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Summary
Considers Kuwait Arabic, and that takes a parliamentary system in a
constitutional monarchy framework, a prominent Gulf Arab states leadership in
political practice despite recent democratic experiment where, that determine
the timetable following the period of gaining national independence in 1961,
and I have seen this experience many renewable developments and events
between now and the other, and that one of the characteristic of the Kuwaiti
parliamentary experience the problem of conflict and extreme contrast
between the executive and legislative branches, resulting in often either to
disrupt the work of the government, or dissolve the National Assembly
represented the legislative institution.
In this context, the analyzes were several and legal studies and political, which
was separated into the causes of frequent discrepancies between the two
authorities, and led every one of them on the results and specific solutions, and
in the light of these differences came entitled to "the executive branch and the
legislative Kuwait study: A study of the aspects of cooperation and conflict "to
answer the main question of: What are the most prominent features of
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cooperation and conflict between the executive and legislative branches of the
Kuwaiti political system? And the way how to solve it?
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