنل في ننل نو نيئننلد  ىلخوننل  ئننظ وتلتننا   وننه لننلنلة ن ننلية في لننل نفييلفرننل منن  يهننلنل 

 .(1)في ل نو يلة  ل ول يو لل ا يل ر  فيكن للف
ننم ل  ي يرتنلص م  ه وهتلا يو للظ ت ان  فإل تنلفل من  ون د في لينل لو ونفمن  

في نننل نو فييشتنننلل   ونننه لب ئونننل    ننن  ل لنننل  فيكنننن للف ينننو فييل رنننوو    ننن  يهنننلنل
ن ينن  ئشنني نكتيننلظ في عننلا في ننل ن   ي  لنننل ص ليننل فيهننكظ في ننل   يإ تننلفل وننن يننل 
ورني  ئننلإل تلفل فييرننتتل لن ن تننلفل فيلوننا نوكننو يفخيننل    ننييل ت وشتننلل فيننلخوف 

ئرننئا مننل فيكننن للف يننينلة   نن  يهننلنل في ننل نو  ننةظ فييننية فيتنن   ننييول فييرننتنل 
 ن ش ليد نو ف في نل يو فإل تلفل وؤير ني  يئل يهلنل في ل نو نفي لل    وه  ىلخول .

 / فاعمية حق اإلعتراض في الواليات المتحدة :3
  نن  فيننلبم يننو لو لؤرننل  فيليىنلوننل منن  فينتوننل  فييت ننية يننم و لننعنف  تنن  ئيفوننل 

فإل تننلفل   نن  يهننلن ل  في نننف وو فيتنن  في ننلو فيتلرنند  هننل نينن  نرننتشيلظ   ىننم منن  
و لول فيكن للف نت  ليلف  نت لو  ولية  هلا ليل ل  فيلغا صن فييريلة في نئ  نلييت فوي 

                                                           

فيي لة فيرنلئشل ينو . لفلد لولل  فييلية ففني  654( ي.  رو يعاي  فيئ لرص يللد رلئ ص أ 1)
 . فييرتنل ففيلوك 
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ييللننل لش نن  ي ننه رننة ل   (1)للئننل فيلؤرننل  مويننل ئشنني   نن  نرننتشيلظ ونن ف في نن  ئك ننلة 
فيرننوالة فييش وننل    و وننل  ي ننا فيتنننف و ئننوو فيرنن ال  فيشليننل ييعنن  ل فيننلخوفص نكيننظ يننه

    فيشيظ فيتهلوش  نف  ف كلو في ن  من  فإل تنلفل يني ئنيل كنرنو ل ي يلونل فيتننف و ئنوو 
فير ال  فيشليل م  نه يني ت ننظ ي ن   ىني فينلخوف للكرننو يوعنئ  نرنو ل ي نظ في نة  
ئننننوو فيننننلخوف نفيكننننن للف ص نت  ونننن  فيتنفمنننن  ئننننوو يننننل ولوننننيد فيننننلخوف نئننننوو يننننل ولونننننيد 

ر ورتيلي يو تللوم فإل تلفل ل ه وي ظ يل  ل ووعف موىنل فينلخوف ينو نفي  (2)فيكن للف
فيتيننلوم ينند فيكننن للف ص مننة ولنني ئننيف  يننو فإل تكننلم نينن  فيننللر فيشننلم نوتلنن  ل ننل ونن وو 
فإل تئللوو   ي ن لية في لل م  يهلنل في ل نو فييشتلل   وه ص ن  وعئ  يو فيشرنول 

 .(3)ول يل تتله نيوه نلفية ففيللو تلتيد ك يل      ل لل  فيكن للف     ب
نيننني  في ينننو مل  ونننل  ننن  فإل تنننلفل ففب ئونننل فيتننن  وتا ئىنننل فييرنننتنل ففيلوكننن  
ي تغ ا     نلفية فيلخوف ص مى  لب ئول يهيية نيوف يو فيرىظ ليشىل م   للم   ئن  
و ننننم   ننن  نلنننني  ننن ئوو كئونننلوو نيت نننللئووص نوكننن ف مننن و مل  ونننل  ننن  فإل تنننلفل منننن  

فييت نية تتلن  من  ك نلة نرنت يفيه نمن   ونلية منلأ  لل نه ني نل فيتغ نا   ونه فينتول  
 ئنفرال فيكن للف.

 املطلب الثالث 
 إصدار القىانني مبىجب تفىيض التشزيعي 

                                                           

( ي. رنننشلي فيهنننليلنرص فيننن لم فيرولرنننول مننن  فيشنننليم فييشلعنننلص فيلننن   ففنظص في نننلولةص يفل في ىلنننل 1)
ص ني. ل يننني هننني  ي يننننيص يللنند رنننلئ ص 293ص 267م.ص أ 1975مص 1974فيشلئوننل ص ائشننل 

 نيل ئشيول. 256أ 
 .210ص 209( ي.  يل   ي  ص يللد رلئ ص أ 2)
( ي. رشي  عينلص لخوف فيليىنلول ففيلوكول ص يل ل في  ن  نفيئ نث في ل ن ول نفتيتعليول فيتن  3)

يورنيئل  –تعيلول ك ول في  ن  ئلليشل فإلرك يلولص فير ل فيلفئشلص فيشييفو في ليث نفيلفئند ص ونيونن 
 .291م ص أ 1950
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نون نللف  ئينلئه ويننل فيئليينلو ئ  تئنللد عنل ا في ن  ففعنوظ من  فيرن ال  
نو ت ننن   فيينلنننن ل صفيتهنننلوشول فيرننن ال فيت يو ونننل مننن  نعنننيفل في ننننف وو مننن  ئشنننل 

فيتينول فيتهلوش   و فيتينول فيشلير في ر و نظ للظ فإليفلة فيت ل ظ يو لل ا ينو 
ر الته ييلؤروه يييللرتىل  ولئنل   نه يند ئ نل  يرنؤنيوته  نو ت ن  فيرن ال ص نيني ت هنع 
ونن ف فييئننيل منن  ئلوال وننل يىنني في لننلم فيئلييننل   نتي ننل  ننو يئننيل رننولية فيئلييننلو فينن ر 

لو وينل لول ر ال  إله لأ لن ووخل  ل لى كينل ئ يكل نه من  فينين   يرنه  ئ يكل ه
لو ور ا فير ال  فيت  منلىل     فيلبم يو ل ه ئينلا يئيل فييعظ ئوو فيرن ال  
ولنننا لو تئلهنننل فيرننن ال فيتهنننلوشول يىينننل فيتهنننلود نلو تئلهنننل فيرننن ال فيت يو ونننل يىينننل 

ظ فييا نن  ئننوو فيرنن ال  ص نفف نن  ئلييعننظ فيت يونن  ص نت ل ننه ليننلم نرننت ليل فف نن  ئلييعنن
في رنننئ  م نننني يننننلم فيئليينننلو منننن  ئشننننل فيي لرنننئل   ني نننن   يننننو يئكنننل ئتينننننول فيرنننن ال 
فيت يو ول لل ئ ل يو ن تعلعلته يتيللرىل  و الون  نعنيفل لنفينل لن ينلفلف  وكننو يىنل 

وونن د  ننو  يننف ينننة في ننل نو وا نن    وىننل فرننم فيتهننلود فييل نن  لن فيةخ نن  لن في ننل نر يتي
فيتهلود ففرلر  لن فتع   في ر وعيل  و فيئليينلو من  فف ننفظ فيشليولصنيني  عن  

م ن تننن  1953يرنننلتول فيرننننيفو فييتشليئنننل   ننن  وننن ف ففينننل ي ننن  يرنننتنل في كنننم فيننن فت  
م فيننن ر  نننأ   ننن  فيتيننننول 2005فييرنننتنل في نننلي  يرنننتنل فيرننننيفو فإل ت نننلي  يرننن ل 

ولنن  ي ىوخنل فيتهنلوشول في نيونل لن لر ينو يل رنوىلص  ئ نينه ) 115فيتهلوش  م  فيينلية 
ئينلا يل نوص تيننول لخنوف فيليىنلونل لن يل نف فينن لف  في نني  لن لر لىنل  لينلص 
رنن ال نعنننيفل لر ينننفخ  لن ينف ننني لن لنفينننل لن لر تننيفئول مل ونننل ل نننلى تكنننو يىنننل يننننة 

ش ننن  نتكننننو يلئ نننل في نننل نوص   ننن  لو تُننننيل ت ننن  فيتهنننلوشل  فييل ونننل لينننلم فييل نننف فيي
( نت لو فييهنننلل 1يإيغنننل  لن فيتشنننيوظ ئ نننلفل ينننو  يننن  فييل نننف نم نننل  ف كنننلم ينفخ نننه(.)

م يني  نأ ئعننلة لنلن    ن  ون ف ففينل نئنوو  1971فييرتنلر فييعنلر من  يرنتنل 
ي ه نفيت  ت أ     )يلخوف فيليىنلول  108لنفواه ن ينيد نلرره ن ي  م  فييلية 

نفظ فإلرت  لخول ص نئ ل      تينول يو يل نف فيهنشا ئلب ئونل   ي فيللنلة نم  فف 

                                                           

 ) 1151م يعيل رلئ  فييلية 2005( يرتنل فيرنيفو فإل ت لي  1)
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     ل للخه لو وعنيل ينلفلف  يىنل يننة في نل نو نولنا لو وكننو فيتيننول يينية ي نيية 
نلو تئننوو موننه ينلننن ل  ونن د في ننلفلف  نففرننف فيتنن  ت نننم   وىننل ص نولننا  ننلل ونن د 

يننول من  ف ينم تشنلل لن في لفلف      يل ف فيهشا من  لنظ ل رنل ئشني ف ىنل  ينية فيت
 (.1 لل  نيم ونفم  فييل ف   وىل  فظ يل كلو يىل يو ينة في ل نو()

ني ي ك نل تيننول فيئليينلو ي رن ال فيتهنلوشول  نةظ في نلو فيشهنلوو نترنويل ئشني  
في ننلا فيشلييوننل ففني صئرننئا فيايننلف  فإليتعننليول نفيت نننت  فإللتيل وننل فيتنن  يونن   

ونننه ينننو تغووننننل مننن  ييىننننم فيينينننل نف  يونننلي  هنننلالتىل نت ن ىننننل  يننن  في نننلو ص نينننل لي  ني
صنت ينظ فيرنن ال فيت يو وننل تئشنل  ونن ف فيتغووننل من  ناننلل يننل لمنل د فيت ننيم فيتك نينننل  يننو 
يرلخظ م ول يش ية ت تلر ني  يلفول م ول ن ئلة  ليولص نت لو ي للم فيتينولن  فيتهنلوش  

فيية ينل فإليفلونل نفيي فونل في نيونل  نظ   انلته ص  وث وعظ ئليئولنيلفاووو ني  تيلوني
 رننلا فييننلي ن لوتننه مننليينل  منن   يوتننه يت  ونن   تولننل يلبنننا موىننل ينني ويننلل   نن  
فيهنننشا  ينننة  بونننل يش ننننظص نتشاونننه رننن ال نلننند في نف ننني مننن  لنننظ في نننل نو في لنننلي  
فييلعل فيتليل فيت  وا ئىل ن ةنة      ي  صم ني ترنت يم رن ال فيتيننول فيعنة ول  

يتهنلوشول من  تشاوننظ ل خن  لن ك نن  ي  كنم فييرنتنلى صمنن  ف ينل نرننت يم فيئليينلو رنن اته ف
فيتهلوشول بول فيي ينية م  تينول ت   فير ال يىوخل ل لى م و في كم فييرتنلر  يره 
وتنين  ين ي   نلل ئشنل في  ن  ئ عننأ ييللرنل تيننول فيرن ال  فيتهنلوشول ينو يئننظ 

.   ننييل يننلم ل نني كئننلل في لننلة نوننن ينننلي (2)ئلوال وننل فيئلييننلو نينن  فيرنن ال فيت يو وننل  منن 
م ئش نفو فإلرتئيفي فيليوي ص م ي للى وونفل  من  1929وونفل  ئ هل كتلا يه م  ر ل 

 لننلم تينننول فيتهننلود تىيوننيف   اوننلل فوننم رننيتوو يننو رننيل  فييرننتنل فيئلييننل   نويننل 
نف  تئنل لو  rule of lawن كنم في نل نو  sovereignty parliamentرنولية فيئليينلو 

فيت كم م  ييللرل فيرن ال فيتهنلوشول  نو الون  فيوئلنينلفاووو ينو  نيني رنوؤيى نين  
م نئرننئا فيلننلل فيتنن  ل نني ىل كتننلا وونننفل  ئننوو 1929فإلرننتئيفي. نمنن  لكتنننئل  ننلم 

                                                           

 . 108فييلية 1971( فييرتنل فييعلر 1)
 .356فيئ لرص يللد رلئ  ص أ  ي. رو يعاي (2)
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لنفرا فيرولرووو نفيئلييل وووص نيل ت تىل يو ن ت ليف  ئهلو  ين نت فوي ر ال  في كنيل 
يئولنيلفاننن ص هنننك   في كنينننل يل نننل ئلييل ونننل لننني  ه عنننول  ينننو ي ت ننن  نلىل ونننل ف

فف  فا فيئلييل ول كتش ون  ييعنيفيوتىل ت ن  لخلرنل نونلظ ين نيننل ي  لنل من  فيرن ال  
فيتنن  تيننللف ئنفرننال ن لف  فيتننلر صلن ئ ننل    نن  تنعننول ينن ىم لن ئنفرننال لهنن لأ لن 

ينننل نفي ننلفل في لننلخ  لن هننئه ووخننل  يشو ننل ئنفرنناتىم ص ن ينن   ننو الونن  فيتهننلود فيي
في لننلخ  ص  ننم ن ننيفي ت لوننل  ننو فيلننيل ل  فييلبنننا موىننل لن فية يننل ي ي لملننل   نن  
فييئليى فييرتنلول يرولية يئلييلو نرين في ل نوص نيي ن تلم  يل ل ين نينل م  ت لولول 

  (1)ئعو فيتينول فيتهلوش  يي لعنئ   لمنل  رنلخيف  من  ن ل تنل1932في ى  هلته م  ر ل 
نلو فيئلييلو ييوه لرنئلا   و ونل تيمشنه نين  تيننول لل نا ينو رن الته نين  في كنينل ص 
نورل ي      ي   يم نلني ينف د  ف  الئد يرتنلى نف  ت ني  في ل نه لنلولة فإلرنلف  
م  فيتينول فيتهلوش  ننلش  لنفئا إلرنت يفيه ص ن عهني  فيئليينلو لو ورنتيل من  

فيتيننول فإلرنت  لخ  نت يلنلن  نرنت  لخول صنو نل  ينل فيتينول فيشليى نلت وك نل ينو 
يننو  نننل إ ننل ي رنن ال فيت يو وننل منن  فيشي وننل فيتهننلوشولص و ت نن   ننو فيرنن ال فيتهننلوشول 
فييينلننلص نونن ف فيننينل مللننته فيلننلن  فييرننتشل ل فيتنن  ويكننو لو تيننل ئىننل فيينيننل منن  

  فيلننلن  تنني ظ  ليننل بوننلا فيرنن ال فيتهننلوشول فر رننئا يننو ففرننئلا نترننتي   ت نن
رننلود ئرننو فيتهننلود ص نليننلم ونن ف ففيننل ت ي ننلأ يننو تنني ظ فيرنن ال فيت يو وننل يينفلىننل 
فيلنننل  فييرنننتشلظ ئ عنننيفل فيتهنننلود ئيلرننننم يؤي صنيننني رنننلل    ننن  وننن ف ففينننل كنننظ 
فييرلتول فيرنيف ول فييتشليئل ن   ع      و ف في   ي ر ال فيت يو ول ن ليته ئلننفئا 

                                                           

)1) report of the committee on ministers powers  the donoughmore  
committee 4060 London his majesty stationary office   1932 p 14    نيني

د لنتخنن  في  ننلي فينن وو  وشت ننينو ئننعو فيييللرننل فييتش  ننل لكنني  يل ننل ين نينننل ل ىننل ت تتينن  فيئتننل ينن
ئتيننننول فيتهنننلود رنننوخل ئيلي ىنننل ئنننظ   ننن  فيشكنننف موىنننل ي فونننل يؤكنننية ئهنننلا لو تينننللف فيرننن ال  
  see definite advantages provided that the statutory powers فيتهنلوشول نتنؤيى 
are exercised and the statutory function are performed in the right way     
 لهلل يى د في ل ل ي.  رو يعاي  فيئ لر ص فييللد فيرلئ .
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ي نه نفيتن  لنل   عنىل  109تنل في لم      ون ف ففينل من  فيينلية يشو لص نيي  أ فيير
 نم  ففت :
() ولننن  يننلخوف فيليىنلوننلص نو يننم تكننو فيىوخننل فيتهنننلوشول في نيوننل منن  1ننن )109

ننيل يلرنننيل  يؤيتننل  تكنننو يننه ينننة في ننل نو في لمنن ص نينند   ليننل ف ش ننليص نفيننل  للننظص لو وسعم
ل ننف فييش نن  منن  فيىوخننل فيتهننلوشول في نيوننل  ينن  ولننا  ننلل فييلرنننم فييؤينن    نن  فيي

 نننلظ ف ش نننليدص مننن  ف للنننل   فيىوخنننل فيتهنننلوشول في نيونننل فييلرننننم فييؤيننن  ئننن ف  ل كلينننهص 
مولننا رنن قه ك ننل نو ليننل ن ف لملننه لر يننو فييل رننوو لن ف  لنن  فيننينلة فيئلييل وننل ينو 

 نلل ته و نظ ييشنيه ينو ل ل للش (. 
( ت ولننن  يننلخوف فيليىنلوننل لو ُوعننيل 1) ( )  نن  فيننلبم يننو  عنننأ فيئ نني2)

يلفرننوم يؤيتننل منن  فييرننلخظ فيتنن  تيننف فتيليوننل فيرننةم فيهننليظ لن ن و ننل في  ننن  لن  لننلم 
في كم فيةيلك ر لن فت ت لئل  فيشليل لن فيت عوأ فير نر ي يننفلي نفإلونلفيف  فييليونل 

 ت  ُتشيظ  يني فيينيل(.لن فيتهلوشل  فيل لخول لن فييشلويف  نفتتيليول  فيينيول في
() وننتم فيشيننظ يننو ليونني ئكننظ يننل نو تننم نيغننلؤد لن تشيو ننه ئي تلنن  لر يلرنننم 3)

يؤيننننن   فظ ييشنينننننهص نورنننننلر ييشننننننظ  يننننن  في نننننل نو ينننننو تنننننللوم  نفظ ييشننننننظ فييلرننننننم 
 فييؤي (. 
( )ولننننن  ي يل ننننف فينننننا  ص  رننننئيل ت ننننلل ينفخ ننننه فييف  وننننلص تينننننول لخننننوف 4)

يل     فييشلويف  نفتتيليول  فيينيول ن ف ينم وكنو فييل نف من  فيليىنلول ر ال فييعلي
 ليه ف ش لي ينو في للل إللل ة ت  لص نيد  ي  ولا لو تُننيل فتتيليونل  نفييشلونيف  

 (1فييعلي    وىل ييى فييل ف منل ف ش ليد(.)
 لينن  فعننيفل في نننف وو ئيلفرننوم يؤيتننل يننو يئننظ فيرنن ال  109نفلنن  لو فييننلية 

صنيكو و ف في   ي رن ال فيت يو ونل ي وني ئلننفئا  يونية لنيىنل  لينل  نيم ف ش نلي  فيت يو ول
فيرنن ال فيتهننلوشول في نيوننل نينني وكنننو رننئا  ننيم فإل ش ننلي ف تىننل  للننظ فيرنن ال فيت يو وننل 
فيي عنننننأ   وننننه منننن  فييرننننتنل لن ف تىننننل  ينلة  يننننو ينلف  ف ش ننننلي فيرنننن ال فيتهننننلوشول 

                                                           

 . 109م يعيل رلئ  فييلية 2005( يرتنل فيرنيفو فإل ت لي  ير ل 1)
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  ول ي ر ال فيتهلوشول في نيونل  لن لر رنئا إ نل ك نظ في نيول  رئيل ت يي في نفخ  فييف
فير ال فيتهلوشولص  ةنة      ي  م ي  يي  فييلية ئشل فيينلن ل  فيتن  ت ولنن  
ي رنن ال فيت يو وننل لو تعننيل منن  هننع ىل ينننف وو ئينلننا يلفرننوم يؤيتننل نونن  ينلننن ل  

لن ن و نل في  نن ص     رئوظ في عل تهيظ فييرلخظ فيت  تيف فتيليول فيرنةم فيهنليظص 
لن  لنننننلم في كنننننم فيةيلكننننن رص لن فت ت لئنننننل  فيشلينننننلص لن فيت عنننننوأ فيرننننن نر ي يننننننفلي 
نفإلولفيف  فييليولص لن فيتهلوشل  فيل لخولص لن فييشلويف  نفتتيليونل  فيينيونل فيتن  ُتشنيظ 
 يني فيينيلص نو  ينلن ل  للي فييهلل فييرتنلر لو تعيل في نف وو فيت  تيرىل يو 

  ال ففعو ل نو  فير ال فيتهلوشول يىيل كل   متلف  بولئىل و ئغ  ف تلللول .فير
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 خاتمةال
 نت تنر     في تلخ  نفيتنعول . 

 النتائج: أوالً 
 .فيينل فيتهلوش  ي ر ال فيت يو ول م  فيشي ول فيتهلوشول ي لم ئينلا فييرلتول.1
ول ينننننو  نننننلا نكننننننفلث .فيتاننننننلف  في يو نننننل ينننننو ت  ونننننل نبولونننننل نفيلنننننلن  فإلرنننننت  لخ2

 نبولولصلرئلا لش   ينلل ي ر ال فيت يو ول م  فيشي ول فيتهلوشول.
.فيينننية فيي نننيية فيي نننللة ي رننن ال فيتهنننلوشول مننن  فييرنننلتول رنننل ي    ننن  ئنننلن  فينننينل 3

 فيتهلوش  ي ر ال فيت يو ول.
. ئننلة فيرنن ال فيت يو وننل منن  فيتشليننظ يرننتليف  فيشعننل ئيننل يىننل يننو للىنن ة نيؤررننل  4

  ي م  ئلن  ينل تهلوش  ي ر ال فيت يو ول.رل
م  ننن  يهنننتل  ئنننوو 2005.فيتنننلفو فيتهنننلوشل  نمننن  يرنننتنل فيرننننيفو فإل ت نننلي  يرننن ل 5

 فير اتوو فيتهلوشول نفيت يو ول.
.فيتعيو      في نف وو نفإل تنلفل   ن  فعنيفلول  ن  يكيننظ ينلخوف فيينينل من  كنظ 6

 و ف في   م  كظ يو في لليوو.يو في لليوو فيئلييل   نفيلخلر صنو ت  ل ل 
.فيتيننننول فيتهنننلوش  نفييلفرنننوم فييؤيتنننل ينننو لونننم رنننيل  تننني ظ فيرننن ال فيت ي ونننل مننن  7

 فيشي ول فيتهلوشول.
.و ت   فيتينول فيتهنلوش   نو فييلفرنوم فييؤيتنل نيكنظ ي ىنل لننفئاه نهنلناه فيتن  8

 تيو د.
فيت يو ونل ئشنيم فعنيفل م فير ال 2005.يوي فييهلل فييرتنلر م  فيرنيفو م  يرتنل 9

تهلوشل  ئينلا يلفروم يؤيتل م  فيينلن ل  فيت  تيف فتيليول فيرنةم فيهنليظص 
لن ن و ل في  ن ص لن  للم في كم فيةيلك رص لن فت ت لئل  فيشليلص لن فيت عنوأ 
فيرنننننننن نر ي ينننننننننفلي نفإلوننننننننلفيف  فييليوننننننننلص لن فيتهننننننننلوشل  فيل لخوننننننننلص لن فييشلوننننننننيف  

 ول فيت  ُتشيظ  يني فيينيل.نفتتيليول  فييني
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 التوصيات :ثانياً 
 .للنلة نلني إيول مشليل ييلفيئل فير ال فيت يو ول نو  ت نم ئينلول فيتهلوش .1
.لننلنلة ت وونني فيرنن ال فيت يو وننل ئلنننفئا نفلنن ل منن  ييللرننل ر اتىلفإلرننت  لخول منن  2

 فيتهلود.
تهنلوشول ي عنل فيرن ال .للنلة في أ م  فييرلتول     للظ انونظ يئ نل  فيرن ال في3

 فإلرت ل خول ي ر ال فيت يو ول م  للو   ال .
.للنلة ت لوم ينلف  فت ش لي م  في نفخ  فييف  ول ئيل ت ورني  ئغونلا انو نل ي رن ال 4

 فيتهلوشول.
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 المصادر والمراجع
 رننو يعنناي  فيئ ننلر لرننليل يكتنننلفد ي ييننل يلليشننل  ننوو هننيف ئش نننفو: فيليلئننل  .ي .1

 م.2005/2006فير اتوو فيتهلوشول نفيت يو ول ص م  فيشلم  فييتئلييل ئوو
 لالن نننلي. ل يننني هنننني ص فينننلخوف مننن  في لنننلم فييرنننتنلر ي نتونننل  فييت نننية ففيلوكونننلص  .2

 م.1980يكتنلفدص لليشل في لولةص ر ل 
  م1953في لولة  ائشل فيروي عئلرص  كنيل فين فلةص ي و ص ي. .3
 ( يصو يصا2فييرتنلر )ي. للئل للي  علل  فينروا م  في ل نو  .4
ي. رننشلي فيهنننليلنرص فينن لم فيرولرنننول منن  فيشنننليم فييشلعننلص فيلننن   ففنظص في نننلولةص يفل  .5

 م.1975مص 1974في ىلل فيشلئول ص ائشل 
ي. رننننشي  عننننينلص لخننننوف فيليىنلوننننل ففيلوكوننننل ص يل ننننل في  ننننن  نفيئ نننننث في ل ن وننننل  .6

لولص فيرنن ل فيلفئشننلص فيشننييفو نفتيتعننليول فيتنن  تعننيلول ك وننل في  ننن  ئلليشننل فإلرننك ي
  م.1950يوريئل  –في ليث نفيلفئد ص ونيون 

فييوي لفاوننل فيئلييل وننل فإل ل و وننل صتلليننل مننللن  ونر صونرنن  ل ينني  صرننوي   ي ئننلو   .7
صيلفلشننل نت ننيوم ي.ي ينني مننت  فهلل في اوننا في ننلولة صيكتئننل فت ل ننن يعننلول ائشننل رنن ل 

 م.1979
فيلخلرنن  ففيلوكنن  نفي ننة  فإلرننةيول ص يفل فييكننل  ي. و نن  فيرننوي فيعننئل  ص في لننلم .8

 م.1993ون فيينفم  1413فيشلئ ص في لولةص فيائشل ففني ص 
ي. ينننننل   يننننن  مىيننننن  ص فينلوينننننل فيتهنننننلوشول ينننننلخوف فيينينننننل مننننن  في لنننننليوو فيلخلرننننن   .9

 م1980نفيئلييل   ص لرليل يكتنلفة ي ييل يك ول في  ن  لليشل  وو هيف ص 
10. Dicey introduction  to the study of the law of the constitution 

 ثانيًا:الدساتير:
 م.2005.يرتنل فيرنيفو فإل ت لي  ير ل 1
 نتشيوةته. 1787.فييرتنل ففيلوك  2
 م.1971.فييرتنل فييعلر 3
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 :ـمخــــصــالمـ
(ص ي لل نننل يلفرنننل) فيت يو ونننل ي رننن ال فيتهنننلوش  فينننينل ئش ننننفو فييلفرنننل وننن د لنننل  

 يهننلنل نفيننية ي نن  فيتهننلوشول فيشي وننل منن  فيت يو وننل فيرنن ال ينل فييلفرننل ونن د منن   ت لنينن 
  ةنة فعيفلول     نف تلفل   وىل نتعيو  ي  نف وو فيتلفو يو فعيفل ن ت  في ل نو
 .يؤيتل نيلفروم تهلوش  تينول ئينلا فعيفلول    

   نن  تنع ول ينو ينلفين يىن ف يينل فيت يو وننل ي رن ال فيتهنلوش  ئلينينل فييلفرنل فوتين 
 فيرننننن ال يننننند فينننننينل وننننن ف وئل ونننننل فيتننننن  ني ت لاشنننننل   لينننننل ئعننننننلة فيتهنننننلوشول فيشي ونننننل
 .فيتهلوشول

 ينعن  ن ين  نفيي للو نفيت  و   فينعي  فيي ى   فرت يم فييلفرل و د ف تيي  
 فيت يو ونل ي رن ال فيتهلوش  فيينل  و فييرتنلر فييهلل لنليتىل فيت  في عنأ  نت  وظ

 .فيي لل ل ئلف ليل  ي  يي لل ل فللمل فيرنيف   رتنلفيي م 

 فيت يو وننل ي رنن ال فيتهننلوش  فيننينل يلتكنن ف    ن  فينيننن  نينن  فييلفرننل ونن د ونيم 
 .فيينل و ف ن يني

 فييرننننلتول منننن  فيتهننننلوشول ي رنننن ال فيي ننننللة فيي ننننيية فييننننية لو فييلفرننننل فرننننت تل 
 .فيت يو ول ي ر ال فيتهلوش  فيينل ئلن      رل ي 

 فيرننن ال يئ نننل  انونننظ للنننظ   ننن  فييرنننلتول مننن  فيننن أ ئلنننلنلة فييلفرنننل لنعننن 
 . ال  للو  م  فيت يو ول ي ر ال فإلرت ل خول فير ال ي عل فيتهلوشول
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ABSTRACT : 

This study is entitled: The Legislative Role of the Executive 

Authority,   Comparative Study. 

The study dealt with the role of the executive branch in the 

legislative process since the birth of the draft law and the issuance 

of a bill of laws, ratification and objection to issuing them, in 

addition to issuing them under a legislative mandate and 

temporary decrees. 

The study focused on the legislative role of the executive 

authority. This role has an impact on the legislative process in 

general and the conflicts highlighted by this role with the 

legislative authority. 

The study used descriptive, analytical and comparative 

methods to describe and analyze the texts that the constitutional 

legislator mentioned on the legislative role of the executive 

authority in the Sudanese constitution, in addition to comparison 

with comparative systems. 

This study aims to identify the basis of the legislative role of 

the executive authority and the limits of this role. 

The study concluded that the prescribed period of legislative 

authority in the constitutions helped to raise the legislative role of 

the executive branch. 

The study recommended that the constitutions should be 

written for a long period of time for the legislative authority to 

limit the exclusive power of the executive branch to the narrowest 

extent. 


