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 مقدمه
  

 1946 یساسا قانون مقدمه در و مشخص 1789ه یهمان گونه كه در اعالم یت ملیخود را به حقوق بشر و به اصول حاكم یبند یملت فرانسه پا
 .دینمایم اعالم رسما  ، است شده لیتكم و دیتاك
 تیضعو، شندبا داشته را یجمهور  به الحاقكه اراده  یبحار  یراماو یهانیبه سرزم یجمهور ، هال و اصل اراده آزاد ملتاصو  نیا موجب به

 طرح هانیزمسر  آن در یآزاد شرفتیپ هدف با و یزیر یپ یبرادر  و یبرابر ، یآزاد مشترك آرمان اساس بر كه كرد خواهد اعطا ینینو یحقوق
 .باشد شده یزیر 

 كمیاصل 

ن بدو، نندان را در مقابل قانوهمه شهرو یبرابر  یاست. جمهور  یك و اجتماعیدمكراتی، رمذهبیغ، هیرقابل تجز یغ یك جمهور یفرانسه 
 .شماردیم محترم را اعتقاداتد و همه ینماین میا مذهب تضمینژاد ی، ض از نظر اصالت خانوادگیتبع

 حاكمیت -مك یفصل 
 مدو اصل

 است. ینسو فرا، یجمهور  زبان
 .است قرمز و دیسف، یآب رنگ سه پرچم، یمل نشان

 .است «زی یمارس» یمل دسرو
 .است «یبرادر ، یبرابر ، یآزاد» یجمهور  شعار

 .است «مردم یبرا و مردم توسط، مردم حكومت» آن اساس

 اصل سوم

 د.ینمایاعمال م یپرسق همهیندگانش و از طر یمتعلق به مردم است كه آن را توسط نما یت ملیحاكم
 .بداند خود آن از را حق نیا اعمال تواندینم یفرد چیه و مردم از یبخش چیه

شه یرد و همیپذیانجام م، دینمایم ینیبشیپ یاساس قانون كه یطیشرا تحت میرمستقیغ ای و میمستق صورت به یعموم یآرا به مراجعه
 است. یبرابر و مخفی، همگان

 ،كندیم نییتع نونقا كه یطیشرا تحت، برخوردارند یاسیس و یمدن حقوق از و انددهیرس یقانون سن به كه مرد و زن از اعم فرانسه اتباع هیكل
 .هستند دارا را انتخابات در شركت قح

 اصل چهارم

http://www.ekhtebar.com/


فرانسه  اسایس قاونن    

4 

 

 یو دمكراس یت ملیحاكمت آنها آزاد است و موظفند اصول یپردازند. تشكل و انجام فعالیبه رقابت م یر یگیرأ در یاسیس یههاگرو و احزاب
 ند.یت نمایرا رعا

 مجهورسیرئ - مفصل دو
 پنجم اصل

ن یضمتا ر  حكومت استمرار نیهمچن و یعموم یقوا منظم عملكرد شیخو نظارت با یو. دارد نظارت یاساس قانون تیرعا بر جمهور سیرئ
 د.ینمایم
 .است معاهدات تیرعا و یارض تیتمام، یمل استقالل ضامن جمهور سیرئ

 اصل ششم

 .گرددیم انتخاب یهمگان و میمستق یر یگیرأ قیطر  از سال هفت مدت یبرا جمهور سیرئ
 .شودیم نییتع یادیبن قانون كی موجب به اصل نیا یاجرا یهاشرو

 هفتم اصل

، دیایه دست نت مطلق آرا بیل انتخابات اكثر كه در مرحله او یگردد. در صورتیخوذه انتخاب ممأ یت مطلق آرایس جمهور به موجب اكثر یرئ
 یر یگز انتخابات كنارهان تعداد آرا یباالتر  یدارا یم نامزدهارد. چنانچه در مرحله دویپذیانجام م یكشنبه بعد ین تعداد آرا یمم در دومرحله دو

 ند.ینماتوانند در انتخابات شركت یم، اندن آرا را كسب كردهیشتر ین مرحله بیلكه در او یدو نامزد، ندینما
 .شودیم آغاز لتدو دعوت با یر یگیرأ

 رد.یذپ انجام شاغل جمهور   سیرئ رهدو انیپا از قبل زرو پنجویس حداكثر و زرو ستیب حداقل دیبا دیجد جمهور سیرئ انتخاب
 تیاكثر  اب بیتصو و یاساس قانون یشورا توسط یو تیر معذو دییتا با ای باشد كه یعلت هر به یجمهور  استیر  سمت ماندن یخال صورت در

 را جمهور سیرئ فیظاو موقت طور به سنا مجلس سیرئ، دهدیم جلسه لیتشك لتدو دعوت به مورد نیا در كه شورا نیا یاعضا یآرا مطلق
 فیظاو نیا جامان از خود نوبه به زین مجلس سیرئ چنانچه و ردیگیم برعهده، قانون نیا12  و 11شده در اصول  ینیبشیموارد پ یااستثن به

 .گرددیم آنها انجام دارعهده لتدو، باشد رمعذو
، دیماناعالم  یر را به طور قطعجمهو سیرئ تیر معذو یاساس قانون یشورا كه یهنگام در ای یجمهور  استیر  سمت ماندن یخال صورت در
 یت از سو یر معذو یا اعالم قطعیماندن سمت و  یزمان خالز از پنج روویز و حداكثر سست روید حداقل بیس جدیانتخاب رئ یبرا یر یگیرا

 ص دهد.یتشخ یت اضطرار یضعو یقانون اساس ینكه شورایمگر ا، ردیپذیانجام م یقانون اساس یشورا
م یعلنا  تصمر خ مذكویز قبل از تار رو یكه حداكثر س یفردی، است جمهور یر  ینامزدها یان مهلت معرفیخ پایز قبل از تار ت روهف یط چنانچه

 د.ینمایم یر یگمیخ انتخابات تصمیق تار یدر مورد تعو یقانون اساس یشورا، ابدیر ا خود را معذوید یفوت نما، خود را اعالم كرده ینامزد
 كند.یق انتخابات را اعالم میتعو یقانون اساس یشورا، ر گرددا معذوید یاز نامزدها فوت نما یكیل مرحله او از شیپ چنانچه
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، اندردهآو دست هب یاحتمال یر یگكناره از قبل انتخابات مرحله نیلاو در را هایرا نیباالتر  كه ینامزد دو از یكی تیر معذو ای فوت صورت در
ن یمامزد در دوناز دو  یكیت یر ا معذویرد. در صورت فوت یباره تمام مراحل انتخابات انجام گد دویكند كه بایم ماعال یاساس قانون یشورا

 ن صورت عمل خواهد شد.یز به همیمرحله ن
 در كه یادینب قانون توسط یانتخابات نامزد یمعرف جهت شده مشخص طیشرا ای و 61 اصل مدو بند در شده نییتع طیشرا طبق، موارددر همه 

 .شودیم رجوع یاساس قانون یشورا به، است شده ینیبشیپ 6 اصل
م یخ تصمیز بعد از تار رو 35بالفاصله پس از  یر یگیكه رأ یصورت در را پنجم و سوم یبندها در مذكور یهامهلت تواندیم یاساس قانون یشورا

موكول  یاست جمهور یره ر ان دویپس از پا یخیمفاد بند حاضر سبب شود كه انتخابات به تار  ید. چنانچه اجراید نمایتمد، ردیشورا انجام نگ
 دهد.یش كماكان ادامه میف خویظان خود به ویتا اعالم جانش یو، شود

 50و  49 یاصلهای، ن ویس جمهور و انتخاب جانشیت رئیر معذو یا در مدت اعالم قطعی یاست جمهور یبودن سمت ر  یت خالمد طول در
 ست.یقابل اجرا ن یقانون اساس 89ز اصل یو ن

 اصل هشتم

 دهد.یخاتمه م یف ویظابه و، ریز ونخست توسط لتدو یاستعفا میتقد صورت در جمهور سیرئ. دینمایم منصوب را ریز ونخست، جمهور سیرئ
 .دینمایم عزل و نصب را لتدو گرید یاعضا، ریز ونخست شنهادیپ به

 اصل نهم

 .است جمهور سیرئ با رانیز و تأیه استیر 

 اصل دهم

 .كندیم صادر را آن یاجرا فرمان و امضا را آن، لتدو به مصوب قانون میتقد از پس زرو پانزده ظرف جمهور سیرئ
 نیا تواندینم ارلمانپ. دیبنما را آن مواد از یبرخ ای قانون كل مورد در دنظریتجد یتقاضا پارلمان از تواندیم مهلت نیا یانقضا از  قبل یو

 .كند رد را تقاضا

 ازدهمیاصل 

تواند یم، گرددیمنتشر م یزنامه رسمور  در كه مجلس دو مشترك شنهادیپ به ای و پارلمان یهاهیاجالس مدت در لتدو شنهادیپ به، جمهور سیرئ
به خدمات  اصالحات مربوط، مملكت یا اجتماعی یاست اقتصادیاصالحات مربوط به سی، عموم یقوا یرا كه در مورد سازمانده یاحهیهر ال 
هادها اثر داشته بر عملكرد ن یرت با قانون اساسین مغاباشد كه بدو یاب معاهدهیاجازه تصو ا راجع بهیاست نقش دارند ین سیكه در ا یعموم
 گذارد. یپرسبه همه، باشد

 صورت مذاكره طقن نیا از پس كه دینمایم رادیا ینطق مجلسها از كی هر برابر در لتدو، دیگرد برگزار لتدو شنهادیپ به یپرسهمه كه یهنگام
 .ردیگیم

مضا و فرمان ا، ج انتخاباتیز پس از اعالم نتارا ظرف مدت پانزده رو قانون جمهور سیرئ، شود حهیال  بیتصو به منجر یپرسهمه كه یهنگام
 كند.یآن را صادر م یاجرا
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 ازدهماصل دو

 .كند اعالم را یمل مجلس انحالل تواندیم، مجلسها سانیرئ و ریز ونخست با مشورت از پس جمهور سیرئ
 رد.یگیالل انجام مانح از پس زرو چهل حداكثر و زرو ستیب حداقل یعموم انتخابات

 هیاجالس یبرا شده ینیبشیپ رهدو از خارج جلسه نیا كه یصورت در. شودیم لیتشك قانونا   انتخابات از بعد شنبهپنج نیمدو در یمل مجلس
 .ابدییم شیگشا قانونا   زرو پانزده مدت یبرا هیاجالس كی، گردد لیتشك یعاد

 باشد.یت مجاز نمانتخابا نیا از پس سال در مجدد انحالل

 زدهمیصل سا 

 .كندیم امضا را رانیز و تأیه مصوب یهانامهنییآ و دستورالعملها جمهور سیرئ
 .دینمایم منصوب را یكشور  و یلشكر  مقامات یو

 ،رماندارانف، وان محاسباتیران مختار در دمشاو، العادهران و فرستادگان فوقیسفی، افتخار  ینشانها یر انجمن اعطایدب، لتران دومشاو
 شوند.یران منصوب میز ت وأیدر هی، ران ادارات مركزیمد، سان فرهنگستانهایافسران ارشد و رئ، بحارء راماو ینهایلت در سرزمندگان دوینما

]برای   جمهوررئیس انتصاب قدرت آن طبق كه را شرایطی همچنین و، گردندمی منصوب زیرانو تهیأ در كه را مشاغلی سایر بنیادی قانون
 كند.جمهور اجرا گردد، معین میتفویض شود تا به نام رئیس] تواند ]به فرد دیگریمی]  مشاغل كشوری و لشكری

 اصل چهاردهم

ران و یه سفس جمهور استوارنامین رئیس جمهور است. همچنیبا رئ یخارج یالعاده به كشورهاران و فرستادگان فوقیه سفاستوارنام یاعطا
 رد.یپذیرا م یخارج یالعاده كشورهافرستادگان فوق

 اصل پانزدهم

 را بر عهده دارد. یدفاع مل یعال یهاتهیاست شوراها و كمیر  یباشد. ویس جمهور فرمانده كل قوا میرئ

 اصل شانزدهم

 و رندیگ قرار دیتهد معرض در یفور  و یجد  طور به یالمللنیب تعهدات یاجرا ای یارض تیتمام، یمل استقالل، یجمهور  ینهادها گاه هر
با  یرسم پس از مشورت، ضاع مذكوراو یر الزم را برایس جمهور تدابیرئ، مختل گردد یر در قانون اساسمذكو یعموم یقوا منظم عملكرد
 د.ینمایاتخاذ م یقانون اساس یس شورایسان مجلسها و رئیر و رئیز ونخست

 .كندیم مطلع ضاعاو از را مردم هیاعالم قیطر  از جمهور سیرئ
ف خود بپردازند. در یظان مدت به انجام ویبتوانند در كوتاهتر  یمذكور در قانون اساس یعموم یدند كه قواگر  اتخاذ یاگونه به دیبا ریتداب نیا
 دهد.یل جلسه میمشورت و پارلمان قانونا  تشك یقانون اساس ین خصوص با شورایا

 .نمود منحل العادهفوق اراتیاخت اعمال مدت یط در توانینم را یمل مجلس

 اصل هفدهم
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 باشد.یحق عفو م یجمهور دارا سیرئ

 جدهمیاصل ه

 قرار حثب مورد آن مفاد و شودیم گذاشته قرائت به مجلس در كه ردیگیم صورت امیپ قیطر  از پارلمان یمجلسها با جمهور سیرئ ارتباط
 .ردیگینم
 .گرددیم لیتشك منظور نیا یبرا ژهیبو پارلمان، هیاجالس رهدو از خارج در

 اصل نوزدهم

، س جمهوریرئ یه بر امضاد عالویبا 61و  56، 54، 18، 16، 12، 11، (1)بند  8 یشده در اصلها ینیبشیس جمهور بجز موارد پیرئ یفرمانها
  ران مسئول برسد.یز و یبه امضا، ر و در صورت اقتضایز ونخست یبه امضا

 لتدو -فصل سوم
 ستمیب اصل

 لت است.ار دویدر اخت ینظام یرویو ن یلتدو یهاد. ادارهینمایت مین و آن را هداییاست كشور را تعیس، لتدو
 .باشدیم مسئول 50 و 49 یاصلها در شده ینیبشیپ هیرو بر بنا و طیشرا طبق، پارلمان برابر در لتدو

 كمیست و یاصل ب

نخست ، 13صل ر از موارد مذكور در اید. غینماین مین را تضمیقوان یاجرا یر است. ویز ونخست با یمل دفاع تیمسئول و لتدو امور اداره
  كند.یرا منصوب م یو لشكر  یضع مقررات را دارد و مقامات كشور ار ویاخت، ریز و

 .دینما ضیتفو رانیز و به را خود اراتیاخت از یبعض تواندیم یو
 گردد.یم 15شده در اصل  ینیبشیپ یهاتهیاست شوراها و كمیر  در جمهور سیرئ نیجانش، اقتضا صورت در یو

 رانیز و تأیه استیر ، جمهور سیرئ یجا به تواندیم نیمع یاجلسه دستور یبرا و مصرح یضیتفو موجب به و ییاستثنا طور به ریز و نخست
 .ردیگ عهده به را

 مست و دویاصل ب

 رسد.یآن م یران مسئول اجرایز د متقابل وییتا به، اقتضا صورت در ریز ونخست ظراتن

 ست و سومیاصل ب

 گرید یافهحر  تیفعال هر ای و یلتدو مشاغل یتصد  نیهمچن و كشور سطح در اصناف یندگینما و پارلمان یندگینما با حكومت یاعضا فیظاو
 .دارد رتیمغا

 كند.ین مییتع، شوندین میگز یطبق آن جا ییهایندگیا نمایمشاغل ، فیظان ویان چنیرا كه متصد یطیشرای، ادیقانون بن
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 .ردیگیم صورت 25 اصل مفاد طبق پارلمان یاعضا ینیجانش

 پارملان -فصل چهارم
 چهارم و ستیب اصل

 .است سنا و یمل مجلس شامل پارلمان
 شوند.یم انتخاب میمستق یبا آرا یمل مجلس ندگانینما

 فرانسه از ارجخ میمق انیفرانسو. ندینمایم نیتضم را یجمهور  ینواح و مناطق یندگینما و گردندیم انتخاب میرمستقیغ یآرا با سنا یاعضا
 .باشندیم سنا در یندگانینما یدارا

 ست و پنجمیاصل ب

 كند.ین میا معرت ر یت و موارد مغایموارد عدم صالح، ط انتخابیشرا، آن و حقوق آنها یاعضا تعداد، مجلس هر اراتیاخت مدت یادیبن قانون
 تا تورهاسنا ای ندگانینما ینیجانش یبرا اشخاص، هایكرس شدن یخال صورت در آن طبق كه كندیم نیمع را یطیشرا مذكور قانون نیهمچن

 گردند.یدعوت م، دانداشته تعلق آن به كه یمجلس انتخابات ییجز  ای یكل دیتجد

 ست و ششمیاصل ب

 .كرد محاكمه ای حبس، بازداشت، جستجو، بیتعق، فشیظاو انجام نیح در صادره یآرا ای دیعقا سبب به توانینم را پارلمان یاعضا از كی چیه
د ا محدویكننده  گر سلبیا هر اقدام دی بازداشت مورد، یاجنحه ای ییجنا نهیزم در هیاجالس مدت در، توانینم را پارلمان یاعضا از كی چیه

ن مجوز یای، طعقت یا محكومیا جرم مشهود یت یجنا ]]ارتكاب  موارد در. است آن عضو كه یمجلس دفترمگر با اجازه ، قرار داد یكننده آزاد
 ست.یالزم ن
ره ود یكه عضو آن است در ط یدر صورت درخواست مجلس، ك عضو پارلمانیب یا تعقی ید كننده آزادا محدویر سلب كننده یتداب، حبس

 .دیآیدرم قیتعل به یقانونگذار 
 .سازد ایمه را فوق بند یاجرا، ملزو صورت در تا گرددیم لیتشك یاضاف جلسات یبرا قانونا   مربوطه مجلس

 ست و هفتمیاصل ب

 .است باطل یلیتحم كالتو گونه هر
 .باشدیم اشخاص خود به منحصر پارلمان یاعضا یرا حق
 .ردیبپذ ار  یابتین كالتو كی از شیب تواندینم كس چیه، صورت نیا در. دهد اجازه را یرا ابتین استثنائا   تواندیم یسازمان یقانون

 ست و هشتمیاصل ب

طبق قانون ، ابدییئن خاتمه مماه ژو یكار  ین رویده و در آخر یماه اكتبر آغاز گرد یز كار ن رویكه از نخست یدعا هیاجالس كی در پارلمان
 شود.یل میتشك
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 هر آن در كه ییهاهفته. باشد ستیب و صد از زمتجاو دینبا، دهد جلسه لیتشك یعاد هیاجالس ظرف تواندیم یمجلس هر كه یزهارو تعداد
 شود.ین مییتوسط آن مجلس تع، دهدیه مجلس لیتشك مجلس
 یر یگمیتصم یاضاف جلسه یزهارو لیتشك یبرا تواندیم، مجلس هر یاعضا تیاكثر  با، نفعیذ  مجلس سیرئ با مشورت از پس، ریز و نخست

 .دینما
 .كندیم نییتع مجلس هر مقررات را جلسات ساعات و زهارو

 ست و نهمیاصل ب

 دهد.یالعاده مفوقه یل اجالسیمشخص تشك یابا دستور جلسهی، مجلس مل یت اعضایا اكثر یر یز وپارلمان به درخواست نخست
 و كند یگد یرس مزبور جلسه دستور به پارلمان آنكه محض به، دیگرد لیتشك یمل مجلس یاعضا درخواست به العادهفوق هیاجالس كه یزمان

 شود.یفرمان ختم جلسه صادر م، ل آنیاز تشك بعد زرو ازدهدو حداكثر
 .دینما درخواست را ید یجد هیاجالس لیتشك، جلسه ختم فرمان خیتار  از ماه كی شدن یسپر  از قبل تواندیم ریز ونخست فقط

 امیاصل س

 گردد.یفتتاح و ختم ما جمهور سیرئ فرمان با العادهفوق هیاجالس، دهدیم هیاجالس لیتشك قانونا   پارلمان كه یموارد بجز

 كمیو  یاصل س

 .شودیم دهیشن اظهاراتشان، كنند درخواست گاه هر و ابندی حضور مجلس دو در توانندیم لتدو یاعضا
 .گردند برخوردار لتدو كارشناسان یهمراه از توانندیم آنان

 مو دو یاصل س

 شود.یانتخاب م یارهان دویس مجلس سنا بعد از هر انتخابات میشود. رئیم انتخاب یقانونگذار  رهدو كی مدت یبرا یمل مجلس سیرئ

 و سوم یاصل س

 .شودیم منتشر یرسم زنامهرو در مذاكرات كامل گزارش و است یعلن مجلس دو هر جلسات
 جلسه دهد. لیتشك یرعلنیغ و محرمانه طور به تواندیم مجلس همان یاعضا دهمكی ای ریز ونخست درخواست به مجلس هر

 لتدو و پارملان نیب ابطرو -فصل پنجم
 چهارم و یس اصل

 .گرددیم بیتصو پارلمان توسط قانون
 :شودیم نیمع قانون توسط لیذ موارد به مربوط مقررات
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از  یو مال یت مردم در امور شخصی؛ تبعیعموم یهایاز آزاد یندان به منظور برخوردار اعطا شده به شهرو ینات اساسیو تضم یحقوق مدن ـ
 .یسازمان دفاع مل

 .هاهبهو راثتو انحصار، ییزناشو نظام، یشخص تیاهل و تیضعو، تیمل ـ
د یسله مراتب جدجاد سلیای، عفو و بخشودگی، فر یك ین دادرسییشود؛ آیكه بر آنها اعمال م ییمجازاتها و میجرا و اتیجنا نییتع و فیتعر  ـ

 نظامنامه قضات.، هادادگاه
 .اسكناس چاپ و سكه ضرب نظام و اتهایمال انواع افتیدر  نحوه و زانیم، خذمأ ـ

 :كندیم نییتع را لیذ موارد به مربوط مقررات نیهمچن قانون
 .یمحل یو مجلسها یپارلمان یخابات مجلسهاانت نظام ـ
 .یعموم موسسات انواع سیتاس ـ
 .لتدو یلشكر  و یكشور  كارمندان به شده اعطا یاساس ناتیتضم ـ
 .یخصوص بخش به یعموم بخش از موسسات تیمالك انتقال و موسسات كردن یمل ـ

 :دینمایم مشخص را لیذ امور به مربوط یاساس اصول، قانون
 ؛یمل دفاع یكل یسازمانده ـ
 منابع؛ و تهایصالح، یمحل التیتشك آزادانه اداره ـ
 آموزش؛ ـ
 ؛یتجارت و یمدن تعهدات و ینیع حقوق، تیمالك نظام ـ
 .یاجتماع نیتام و یصنف یهاهیاتحاد حقوق، كار حقوق ـ

 كند.یمشخص می، ادیقانون بن كه یطیشرا تحت را لتدو یهانهیهز  و درآمدها، یمال نیقوان
 .كندیم نییتع را لتدو یاجتماع و یاقتصاد اقدامات اهداف، برنامه نیقوان

 .شودیم لیتكم و نییتع قیدق طور به یادیبن قانون توسط حاضر اصل مفاد

 و پنجم یاصل س

 .ردیگیم صورت پارلمان اجازه با جنگ اعالن

 و ششم یساصل 

 گردد.یلت مقرر مت دوأیه توسط ینظام حكومت
 .برسد پارلمان بیتصو به دیبا زرو ازدهدو از شتریب یبرا آن دیتمد

 و هفتم یاصل س

 .هستند مقررات حكم در، رندیگینم قرار قانون طهیح در كه یموضوعات
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ابند. یر ییله فرمان تغیسبه و یلتدو یشورا با مشورت از پس توانندیم، اندشده صادر موضوعات نیا مورد در و دارند یقانون شكل كه یمتون
اظهار كند كه  یقانون اساس یمگر آنكه شورا، ر دادییتوان با فرمان تغینم، شوندیحاضر صادر م یقانون اساس یرا كه پس از اجرا ینیقوان

 ن در حكم مقررات هستند.یشیآنها به موجب بند پ

 و هشتم یاصل س

 كه كند اتخاذ یماتیتصم «دستورالعمل» قیطر  از دمحدو یمدت یبرا كه دینما اجازه كسب پارلمان از خودنامه بر  یاجرا یبرا تواندیم لتدو
 .باشندیم قانون حكم در اصوال

حه یال  چنانچه یلو. ابندییم ییاجرا قدرت انتشار از پس و شد خواهد اتخاذ رانیز و تأیه در، یحكومت یشورا نظر اخذ از پس دستورالعملها نیا
 گردد.یم یكن تلقیلمانحه مزبور كیبه پارلمان ارائه نشود ال ، ارات را مشخص نمودهیاخت یكه قانون اعطا یخیب آنها تا تار یدر مورد تصو یقانون
طه یكه در ح یتموضوعا در و قانون لهیسو به مگر، باشندیم رییتغ رقابلیغ دستورالعملها، حاضر اصل لاو بند در مذكور مدت یانقضا از پس
 اند.ارات قوه مقننه قرار گرفتهیاخت

 و نهم یاصل س

 .ندینمایم شنهادیپ تواما   را نیقوان پارلمان یاعضا و ریز ونخست

لس ارائه از دو مج یكیشود و سپس به دفتر یگذشته م یران به بحث و بررسیز و یدر شورای، حكومت یپس از اخذ نظر شورا یح قانونیلوا
 شود.یارائه م یبودجه ابتدا به مجلس مل یمال یح قانونیگردد. لوایم

 اصل چهلم

ش یا افزایجاد و یو ا یب آنها سبب كاهش درآمد عمومیچنانچه تصو، شودیپارلمان ارائه م یكه از طرف اعضا ییهاهیشنهادها و اصالحیپ
 باشد.یرش نمیقابل پذ، گردد یعموم یانهیهز 

 كمیاصل چهل و 

ه موجب ار اعطا شده بیا برخالف اختیباشد یمن قانون طهیح در یاهیاصالح ای شنهادیپ كه گردد مشخص، مجلس یبررس نیح در چنانچه
 د.ینما یرش آن خوددار یتواند از پذیلت من صورت دویدر ا، باشدیم 38اصل 

 .ردیگیم میتصم زرو هشت ظرف در طرفها از یكی درخواست به یاساس قانون یشورا، مربوطه مجلس سیرئ و لتدو نیب اختالف صورت در

 ماصل چهل و دو

 رد.یپذیلت به آن ارجاع شده صورت محه از طرف دوین مجلس كه ال یابتدا در نخست یح قانونیورد لوام در بحث
 .گذاردیم یبررس و بحث به را آن، كندیم افتیدر  را گرید مجلس مصوب متن كه یمجلس

 اصل چهل و سوم
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شده جهت  لین منظور تشكیمخصوص كه بد یونهایسیبه كم، نموده افتیدر  را آن كه یمجلس ای لتدو درخواست به، یقانون یطرحها و حیلوا
 شود.یارسال م یبررس

 مجلس هر رد تعدادشان كه یدائم یونهایسیكم از یكی به، است نگرفته صورت یدرخواست نیچن آنها مورد در كه ییطرحها و حیلوا خصوص در
 .شودیم ارسال، است ونیسیكم شش

 اصل چهل و چهارم

 هستند. یشنهاد اصالحیحق پ یلت داراود و پارلمان یاعضا
 .دینما مخالفت، است نشده ارائه ونیسیكم به قبال كه یاهیاصالح هر یبررس با تواندیم لتدو، مذاكرات عشرو از بعد
اصالحات  به صرف توجه با را بحث مورد متن از یبخش ای تمام مورد در را خود نظر یر یگیرا بار كی با مجلس، لتدو درخواست صورت در

 كند.یان میلت برفته شده دویا پذی یشنهادیپ

 اصل چهل و پنجم

 .رندیگیم قرار یبررس مورد مشابه متن كی بیتصو منظور به پارلمان   مجلس دو هر در یمتوال طور به یقانون یهاطرح و حیلوا تمام
ت از یم فور ا در صورت اعالیها ك از مجلسیس از دو شور در هر پ یقانون طرح ای حهیال  كی، مجلس دو انیم توافق عدم علت به كه یزمان
جلس به دو م یرا از اعضا یون مشتركیسیل كمیار تشكیر اختیز ونخست، ب نرسدیك از مجلسها به تصویك شور در هر یپس از ، لتدو یسو 

 كند. شنهادیپ بحث موردمانده  یدر خصوص مقررات باق یبرابر دارد كه موظف است متن یتعداد
 رفتهیپذ لتدو موافقت با جز یاهیاصالح گونه چیه. دینمایم ارائه مجلس دو به بیتصو یبرا را مشترك ونیسیكم شده هیته متن لتدو
 .شودینم

 لتدو ،نرسد بیتصو به یقبل بند در شده ینیبشیپ طیشرا طبق متن نیا ای نگردد یاحد و متن بیتصو به موفق مشترك ونیسیكم چنانچه
د. در یاذ نمااتخ یم خود را به طور قطعیبخواهد كه در مورد متن فوق تصم یاز مجلس مل، و سنا یمجدد در مجلس مل یتواند پس از بررسیم
ا هم در گذارده است و مجلس سن یرا كه آن مجلس به رأ ین متنیا آخر یون مشترك یسیكمه شده یتواند متن تهیم یمجلس مل، ن صورتیا

 ارد نموده است مورد بحث قرار دهد.و یا اصالحاتیم در آن اصالح صورت لزو

 اصل چهل و ششم

 .شوندیم اصالح ای و بیتصو ریز  طیشرا در، كندیم اعطا یادیبن نیقوان تیخصوص آنها به یاساس یقانون كه ینیقوان
افت آن گذشته یخ در یز از تار بپردازد كه مدت پانزده رو یر یگیرأ و شور به یقانون طرح ای حهیال  مورد در تواندیم یزمان فقط مجلس نینخست
 باشد.

 یآرا مطلق تیاكثر  با فقط متن، مجلس دو انیم توافق عدم صورت در ذالكمع. است اجرا قابل مورد نیا در پنجم و چهل اصل در مذكور هیرو
 .گرددیم بیتصو شور نیآخر  در یمل مجلس

 ب برسد.یق در هر دو مجلس به تصویهمان طر  به دیبا سنا به مربوط یادیبن نیقوان
 كرده اعالم یساسا قانون با مطابق را آنها یاساس قانون یشورا كه گردد صادر شانیاجرا فرمان و امضا توانندیم یزمان فقط یادیبن نیقوان

 .باشد
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 اصل چهل و هفتم

 د.ینمایب میتصو یادیك قانون بنیشده در  ینیبشیط پیرا به موجب شرا یمال یح قانونیلوا، پارلمان
لت به مجلس سنا دو، نظر خود را اعالم ننموده باشدی، احهیم ال یخ تسلیز پس از تار رو 40ظرف مدت  ین بررسیلدر او یچنانچه مجلس مل

شده در اصل  ینیبشیط پید. مراحل بعد به موجب شراینما یر یگمین طرح تصمیز در مورد ارو 15د ظرف یمزبور با دهد و مجلسیاطالع م
 شود.یچهل و پنجم عمل م

 .نمود االجراالزم دستورالعمل قیطر  از توانیم را حهیال  مفاد، باشد نكرده اعالم را خود نظر زرو 70 مدت به پارلمان چنانچه
لت دو، باشد نشده ارائه رهدو آغاز از قبل تا آن حیتوش یبرا الزم زمان در، كندیم نییتع را رهدو كی یهانهیهز  و درآمد كه بودجه قانون چنانچه

ن یب شده را تامیصواعتبارات مربوط به خدمات ت، ق فرمانیاتها را بدهد و از طر یافت مالیخواهد كه به او اجازه در یت میاز پارلمان به فور 
 د.ینمایم

 .آمد درخواهد قیتعل حالت به است لیتعط پارلمان كه یزمان در اصل نیا در شده ینیبشیپ مدت
 د.ینمایم یهمراه ین مالیقوان یلمان و حكومت را در امر نظارت بر اجراپار ، محاسبات وانید

 اصل چهل و هشتم

، كندیم نییتع لتدو كه یبیترت براساس و تقدم تیرعا با، مجلسها كار دستور، هشتم و ستیب اصل آخر بند سه یاجرا به یالطمه چیه نبدو
 شود.یلت را شامل ممصوب دو یقانون یشنهادهایپ و یمیتقد یقانون یهاطرح رامونیپ بحث

 .است شده داده اختصاص لتدو یپاسخها و پارلمان یاعضا یپرسشها به تقدم تیرعا با یهفتگ جلسه كی
 .است شده داده اختصاص مجلسها از كی هر یسو  از شده نییتع كار جلسه دستور به تقدم تیرعا با ماهانه جلسه كی

 اصل چهل و نهم

تقبل ، لتودخود را از طرف ی، است كلیا احتماال سیها ت برنامهیدر برابر مجلس مسؤل، رانیز و یدر شورا یر یگمیس از تصمپ، ریز ونخست
 د.ینمایم

 یاعضا دهم كی حداقل یامضا با فقط یشنهادیپ نیچن. برد سئوال ریز  به را لتدو تیمسئول ضاحیاست شنهادیپ بیتصو با تواندیم یمل مجلس
ضاح یموافق است یرد. فقط آرایپذیضاح صورت میشنهاد استیم پیچهل و هشت ساعت پس از تسل یر یگیافت است. رأیقابل در  یمل مجلس

ش ینده بیك نما، یریشده در بند ز  ینیبشیگردد. جز در موارد پیب میمجلس تصو یت اعضایاكثر  یضاح فقط با آرایشوند و استیشمارش م
 د.یتواند امضا نمایالعاده نمه فوقیك اجالسیضاح در طول یك استیش از یو ب یه عادیك اجالسیضاح در طول یاز سه است

 یرا به را لتدو تیمسئول، مشخص متن كی بیتصو مورد در یمل مجلس برابر در، رانیز و یشورا در یر یگمیتصم از پس، تواندیم ریز ونخست
بق ط، م آنیچهار ساعت پس از تسلست ویظرف ب یضاحیشنهاد استینكه پیگر ام، گرددیم یتلق شده بیتصو متن، صورت نیا در. گذارد

 ب گردد.ین تصویشیشده در بند پ ینیبشیط پیشرا
 .دینما را یكل استیس دییتا درخواست سنا از كه دارد را آن اریاخت ریز ونخست

 اصل پنجاهم
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م یلت را تقددو ید استعفایر بایز ونخست، لت را رد كنددو یاست كلیا سیلت دو برنامه ای و بیتصو را ضاحیاست شنهادیپ یمل مجلس كه یهنگام
 د.یس جمهور نمایرئ

 كمیاصل پنجاه و 

 قانونا   یلیتكم جلسات، منظور نیبد. افتاد ریتاخ به دیبا قانونا   العادهفوق ای یعاد یهاهیاجالس تمام، 49 اصل مفاد یاجرا یبرا ملزو صورت در
 د شد.خواه برگزار

 یاملللنیب یهاموافقتنامه و معاهدات -فصل ششم 
 مدو و پنجاه اصل

 .است جمهور سیرئ برعهده آنها یامضا و معاهدات مورد در مذاكره
 .گرددیم مطلع، ندارد جمهورسیرئ یامضا به ازین و شودیم انجام یالمللنیبه موافقتنام كی عقد منظور به كه یمذاكرات از یو

 اصل پنجاه و سوم

 جادیا لتدو یبرا یمال تعهدات كه ییآنها و یالمللنیب یسازمانها به مربوط یهاموافقتنامه ای معاهدات و یبازرگان معاهدات و صلح معاهدات
از  یلحاق بخشاو  تبادل، یاگذار و شامل ای شوندیم هیشخص احوال به مربوط كه ییآنها شامل ای و دهندیم رییتغ را یقانون ضوابط، كنندیم

 شوند.ید مییا تأیب یفقط به موجب قانون تصو، گردندیكشور م

 .ابندییم ییاجرا تیقابل امضا ای دییتا از پس آنها

 .ستین معتبر نفعیذ  مردم تیرضا نبدو نیسرزم الحاق، تبادل، یاگذار و هرگونه

 كی ـاصل پنجاه و سوم

مشابه تعهدات  بند تعهداتیپا یاساس یهایت از حقوق بشر و آزادیو حما ینه پناهندگیكه در زم ییپاارو یلتهار دویتواند با سایم یجمهور 
، شودیائه مكه به آنها ار  یپناهندگ یهادرخواست یبررس یمزبور را برا یلتهات دویمنعقد كند كه صالح ییهاتوافقنامه، هستند یجمهور 

 ند.ین نماییتع

 یپناهندگ یااعط حق از شهیهم یجمهور  مقامات، نباشد آنها تیصالح طهیح در توافقها نیا موجب به، یپناهندگ درخواست اگر یحت، ذالكمع
 .خوردارندبر ، باشد فرانسه تیحما یمتقاض یگر ید لیدل به ای شده اقعو ستم تحت یآزاد جهت در خود عمل سبب به كه یخارج تبعه هر به

 اصل پنجاه و چهارم

اعالم ، را شصت سناتوینده و یا شصت نماین یك از مجلسیس هر یرئ، ریز ونخست، جمهورسیرئ یبنابر تقاضای، قانون اساس یچنانچه شورا
 باشد.یسر میم یاسقانون اس ید آن پس از بازنگر ییا تایب یاجازه تصو، است یبا قانون اساسر یمغا یامتضمن ماده یالمللنیب ید كه تعهد ینما

 اصل پنجاه و پنجم
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، دارند تیارجح یداخل نیقوان به نسبت، انتشارشان محض به، انددهیرس بیتصو به و امضا به یقانون طور به كه ییهاموافقتنامه ای معاهدات
  .دینما اجرا را آن زین مقابل طرف، معاهده ای موافقتنامه هر در نكهیا بر طمشرو

 اسایس قاونن یشورا -فصل هفمت
 جاه و ششمپن اصل

 سوم كی كباری سال سه هر. ستین دیتجد قابل و انجامدیم طول به سال نه آنان یندگینما رهدو كه است عضو نه یدارا یاساس قانون یشورا
 مجلس سیرئ توسط نفر سه و یمل مجلس سیرئ توسط نفر سه و جمهورسیرئ توسط اعضا نفر سه. ابندییم رییتغ یاساس قانون یشورا یاعضا

 گردند.ینا انتخاب مس

 .بود خواهند یاساس قانون یشورا عضو عمر مدت تمام در قانونا   یقبل یجمهور  یسارو، فوق شده ینیبشیپ عضو نه بر هعالو

 .باشدیم كننده نییتع یرا یدارا آرا یتساو صورت در یو. كندیم منصوب را یاساس قانون یشورا سیرئ جمهورسیرئ

 اصل پنجاه و هفتم

 .گرددیم نییتع یادیبن یقانون موجب به رتهایمغا ریسا. دارد رتیمغا پارلمان در تیعضو ای زارتو با یاساس قانون یشورا در تیعضو

 اصل پنجاه و هشتم

 .كندیم نظارت یجمهور  استیر  انتخابات قانون یاجرا حسن بر یاساس قانون یشورا

 د.ینمایانتخابات را اعالم م جینتا و كرده یدگیرس اعتراضات به شورا نیا

 اصل پنجاه و نهم

 .كندیم یر یگمیتصم سناتورها و یمل مجلس ندگانینما انتخاب یاجرا حسن به نسبت، اعتراض صورت در، یاساس قانون یشورا

 اصل شصتم

 .كندیم اعالم را آن جینتا و نظارت یپرسهمه اتیعمل یاجرا برحسن یاساس قانون یشورا

 كمیاصل شصت و 

 شود ارجاع یاساس قانون یشورا به دیبا، اجرا از قبل نیمجلس یداخل یهانامهنییآ نیهمچن و اجرا فرمان رصدو و امضا از شیپ یادیبن نیقوان
 .دینما اعالم را خود نظر یاساس قانون با آنها مطابقت درباره تا

ا یس سنا یرئی، مجلس ملسیرئ، ریز ونخست، جمهورسیرئ یتوانند از سو یر فرمان اجرا مش از امضا و صدویز پین نیقوان، ن منظوریبه هم
 ارجاع گردند. یقانون اساس یا شصت سناتور به شوراینده یشصت نما
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، تیدر صورت فور ، نیجود اد. با وینما یدگیماه به موضوع رس كی مدت ظرف دیبا یاساس قانون یشورا، فوق بند دو در شده ینیبشیپ موارد در
 ابد.ییل میز تقلرو 8به ، لتمدت مزبور به درخواست دو

 .ردآویدرم قیتعل حالت به حیتوش یبرا را مقرر مهلت یاساس قانون یشورا به ارجاع، مزبور موارد در

 ماصل شصت و دو

 شان صادر گردد.یا فرمان اجرایتوانند امضا ینم، شودیم ماعال یاساس قانون با ریمغا كه یمقررات
 .باشدیم الزم ییقضا و یادار  مقامات و یعموم یقوا یبرا آن یاجرا و ستندین اعتراض قابل یاساس قانون یشورا ماتیتصم

 اصل شصت و سوم

 یادیانون بنقنگهبان را  یژه مهلت اعتراض در شورایبو و یدگیرس شرو و یاساس قانون یشورا عملكرد نحوه و یسازمانده به مربوط مقررات
 د.ینماین مییتع

 هییقضا قوه -فصل هشمت
 چهارم و شصت اصل

 .دینمایم نیتضم را هییقضا قوه استقالل جمهورسیرئ

 .كندیم یار ی را یو امر نیا در ییقضا یعال یشورا

 .گرددیم نیمع یادیبن قانون موجب به ییقضا التیتشك

 .باشندیم رییتغ و عزل رقابلیغ نشسته قضات

 اصل شصت و پنجم

 .باشد مهورج سیرئ نیجانش تواندیم او. باشدیم آن سیرئ بینا قانون طبق یدادگستر  ریز و. است جمهور سیرئ با قضات یعال یشورا استیر 

 ت هستند.یصالح یسبت به قضات دادسرا داران یگر ید و نشسته قضات به نسبت یكی كه است التیتشك دو شامل قضات یعال یشورا

 كی، ادادسر  یقاض كی و نشسته یقاض پنج از است متشكل، یدادگستر  ریز و و جمهور سیرئ بر هعالو، نشسته قضات مورد در صالح مرجع
، جمهورسیط رئب توسیو به ترت ییقضا نظام به ابستهو نه و باشند پارلمان عضو نه كه تیشخص سه و لتدو یشورا طرف از منصوب لتدو رمشاو

 شوند.یس سنا منصوب میو رئ یس مجلس ملیرئ

 سه و لتدو رمشاو، نشسته یقاض كی و دادسرا یقاض پنج شامل، یدادگستر  ریز و و جمهورسیرئ بر هعالو، دادسرا قضات مورد در صالح مرجع
 .است نیشیپ بند در مذكور تیشخص

http://www.ekhtebar.com/


فرانسه  اسایس قاونن    

17 

 

 لاو سیرئ، كشور وانیدانتصاب قضات نشسته  یرا برا ییشنهادهایدار نسبت به قضات نشسته پتیصالح قضات یعال یشورا التیتشك
 .شوندیم منصوب شورا نیا مساعد نظر با نشسته قضات ریسا. دهدیم ارائه یبدو یدادگاهها یرؤسا و نافیاست وانید

 باشد.یوان كشور میل دس اویاست آن با رئیر ، ن هنگامید. در اینمایم یر یگمیتصم نشسته قضات یانتظام یشورا عنوان به التیتشك نیا

 را خود نظر، گردندیم نییتع رانیز و یشورا در كه یمشاغل یاستثنا به، دادسرا قضات به نسبت دارتیصالح قضات یعال یشورا التیتشك
 .كندیم اعالم دادسرا قضات انتصابات مورد در

 یسازمان یناست آن با دادستان كل كشور است. قانویدهد. ر یمربوط به قضات دادسرا نظر م یانضباط ییاجرا ضمانت درباره التیتشك نیا
 د.ینماین مییاصل حاضر را تع یط اجرایشرا

 اصل شصت و ششم

شده در  ینیبشیپ طیشرا تحت اصل نیا یاجرا ضامن، است یفرد یآزاد حافظ كه هییقضا قوه. نمود فیتوق خودسرانه توانینم را كس چیه
 باشد.یقانون م

 عدالت عایل انوید -فصل مهن
 هفتم و شصت اصل

 .گرددیم سیتاس «عدالت یعال وانید» كی

ن مجلسها یا ییا جز ی ید كلیپس از هر تجد یخود به تعداد مساو یان اعضایو مجلس سنا از م یرا مجلس مل« عدالت یوان عالید» یاعضا
 ند.یگز یش برمیان اعضایخود را از مس یوان رئیكنند. دیانتخاب م

 .كندیم نیمع را آن یدادرس نییآ و فیظاو شرح، یعال وانید بیترك، یادیبن قانون

 اصل شصت و هشتم

 نیمجلس توسط فقط یو. ستین مسئول كشور به انتیخ ارتكاب صورت در جز، شیخو فیظاو یاجرا در افتهی انجام َاعمال یبرا جمهورسیرئ
 .گرددیم محاكمه عدالت یعال وانید توسط و ردیگیم قرار گردیپ مورد آنها دهنده لیتشك یاعضا مطلق تیاكثر  یعلن یر یگیرا با

 لتدو یاعضا یفریك تیمسئول -فصل دمه
 كی ـهشتم و شصت اصل

 یفر یك حاظل از، شوند محسوب جنحه ای تیجنا عنوان به ارتكاب زمان در كه فشانیظاو یاجرا در افتهی انجام َاعمال یبرا لتدو یاعضا
 .مسئولند

 .كندیم محاكمه را آنان «یجمهور  عدالت وانید»
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 ن است.یاز قوان ین مجازات ناشیین تعیات و جنحه و همچنیف جنایبند تعار یپا« یجمهور  عدالت وانید»

 دو ـاصل شصت و هشتم

ره د دویپس از هر تجدی، و سنابه تعداد مساو یعضو پارلمان كه مجلس ملازده شود: دویل میتشك یاز پانزده قاض« یوان عدالت جمهور ید» 
 .دارد رعهدهب را «یجمهور  عدالت وانید» استیر  شانیا از یكی كه كشور وانیدنشسته  یكنند و سه قاضین مجلسها انتخاب میا ییا جز ی یكل
 ونیسیكم كی به تواندیم، است دهید صدمه فشیظاو انجام نیح در لتدو یاعضا از یكی مرتكبها جنحه یت یاست از جنا یكه مدع یكس هر 

 .دینما تیشكا قیتحق
، «یر جمهو دالتع وانید» به ارجاع منظور به كشور وانید كل دادستان به را آن ارسال دستور ای یدادرس حكم یاجرا دستور ای ونیسیكم نیا 

 د.ینمایصادر م
 .هدد ارجاع «یجمهور  عدالت وانید» به را آن قیتحق ونیسیكم موافقت با خود اریاخت به تواندیم زین كشور وانید كل دادستان 
 .دینمایم نییتع را حاضر اصل یاجرا طیشرا یادیبن قانون 

 سه ـاصل شصت و هشتم 

 دارند. ییت اجرایر مورد اعمال مرتكبه قابلد، آن شدن االجراالزم از شیپ حاضر فصل مقررات 

 یاجامتع و یاقتصاد یشورا -ازدمهیفصل  
 نهم و شصت اصل

 یشنهادهاین در مورد پیها و همچنبنامهیو تصو یح قانونیلت نظر خود را در مورد لوادو یدر صورت تقاضا« یو اجتماع یاقتصاد یشورا»
ن در مورد یلسشورا به مجبه منظور اعالم نظر « یو اجتماع یاقتصاد یشورا» یاز اعضا یكیكند. یاعالم م، دهیكه بدان ارجاع گرد یقانون

 گردد.یكه بدان ارائه شده انتخاب م ییح و طرحهایلوا

 اصل هفتادم

 ای طرح هر. كند مشورت، دارند یاجتماع و یاقتصاد جنبه كه یمسائل تمام درباره «یاجتماع و یاقتصاد یشورا» با تواندیم نیهمچن لتدو
 به شورا ارائه خواهد شد. نظر اعالم جهت، دارند یاجتماع ای یاقتصاد جنبه كه ییهابرنامه مورد در قانون حهیال 

 كمیاصل هفتاد و 

 .كندیم مشخص یادیبن قانون را آن فیظاو شرح و «یاجتماع و یاقتصاد یشورا» بیترك

 یكشور تامیتقس  -ازدمهفصل دو
 مدو و هفتاد اصل

http://www.ekhtebar.com/


فرانسه  اسایس قاونن    

19 

 

 د.یآیجود مو گر به موجب قانون بهید یر كشو ماتیتقس هرگونه. بحار یراماو ینهایسرزم، استان، بخش: از عبارتند یجمهور  كشور ماتیتقس
 .ندینمایم اداره قانون در شده ینیبشیپ طیشرا تحت و آزادانه را فوق ماتیتقس منتخب یشوراها

 .است قانون تیرعا و ادارات بر نظارت، یمل منافع دارعهده لتدو ندهینما، بحار یراماو ینهایسرزم و استانها در

 اصل هفتاد و سوم

 رند.یقرار گ، كندیت خاص آنها اقتضا میضعكه و یقیتوانند موضوع اقدامات تطبیبحار م یراماو یاستانها یو سازمان ادار  یم قانونگذار نظا

 اصل هفتاد و چهارم

 رد.یگیم نظر در را آنها خاص منافع، یجمهور  منافع مجموعه در كه هستند یاژهیو سازمان یدارا یجمهور  بحار یراماو ینهایسرزم
 نیهم به و كندیم نییتع آنها خاص ینهادها تیصالح نمودن مشخص با ژهیبو را بحار یراماو ینهایسرزم یحقوق تیضعو، یادیبن نیقوان

 .كندیم اصالح نفعیذ  منطقه مجلس با مشورت از پس را آنها یحقوق تیضعو، شكل
 .كندیم اصالح و مشخص، نفعیذ با مجلس منطقه  مشورت از پس، را آنها ژهیو سازمان گرید اشكال قانون

 اصل هفتاد و پنجم

 آن از هك یزمان تا را خود یشخص یحقوق تیضعو، ستندین دارا را 34 اصل در نظر مورد عامه یمدن یحقوق تیضعو كه یجمهور  ندانشهرو
 .كنندیم حفظ، اندنكرده صرفنظر

 اصل هفتاد و ششم

 .(است شده منسوخ)... 

 هیاتحاد -زدمهیفصل س
 هفتم و هشتاد تا هفتم و هفتاد یهااصل

 .(اندشده منسوخ)...  

  

 یالحاق یوتافقها -فصل چهاردمه
 هشتم و هشتاد اصل

 .دینما منعقد یمعاهدات تواندیم، هستند آن به الحاق به عالقمند خود تمدن گسترش یبرا كه ییلتهادو با یجمهور 

http://www.ekhtebar.com/


فرانسه  اسایس قاونن    

20 

 

 پاه ارویپا و اتحادمجامع ارو -فصل پانزدمه
 كی ـهشت و هشتاد اصل

 سازمانها نیا هاآن طبق كه یمعاهدات موجب به كه اندشده لیتشك ییلتهادو از كه كندیم شركت «پاارو هیاتحاد» و «پاارو مجامع» در یجمهور 
 ند.یاجرا نما مشتركا   را خود اراتیاخت از یبعض اندگرفته میتصم آزادانه، است شده سیتاس

 دو ـاصل هشتاد و هشت

 به فرانسه، است دهیرس امضا به 1992 هیفور  7 در كه «پاارو هیاتحاد» به مربوط معاهده در شده ینیبشیپ طرق طبق و، متقابل ابطرو شرط به
عضو  یهالتدو یخارج یبوط به عبور از مرزهامر  قواعد نییتع به نیهمچن و ییپاارو یپول و یاقتصاد اتحاد یبرقرار  یبرا الزم اراتیاخت انتقال

 دهد.یت میرضا، پاجامعه ارو

  سه ـاصل هشتاد و هشت

 و یرأ حق، ستا دهیرس امضا به 1992 هیفور  7 در كه «پاارو هیاتحاد» به مربوط معاهده در شده ینیبشیپ طرق طبق، متقابل ابطرو شرط هب
 شهردار فیظاو توانندینم ندانشهرو نیا. كرد اعطا فرانسه ساكن یپااروه یندان اتحادوان تنها به شهروتیم را هایشهردار  انتخابات در ینامزد

 اساس نیهم بر نیجلسم كه یادیبن قانون. كنند شركت سناتورها انتخابات در و سنا مجلس دهندگان یرأ نییتع در ای و ندینما اجرا را نمعاو ای
 د.ینماین مییاصل حاضر را تع یرااج طیشرا، برسانند بیتصو به

 چهار ـاصل هشتاد و هشت

 به «مجامع یراشو» به ارسال محض به، باشد ینیتقن نوع از یمفاد یحاو كه را «ییپاارو مجامع یشورا» به مربوط یقانون شنهاداتیپ، لتدو
 .كندیم ارائه سنا به و یمل مجلس

 ب كرد.یصوت، ن نموده استیكه مقررات هر مجلس مع یرا در چارچوب اصل حاضر به نحو  ییهانامهقطع توانیم، آنها از خارج ای نشستها یط

 یبازنگر -فصل شانزدمه
 نهم و هشتاد اصل

 .باشدیم پارلمان ندگانینما آن از و، ریز ونخست شنهادیپ به، جمهورسیرئ آن از مشترك طور به یاساس قانون یبازنگر  حق
 خواهد شد. یقطع یپرسق همهید آن از طر ییپس از تا یب برسد. بازنگر ین با متن مشابه به تصوید در مجلسیبا یر بازنگ طرح ای حهیال 
، دهدیم لسهج لیتشك مشترك هیاجالس صورت به كه پارلمان به آن ارائه بر یمبن جمهورسیرئ میتصم صورت در یبازنگر  حهیال ، حال نیا با
گردد. دفتر یب میخوذه تصومأ ی( كل آرا5/3ت )یفقط با كسب اكثر  یحه بازنگر ین صورت ال یشد؛ در ااهد نخو  گذارده یعموم یآرا به گرید

 خواهد بود. یه مشترك همان دفتر مجلس ملیاجالس
 .كرد آن یر یگیپ ای یاساس قانون یبازنگر  به اقدام توانینم، ردیگ قرار خطر معرض در كشور یارض تیتمام كه یهنگام

 رد.یقرار گ یتواند مورد بازنگر ینم یشكل حكومت جمهور 
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 انتقایل مقررات -فصل هفدمه 
 سوم و نود تا نودم یهااصل 

 .(اندشده منسوخ)...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  → کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام کانال در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام خبررسان در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار اینستاگرام صفحه پیگیری و عضویت برای← 

 → شوید عضو اختبار ایمیلی خبرنامه در مطالب، ترین تازه دریافت برای← 
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