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  )دراسة مقارنة(الوظیفة التشریعیة للبرلمان االتحادي في الدولة االتحادیة : عنوان البحث 

    
  المـلــــخـــــــــــص  

تعتبر القواعد القانونیة ولیدة األحتیاجات األنسانیة لتنظیم أمور الحیاة وترتیبھا ، من اجل حفظ         
ق وحمایتھا وصیانتھا ، وكلما كان المجتمع منظماً كانت كلمة القانون ھي العلیا فیھ ، والبرلمان الحقو

األتحادي في الدولة یُعد تلك الجھة التي تملك ممارسة الوظیفة التشریعیة وذلك من خالل اقتراح 
ت مقدمة من مشروعات القوانین ومناقشة مشروعات ومقترحات القوانین والتصویت علیھا وسواء أكان

  .قبلھ أو من قبل السلطة التنفیذیة في الدولة 
وبذلك فأن الوظیفة التشریعیة تُعد الوظیفة األساسیة للبرلمان األتحادي في الدولة األتحادیة ـــــــ إذ         

انھ صاحب األختصاص األصیل والوالیة العامة في التشریع ــــــــ والذي غالباً مایتكون من مجلسین ، 
ویمثل شعبفي كل وحدة من الوحدات المكونة للدولة األتحادیةاحدھما یشكل على أساس شعبي 

، سكانھاكل وحدة وفقاً لعددالذین یمثلوناألعضاءعددفیھلذلك یتفاوتبمجموعھالدولــــــة األتحادیة
عن عدد سكان كل واألخر یشكل على أساس تمثیل الوحدات المكونة لألتحاد بشكٍل متساوي بغض النظر

  .وحدة من الوحدات السیاسیة المكونة للدولة 
  

Abstract
The legal rules nascent human needs to regulate matters of life and arranged, in 
order to save the rights and protection and maintenance, and whenever 
community organizer was the word of law is supreme in it, and the federal 
parliament in the country is those who have to exercise the legislative function 
through propose draft laws and discuss projects and proposals laws and voting 
on them and whether submitted by him or by the executive branch in the state.
Thus, the legislative function is the primary function of the Federal Parliament 
in the federal State since he his inherent jurisdiction and general jurisdiction in 
the legislation, which often Mitkon bicameral, one is based on the popular in 
each unit of the constituent units of a federal State and represents the people of 
the Federal State as a whole for that varies the number of members representing 
each unit according to population, and the other is based on the representation of 
the constituent units of the Federation evenly regardless of the number of 
residents per unit of the constituent political units of the state .


