
 
 

 البلد والدستور الرقم
ن الربملان من جملس أم هل يتكو

 جملسني وأيهما ينطبق عليه احلل؟
ملن يعطي الدستور حق 

 هل هناك شروط اضافية؟ ما هي ظروف حل الربملان؟ حل الربملان؟
هل توجد مدة حمددة 

إلجراء انتخابات 
 جديدة؟

١ 
 فلسطني

 قترح مشروع الدستور امل
٢٠٠١ 

اجمللس الوطين واجمللس التشريعي 
ويسري احلل على اجمللس 

 التشريعي
 االستفتاء الشعيب

جيوز للرئيس إذا استفحل اخلالف بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية أن يطلب من الشعب 

وإذا أقرت . االستفتاء على حل اجمللس التشريعي
أغلبية املشاركني يف االستفتاء حل اجمللس يعد 

وإذا مل يقر االستفتاء حل اجمللس يعد . منحال
وجترى انتخابات .  مستقيلونالرئيس واحلكومة

للرئيس اجلديد خالل ثالثني يوما ويشكل وزارة 
جديدة ويعود اجمللس التشريعي نفسه لالنعقاد 

 )٧٥(مادة . بقوة الدستور

 )٧٤(مادة . ال جيوز لرئيس الدولة حل أي من جملسي الربملان -
 ال جيوز حل الربملان أو تعطيله خالل فترة اعالن حالة الطوارئ -
 )٧٦(مادة .  سنة على انتخابهال ميكن حل اجمللس قبل مضي  -

 

 يوماً من ٣٠خالل 
اعالن نتيجة 
 االستفتاء

٢ 
 املغرب

 امللك جملس النواب ١٩٧٢دستور 
للملك حل جملس النواب بظهري شريف بعد 

ة وتوجيه خطاب استشارة رئيس الغرفة الدستوري
 )٢٧،٧٠( املادتان .لألمة

إذا وقع حل جملس النواب فال ميكن حل اجمللس الذي يليه إالّ بعد مضي سنة على  -
 )٧٢(مادة . انتخاب اجمللس اجلديد

 )٧١( مادة . اثناء حل جملس النواب ميارس امللك صالحيات اجمللس اضافة إىل صالحياته -
 ثة شهورثال

٣ 
 مصر

 ١٩٧١دستور 
جملس الشعب وجملس الشورى 
 رئيس اجلمهورية يسري احلل على جملس الشعب

ال جيوز لرئيس اجلمهورية حل جملس الشعب إالّ 
عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر 
رئيس اجلمهورية قراراً بوقف جلسات اجمللس 

ء خالل ثالثني يوماً، فإذا أقرت وإجراء االستفتا
االغلبية املطلقة لعدد من  أعطوا أصواهتم احلل 

 )٣٦(مادة . اصدر رئيس اجلمهورية قراراً به

 ــــــ
 يوماً من إعالن ٦٠

 .نتيجة االستفتاء

٤ 
 لبنان

 رئيس اجلمهورية جملس النواب ١٩٥٠دستور 
الً حيق لرئيس اجلمهورية ان يتخذ قراراً معل

ومبوافقة جملس الوزراء على حل جملس النواب 
 )٥٥(مادة . قبل انتهاء عهد النيابة

 ثالثة أشهر ــــــ

٥ 
 الكويت

 األمري جملس األمة ١٩٦٢دستور 

إذا رأى جملس األمة عدم إمكان التعاون مع 
رئيس جملس الوزراء رفع األمر إىل األمري، 
ولألمري أن يعفي رئيس جملس الوزراء ويعني 

      املادتان.  جملس األمةوزارة جديدة أو حيل
)١٠٢،١٠٧( 

لألمري أن حيل جملس االمة مبرسوم يبني فيه أسباب احلل، وال جيوز حل اجمللس لذات  -
 االسباب مرة أخرى

رين يسترد اجمللس املنحل كامل سلطته الدستورية وجيتمع إذا مل جتر االنتخابات خالل شه -
 فوراً كأن احلل مل يكن ويستمر يف أعماله إىل أن ينتخب اجمللس اجلديد

 شهرين

 سوريا ٦
 ١٩٧٣دستور 

لرئيس اجلمهورية أن حيل جملس الشعب بقرار  رئيس اجلمهورية جملس الشعب
 )١٠٧(مادة . معلل يصدر عنه

  يوما٩٠ً ال جيوز حل جملس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد

 السودان ٧
 ١٩٨٥دستور انتقايل 

ال جيوز حل اجلمعية التأسيسية اليت ستتحول إىل  ال أحد اجلمعية التأسيسية
 )٥٧(مادة . برملان بعد اجازة الدستور الدائم

 ــــــ ــــــ

 االردن ٨
 ١٩٥٣دستور 

 جملس النواب وجملس االعيان
 يسري احلل على اجمللسني

 امللك

 للملك أن حيل جملس النواب -
وللملك أن حيل جملس االعيان أو يعفي أحد  -

". مل تذكر ظروف احلل"اعضائه من العضوية 
 )٣٣،٦٦،٧٣(املواد 

 إذا حل جملس النواب توقف جلسات جملس االعيان -
لس املنحل كامل سلطته إذا مل يتم االنتخاب عند انتهاء الشهور االربعة يستعيد اجمل -

 الدستورية وجيتمع فوراً كأن احلل مل يكن يستمر يف اعماله إىل أن ينتخب اجمللس اجلديد
 أربعة شهور

 قطاع غزة ٩
 ١٩٦٢النظام الدستوري 

 مل يتطرق النظام الدستوري حلل اجمللس التشريعي اجمللس التشريعي
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هل يتكون الربملان من جملس أم  البلد والدستور الرقم
 جملسني وأيهما ينطبق عليه احلل؟

ملن يعطي الدستور حق 
 هل هناك شروط اضافية؟ ما هي ظروف حل الربملان؟ حل الربملان؟

وجد مدة حمددة هل ت
إلجراء انتخابات 

 جديدة؟

 
١٠ 

 تونس
 رئيس اجلمهورية جملس النواب  ١٩٥٧دستور 

لوم ثانية إذا صادق جملس النواب على الئحة 
ضد احلكومة أثناء نفس املدة النيابية وبأغلبية 

أعضائه ميكن لرئيس اجلمهورية  أن يقبل استقالة 
 )٦٣(مادة . احلكومة أو حيل جملس النواب

 مراسيم يعرضها فيما بعد على اجمللس ميكن لرئيس اجلمهورية يف حالة حل جملس النواب اختاذ -
 اجلديد

يف حالة اختاذ تدابري استثنائية ال جيوز لرئيس اجلمهورية حل جملس النواب وال جيوز جمللس  -
 النواب تقدمي الئحة لوم ضد احلكومة

 ) ٥٧(مادة .  ال حيق للقائم مبهام رئيس اجلمهورية حل جملس النواب-

  يوما٣٠ً

١١ 
 فرنسا

 رئيس اجلمهورية اجلمعية الوطنية ١٩٥٨دستور 
لرئيس اجلمهورية بعد التشاور مع الوزير األول 
. ورؤساء اجملالس أن يعلن حل اجلمعية الوطنية

 )١٢(مادة 
  يوما٤٠ً – ٢٠ تلي انتخاهبا ال جيوز حل اجلمعية الوطنية مرة أخرى خالل السنة اليت -

 ساحل العاج ١٢
 ١٩٦٠دستور 

 مل يتطرق الدستور إىل حل اجلمعية الوطنية اجلمعية الوطنية

 اهلند ١٣
 ١٩٤٩دستور 

 جملس الشعب وجملس الواليات
 يسري احلل على جملس الشعب

 رئيس الدولة

للرئيس من وقت آلخر أن يوقف  -
 انعقاد اجمللسني أو أحدمها أو حيل جملس الشعب

مخس (انقضاء مدة جملس الشعب  -
 )٨٣،٨٥(املادتان . تعترب مبثابة حل له) سنوات

 ــــــ جيوز حل جملس الوالياتال 

١٤ 
 تركيا

 ١٩٦١دستور 
 جملس االمة وجملس الشيوخ
 يسري احلل على جملس االمة

 –رئيس اجلمهورية 
بطلب من رئيس الوزراء 
واستشارة رئيس كل من 

 اجمللسني

شهراً ) ١٨(إذا سقطت الوزارة خالل  -
مرتني بسبب عدم منحها الثقة، ومل حتز 

على الثقة مرة ثالثة جيوز لرئيس 
الوزراء أن يطلب من رئيس اجلمهورية 

اجراء انتخابات جديدة جمللس االمة، 
وبناء على ذلك جيوز لرئيس 
بات اجلمهورية أن يقرر اجراء انتخا

جديدة بعد استشارة رئيس كل من 
 اجمللسني

جيوز جمللس االمة أن يقرر اجراء  -
 ٤(انتخابات جديدة قبل هناية واليته 

 )٦٩،١٠٨( املادتان .)سنوات

 
نتخابات جتري اال

فوراً دون ذكر مدة 
 معينة

 يابانال ١٥
 ١٩٦٣دستور 

جملس النواب وجملس الشيوخ 
 يسري احلل على جملس النواب

. من صالحيات االمرباطور حل جملس النواب االمرباطور
 )٧(مادة 

إذا حل جملس النواب توقف جلسات جملس الشيوخ ولكن جيوز للوزارة أن تدعو جملس الشيوخ 
 الجتماع عاجل إذا اقتضت ذلك مصلحة الدولة

  يوما٤٠ً
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ل يتكون الربملان من جملس أم ه البلد والدستور الرقم
 جملسني وأيهما ينطبق عليه احلل؟

ملن يعطي الدستور حق 
 هل هناك شروط اضافية؟ ما هي ظروف حل الربملان؟ حل الربملان؟

هل توجد مدة حمددة 
إلجراء انتخابات 

 جديدة؟

١٦ 
 اسرائيل

القانون االساسي للكنيست 
١٩٥٨ 

 الكنيست نفسه الكنيست

حتل الكنيست إذا فشلت املساعي املبذولة 
لتشكيل حكومة جديدة، وحتل الكنيست نفسها 

عضواً ) ١٢٠( أصل  عضواً من ٦١مبوافقة 
 وذلك بإصدار قانون خاص حبل الكنيست

حتدد املدة يف القانون  تستمر الكنيست يف عملها إىل حني انتخاب كنيست جديدة
 نفسه

١٧ 
 بلغاريا

 امللك اجلمعية الوطنية ١٩٩١دستور 
يف غياب االتفاق على تشكيل احلكومة حيق 
للملك تشكيل حكومة مؤقتة وحل اجلمعية 

 )٩٩(مادة . الوطنية
 شهرين ــــــ

١٨ 
 املانيا

القانون االساسي جلمهورية 
 ١٩٩٤املانيا االحتادية 

البوندستاج البوندرات يسري 
  يوما٦٠ً حول انتخابات البوندستاج أن تفاصيل ما يتعلق بالربملان تنظم يف القانون الفدرايل) ٣٨(ذكرت الفقرة الثالثة من املادة  احلل على البوندساج

١٩ 
 بلجيكا

 ١٩٩٤دستور 
جملس النواب وجملس الشيوخ 
 امللك يسري احلل على اجمللسني

امللك وحده ميلك حق من جملس النواب إذا 
حجب جملس النواب باالغلبية املطلقة الثقة عن 

احلكومة ومل يقدم إىل امللك خالل ثالثة أيام 
أو إذا تبىن جملس . ترشيح خليفة لرئيس الوزراء

النواب اقتراحاً بعدم استحسان احلكومة 
ىل امللك يف نفس الوقت الفيدرالية ومل يقدم إ

 ترشيح خليفة لرئيس الوزراء
 للملك يف حالة استقالة احلكومة الفدرالية حل -

جملس النواب بعد تسلمه موافقته باالغلبية 
 )٤٦(مادة . املطلقة لعدد أعضائه

  يوما٤٠ً  النواب يستلزم حل جملس الشيوخ حل جملس-

 استونيا ٢٠
 ١٩٩٢دستور 

 رئيس اجلمهورية "رجييكوي"الربملان 

يعلن رئيس اجلمهورية عن اجراء انتخابات 
 :استثنائية وحل الربملان يف عدة حاالت

 الفشل يف تشكيل حكومة جديدة -
 حجب الثقة عن احلكومة -
عدم حصول االستفتاء العام على االغلبية يف  -

 أي موضوع يعرض الستفتاء الشعب
ي شهرين عدم اقرار موازنة الدولة بعد مض -

، ٦٠،٨٩(املواد . على بدء السنة املالية
٩٧،١٠٥،١١٩( 

 
  يوما٤٠ً – ٢٠من 

من تاريخ اعالن 
 إجراء انتخابات

 فنلندا ٢١
 ١٩٩٤القانون الدستوري 

 )١٧(مادة . ذكر القانون الدستوري أن تنظيم الربملان ومهامه منصوص عليها يف قانون الربملان الربملان
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