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ABSTRACT: 
 

The research about the separation of 
supremacies/authorities، which consider 
as very important topic that advocated 
by many of the French Revolution 
writers. the separation of supremacies is 
one of the main pillars of any 
democratic system that usually come 
after great suffer and distress after 
many experiences in the world in 
different areas upon many attempts and 
trials to take and control the power. 

The research objectives are 
concentrated in two main points: 

The first: the research will review all 
the constitutional, political and legal 
documents upon the principle of the 
separation of supremacies and will 
review all the documents and 

constitutions of Yemen that included 
this principle and its conjugate with 
national precept and political struggle 
in Yemen. 

The second: the research will 
demonstrate the practical and actual 
solicitation of this principle and the 
Yemeni political experiment. This 
experiment has undergone setbacks due 
to the lack of proper and effective 
implementation of this principle، 
especially in the democratic system. 
Geographical and time limitation:  

The research demonstrates the 
separation of supremacies and its 
principle between theory and practice in 
Yemen and where it is stand from the 
Yemeni constitutions that adopted by 
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the National Commission of 1948 
Movement through the Yemeni 
constitutions issued after the 26th 
September and 14th October 
revolutions and ended by the Yemen 
Unity constitution - Time limitations. 

While the geographical limitation is 
the republic of Yemen (North and 
South territory). 

The importance of the research 
highlighted that the separation of 

supremacies not only on the theoretical 
level، but also on the practical reality, 
because most of the world countries, 
experience in combat the authorities, 
controls and tyrants to give back the 
humanity salvation and get rid of the 
phenomenon of monopoly on 
supremacy to reach the democratic 
systems in line with the constitutional 
development.
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  فصل تمهيدي

  أهمية مبدأ الفصل بين السلطات ومبرراته وضمانات األخذ به
 :املبحث األول: مبدأ الفصل بين السلطات ونبذة عن ظهوره
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املبحث الثالث: مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقاته يف الشـطر الجنـوبي 

  والسالطين واألمراء واملشايخ: إبان حكم االحتالل البريطاني
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  الفصل الثاني
  مبدأ فصل السلطات يف الدساتير اليمنية بعد قيام

  النظامين الجمهوريين يف الشطرين
وتطبيقاته يف الدساتير اليمنية الصادرة ول: مبدا فصل السلطات املبحث األ
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ي اليمن، ص  )١٥(  .، الطبعة الثانية، دمشق٨٧راجع األستاذ عبداالله عبدهللا: نكسة الثورة 
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ــي محمــد العلفــي: نصــوص يمانيــة، بغـــداد  )١٨( ـــي  ٦١م، ص ١٩٧٨أ. ع ا  ــى الســلطة التنفيذيـــة (مجلــس الــوزراء) وحــدد صــالحيا ونــص الدســتور " ع

ى املادة  ١٩(مادة  ى مجلس الدفاع الوط والقوات املسلحة كجزء من السلطة التنفيذية (مادة  ٢٢منه ا  .)٣٤ - ٢٨منه) ثم تطرق ا
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املبحــث الثــاني: مبــدأ فصــل الســلطات وتطبيقاتــه يف الدســاتير اليمنيــة 
  :م١٩٧٠م وحتى عام ١٩٦٧الصادرة من عام 
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 .١١٦-١١٤محمد اسماعيل العزي: املصدر السابق، ص  ر نظر د. مطها )١٩(
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  الفصل الثالث
م ١٩٧٨منذ عام مبدأ فصل السلطات يف الدساتير اليمنية التي صدرت 

  وحتى قيام دولة الوحدة والتعديالت الدستورية األخيرة
املبحث األول: مبدأ فصل السلطات وتطبيقاته يف الدساتير اليمنية الصادرة 

  :م وإعالن الجمهورية اليمنية لتنظيم الفترة االنتقالية١٩٧٨عام 
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املبحث الثاني: مبدأ فصل السلطات يف الدساتير اليمنية التي صدرت منـذ 
  :م وحتى صدور التعديالت الدستورية األخيرة١٩٩١عام 
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 .٤٤٣د. مطهر العزي، املصدر السابق، ص  )٢٠(

 .١٨٦ - ١٨٤د. مطهر محمد أسماعيل العزي، املصدر السابق، ص  )٢١(
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