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รัฐบาลแหงสาธารณรัฐ ดังที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ฉบับลงวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1958 เปนผูเสนอ
ประชาชนชาวฝรั่งเศสเปนผูใหการรับรอง
ประธานาธิบ ดี แหงสาธารณรัฐเป น ผูป ระกาศใช รัฐ
ธรรมนูญ ซึ่งมีเนื้อความดังนี้

อารัมภบท
ประชาชนชาวฝรั่งเศสขอแสดงความยึดมั่น ในหลัก
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและหลั ก อํ า นาจอธิ ป ไตยเป น ของชาติ ดั ง ที่ ไ ด
บั ญ ญั ติ ไว ในปฏิ ญ ญาสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและพลเมื อ ง เมื่ อ ป ค.ศ.
1789 ซึ่ งได รับ การยืน ยั น และขยายความโดยอารัม ภบทของรัฐ
ธรรมนู ญ ฉบั บ ป ค.ศ. 1946 รวมทั้ ง บรรดาสิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ที่
กําหนดไวในกฎบัตรวาดวยสิ่งแวดลอม ค.ศ. 20045
อาศัยอํานาจตามหลักการดังกลาวและตามหลักแหง
เสรีภาพในการตัดสินใจของประชาชน สาธารณรัฐไดมอบใหดิน
แดนโพนทะเลไดแสดงเจตจํานงที่จะเขาอยูรวมกับสาธารณรัฐเปน
สถาบันใหมที่ไดจัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของอุดมคติรวมกันแหงเสรี
ภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ และถือกําเนิดขึ้นมาโดยคํานึงถึง
วิวัฒนาการทางดานประชาธิปไตยของดินแดนดังกลาว
5
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4
Le
Gouvernement
de
la
République,
conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin
1958, a proposé,
Le peuple français a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
constitutionnelle dont la teneur suit :

Préambule
Le peuple français proclame solennellement son
attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la
souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la
Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le
préambule de la Constitution de 1946 «, ainsi qu’aux
droits et devoirs définis dans la Charte de
l’environnement de 2004 »6.
En vertu de ces principes et de celui de la libre
détermination des peuples, la République offre aux
territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y
adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal
commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en
vue de leur évolution démocratique.

6

Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005
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มาตรา 17 ฝรั่ง เศสเป น สาธารณรัฐ ที่ มิ อ าจแบ ง
แยกได เป น กลางทางศาสนา เป น ประชาธิ ป ไตย และเป น ของ
สั ง คม สาธารณรั ฐ รั บ รองความเสมอภาคตามกฎหมายของ
พลเมื อ งโดยไม แ บ ง แยกแหล ง กํ า เนิ ด เชื้ อ ชาติ หรื อ ศาสนา
สาธารณรัฐเคารพต อความเชื่อของทุ กนิ กาย โครงสรางของสา
ธารณรัฐเปนการกระจายอํานาจการปกครอง8

หมวด 1
อํานาจอธิปไตย
มาตรา 2

ภาษาประจําสาธารณรัฐ ไดแก ภาษา

ฝรั่งเศส9
สัญ ลักษณ ประจําชาติ ได แก ธงสามสี คือ สีน้ําเงิน
สีขาว สีแดง
เพลงชาติ ไดแก เพลง “ลา มารซัยแยส”
คติ ข องสาธารณ รั ฐ ได แ ก “เสรี ภ าพ เสมอภาค
ภราดรภาพ”
หลักการของสาธารณรัฐ ไดแก รัฐบาลของประชาชน
โดยประชาชนและเพื่อประชาชน
7

รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1995
8
รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2003
9
รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1992
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Article 1er . La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi
de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou
de religion. Elle respecte toutes les croyances. «Son
organisation est décentralisée.»11

Titre I De la souveraineté
Article 2. 12

«La langue de la République est le français.» .
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu,
blanc, rouge.
L’hymne national est La Marseillaise.
La devise de la République est «Liberté, Égalité,
Fraternité».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le
peuple et pour le peuple.

10
11
12

Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995
Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003
Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992
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มาตรา 3 อํ า นาจอธิ ป ไตยของชาติ เ ป น ของ
ประชาชนซึ่งใชอํานาจดังกลาวโดยผานทางผูแทนราษฎรและโดย
ผานทางกระบวนการออกเสียงประชามติ
คณะบุคคลหรือบุคคลใดไมอาจสงวนสิทธิในการใช
อํานาจอธิปไตยได
การออกเสียงเลือกตั้งอาจทําไดทั้งทางตรงและทาง
ออมตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ การออกเสียงเลือกตั้ง
จะตองเปนการทั่วไป เสมอภาค และลับ
บุคคลสัญชาติฝรั่งเศสที่บรรลุนิติภาวะทั้งสองเพศ ซึ่ง
มีสิทธิทางแพงและสิทธิทางการเมือง ยอมเปนผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎหมาย
รั ฐ บั ญ ญั ติ จ ะต อ งส ง เสริ ม ให มี ค วามเท า เที ย มกั น
ระหวางเพศหญิงและเพศชายในการดํารงตําแหนงที่มาจากการ
เลือกตั้งและการปฏิบัติหนาที่ที่มาจากการเลือกตั้ง13
มาตรา 4 พรรคการเมื อ งและกลุ ม การเมื อ งมี
สวนรวมในการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง สามารถจัดตั้งและดําเนิน
กิจกรรมของตนไดโดยอิสระ แตตองเคารพตอหลักอํานาจอธิปไตย
ของชาติและหลักประชาธิปไตย

13

รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1999

8
พรรคการเมืองและกลุมการเมืองจะตองมีสวนรวมใน
การนําหลั กที่บัญ ญั ติไวในมาตรา 3 วรรคทายมาปฏิบัติภายใต
เงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมาย14

14

รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1999
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Article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui
l’exerce par ses représentants et par la voie du
référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut
s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les
conditions prévues par la Constitution. Il est toujours
universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la
loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes,
jouissant de leurs droits civils et politiques.
«La loi favorise l'égal accès des femmes et des
15

hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.»

Article 4. Les partis et groupements politiques concourent à
l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur
activité librement. Ils doivent respecter les principes de la
souveraineté nationale et de la démocratie.
«Ils contribuent à la mise en œuvre du principe
énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions
16

déterminées par la loi.»

15
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Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999
Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999
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หมวด 2
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
มาตรา 5 ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐตองดู
แลใหมีการเคารพในบทบัญ ญั ติของรัฐธรรมนูญ และจะตองใช
อํานาจที่มีอยูดูแลการดําเนินการของสถาบันการเมืองแหงรัฐให
เปนไปโดยปกติและใหมีความตอเนื่องของรัฐ
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปนผูประกันความเปน
เอกราชของชาติ บู รณภาพแห งดิ น แดนและการเคารพต อ สนธิ
สัญญาตางๆ17
มาตรา 618 ประธานาธิ บ ดี แห งสาธารณรัฐ ได รับ
การเลือกตั้งโดยการออกเสียงเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และ
มีวาระการดํารงตําแหนงหาป19
วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การตามมาตรานี้ ใ ห เ ป น ไปตามที่
กําหนดโดยรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

17

รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1995
รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1962
19
รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2000
18
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Titre II Le Président de la
République
Article 5. Le Président de la République veille au respect de la
Constitution. Il assure, par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la
continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de
20

l’intégrité du territoire «et du respect des traités.»

21

Article 6 . Le Président de la République est élu pour cinq22 ans
au suffrage universel direct.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par une loi organique.

20
21
22

Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995
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มาตรา 723 ประธานาธิ บ ดี แห งสาธารณรัฐ ได รับ
เลือกตั้งโดยเสียงขางมากเด็ดขาดของผูมาใชสิทธิออกเสียงเลือก
ตั้ง หากไมไดรับเสียงขางมากเด็ดขาดในการลงคะแนนรอบแรก
ใหจัดใหมีการลงคะแนนรอบที่สองในวันที่สิบสี่หลังจากวันที่มีการ
ลงคะแนนรอบแรก 24 เฉพาะผู ส มั ครรับ เลือกตั้งสองคนซึ่งไดรับ
คะแนนเสียงสูงที่สุดในการลงคะแนนรอบแรกที่ไมไดถอนตัวออก
จากการเลือกตั้งเทานั้นที่จะมีสิทธิเขาสูการลงคะแนนรอบที่สอง
การลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง เริ่ ม ขึ้ น ตามที่ รั ฐ บาล
ประกาศกําหนด
การเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหมจะตองจัดใหมีขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวายี่สิบวันและไมเกินกวาสามสิบหาวัน
กอนวันสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงของประธานาธิบดีที่ดํารง
ตําแหนงอยู
ในกรณี ที่ตําแหนงประธานาธิบดีวางลงดวยเหตุใด
เหตุหนึ่ง หรือในกรณีที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับคํารองขอ
จากรัฐบาลไดวินิจฉัยโดยเสียงขางมากเด็ดขาดของตุลาการรัฐ
ธรรมนูญ วาประธานาธิบดีไมสามารถปฏิ บัติหนาที่ ตอไปได ให

23

รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1962 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1976
24
รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2003
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ประธานวุฒิ สภาปฏิบัติหนาที่ประธานาธิบดีไปพลางกอนแตจะ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในมาตรา 11 และมาตรา 12 ของรัฐ
ธรรมนู ญ ไม ได และในกรณี ที่ ป ระธานวุ ฒิ ส ภาที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่
ประธานาธิบดีไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได ใหรัฐบาลเปนผู
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาว

14

15
25

Article 7 . Le Président de la République est élu à la majorité
absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas
obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le
«quatorzième jour suivant»26, à un second tour. Seuls
peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas
échéant après retrait de candidats plus favorisés, se
trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages
au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du
Gouvernement.
L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au
moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des
pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République
pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement
constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le
Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses
membres, les fonctions du Président de la République, à
l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 cidessous, sont provisoirement exercées par le président du
Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces
fonctions, par le Gouvernement.

25
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Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
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16
ในกรณีที่ตําแหนงประธานาธิบดีวางลงหรือในกรณีที่
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดประกาศวาประธานาธิบดีไมสามารถ
ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ต อ ไป ได อ ย างเป น ก ารถ าวร ก ารเลื อ ก ตั้ ง
ประธานาธิบดีคนใหมจะตองมีขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา
ยี่ สิ บ วั น และไม เ กิ น กว า สามสิ บ ห า วั น หลั ง จากวั น ที่ ตํ า แหน ง
ประธานาธิ บ ดี ว า งลงหรื อ หลั ง จากวั น ที่ มี ก ารประกาศว า
ประธานาธิบดีไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปไดอยางเปนการถาวร
ทั้งนี้ เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัยที่ปรากฏตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ถ า ในระยะเวลาเจ็ ด วัน ก อ นวั น สิ้ น สุ ด การรับ สมั ค ร
เลื อ กตั้ ง ประธานาธิ บ ดี หากบุ ค คลใดซึ่ ง ได ป ระกาศตั ว ต อ
สาธารณะวาตนจะสมั ครรับ เลือ กตั้ งเป น ประธานาธิ บ ดีภ ายใน
ระยะเวลาสามสิบวันกอนหนาวันดังกลาวไดถึงแกกรรมหรือตอง
หามมิใหสมัครรับเลือกตั้ง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญอาจเลื่อนการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีออกไปได
ถากอนการลงคะแนนรอบแรก หากผูสมัครรายใดราย
หนึ่งถึงแกกรรมหรือตองหามมิใหสมัครรับเลือกตั้ง คณะตุลาการรัฐ
ธรรมนูญตองเลื่อนการเลือกตั้งออกไป
ในกรณีที่ผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งในสองคนที่
ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดในการลงคะแนนรอบแรกถึงแกกรรมหรือ
ตองหามมิใหสมัครรับเลือกตั้งกอนที่จะมีการประกาศถอนตัวของ
ผูสมัครคนหนึ่งคนใด คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ตองประกาศให

17
เริ่ม กระบวนการเลื อ กตั้ งใหม และให ดํ า เนิ น การอย างเดี ย วกั น
สําหรับกรณีที่เกิดการถึงแกกรรมหรือการตองหามมิใหสมัครรับ
เลือกตั้งของผูสมัครคนใดคนหนึ่งในสองคนที่เหลืออยูกอนการลง
คะแนนรอบที่สอง

18
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est
déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin
pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de
force majeure constaté par le Conseil constitutionnel,
vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après
l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère
définitif de l’empêchement.
«Si, dans les sept jours précédant la date limite du
dépôt des présentations de candidatures, une des
personnes ayant, moins de trente jours avant cette date,
annoncé publiquement sa décision d’être candidate
décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel
peut décider de reporter l’élection.
«Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou
se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le
report de l’élection.
«En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux
candidats les plus favorisés au premier tour avant les
retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il
doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations
électorales ; il en est de même en cas de décès ou
d’empêchement de l’un des deux candidats restés en
présence en vue du second tour.

19
ในทุกกรณี ใหสงเรื่องไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในวรรคสองของมาตรา 61 แหงรัฐธรรม
นูญ หรือตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอตัวสมัครเขารับเลือกตั้งเปน
ประธานาธิบดีตามที่บัญญัติไวในรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามที่ระบุไวในมาตรา 6 ดังกลาวขางตน
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ อาจขยายระยะเวลาดังที่
บัญญัติไวในวรรคสามและวรรคหาออกไปได แตการออกเสียงลง
คะแนนจะตองมีขึ้นภายในสามสิบหาวันหลังจากวันที่คณะตุลา
การรัฐธรรมนูญมีคําสั่งดังกลาว และถาการใชบทบัญญัติในวรรค
นี้ทําใหตองเลื่อนการเลือกตั้งออกไปหลังจากวันพนจากตําแหนง
ตามวาระของประธานาธิบดีที่ดํารงตําแหนงอยู ใหประธานาธิบดี
ที่ดํารงตําแหนงอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการประกาศชื่อ
ประธานาธิบดีคนใหม27
มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา
89 แ ห งรั ฐ ธ รรม นู ญ ม า ใช บั งคั บ ใน ระ ห ว า งที่ ตํ า แ ห น ง
ประธานาธิ บ ดี แ ห ง สาธารณรั ฐ ว า งลง หรื อ ในระหว า งที่ มี ก าร
ประกาศวาประธานาธิบดีไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปไดอยาง
ถาวรจนมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม

27

รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1976
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มาตรา 8 ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปนผูแตง
ตั้งนายกรัฐมนตรี และเปนผูใหนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ
นายกรัฐมนตรีเสนอใบลาออกของคณะรัฐบาล

21
«Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi
dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article
61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la
présentation d’un candidat par la loi organique prévue à
l’article 6 ci-dessus.
«Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais
prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le
scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la
date de la décision du Conseil constitutionnel. Si
l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour
effet de reporter l’élection à une date postérieure à
l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celuici demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son
28

successeur.»
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50
ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de
la Présidence de la République ou durant la période qui
s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de
l’empêchement du Président de la République et
l’élection de son successeur.

Article 8. Le Président de la République nomme le Premier
ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par
celui-ci de la démission du Gouvernement.

28

Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976

22
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเป น ผูแตงตั้งและให
รัฐมนตรีพ น จากความเปนรัฐมนตรีตามคําเสนอแนะของนายก
รัฐมนตรี
มาตรา 9 ประธานาธิ บ ดี แ ห ง สาธารณรั ฐ เป น
ประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
มาตรา 10 ประธานาธิบดีแห งสาธารณรัฐเป น ผู
ประกาศใชรัฐบัญ ญั ติภายในสิบหาวันนับจากวันที่รัฐบาลไดรับ
รางรัฐบัญญัติที่ผานการพิจารณาของรัฐสภาแลว
กอนพนกําหนดเวลาดังกลาว ประธานาธิบดีอาจขอ
ใหรัฐสภาพิจารณาทบทวนรางรัฐบัญญัตินั้นใหมทั้งฉบับหรือบาง
มาตราโดยที่รัฐสภาไมสามารถปฏิเสธได
มาตรา 1129 โด ย คํ าเส น อ แน ะขอ งรั ฐ บ าล ใน
ระหวางสมัยประชุมของรัฐสภาหรือโดยการเสนอรวมกันของสภา
ทั้งสอง ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐอาจประกาศในรัฐกิจจา-นุ
เบกษากําหนดใหมีการออกเสียงประชามติตอรางรัฐบัญญัติ ทุก
ฉบับที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบสถาบันการเมืองแหงรัฐ การเปลี่ยน

29
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แปลงเกี่ยวกับนโยบายทางดานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือ
ตอบริการสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือเพื่ออนุญาตใหมี
การใหความเห็นชอบสนธิสัญญาที่แมจะไมขัดตอรัฐธรรมนูญแตก็
อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของสถาบันตางๆ

24
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les
autres membres du Gouvernement et met fin à leurs
fonctions.
Article 9. Le Président de la République préside le conseil des
ministres.
Article 10. Le Président de la République promulgue les lois dans
les quinze jours qui suivent la transmission au
Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au
Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de
certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne
peut être refusée.
30

Article 11 . Le Président de la République, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur
proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au
Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet
de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur
des réformes relatives à la politique économique ou
sociale de la nation et aux services publics qui y
concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un
traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des
incidences sur le fonctionnement des institutions.
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25
เมื่อการออกเสียงประชามติไดจัดขึ้นตามขอเสนอของ
รัฐบาล รัฐบาลจะตองแถลงตอสภาแตละสภาแลวเปดใหมีการ
อภิปราย
เมื่อผลการออกเสียงประชามติเปนการรับรองรางรัฐ
บัญญัติ ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปนผูประกาศใชรัฐบัญญัติ
ภายในระยะเวลาสิบหาวันหลังจากวันประกาศผลการออกเสียง
ประชามติ
มาตรา 12 ประธานาธิ บ ดี แ ห ง สาธารณรั ฐ อาจ
ประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรไดภายหลังจากที่ไดปรึกษากับนายก
รัฐมนตรีและประธานสภาทั้งสองแลว
ใหมีการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไมนอยกวา
ยี่สิบวันและไมเกินสี่สิบวันนับจากวันที่มีการยุบสภาผูแทนราษฎร
ใหมีการประชุมสภาผูแทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่
สองภายหลังการเลือกตั้ง หากจะตองมีการประชุมดังกลาวนอก
สมัยการประชุมสามัญ31 ใหเปดสมัยประชุมดังกลาวไดโดยมีกําหนด
เวลาสิบหาวัน
หามมิใหมีการยุบสภาภายในปถัดจากปที่มีการเลือก
ตั้งดังกลาวขางตน
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มาตรา 13 ประธานาธิบดีแห งสาธารณรัฐเป น ผู
ลงนามในรัฐกําหนดและรัฐกฤษฎีกาที่พิจารณาในการประชุมของ
คณะรัฐมนตรี

27
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du
Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée,
une déclaration qui est suivie d’un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet
de loi, le Président de la République promulgue la loi
dans les quinze jours qui suivent la proclamation des
résultats de la consultation.

Article 12. Le Président de la République peut, après consultation
du Premier ministre et des présidents des assemblées,
prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins
et quarante jours au plus après la dissolution.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le
deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a
lieu en dehors «de la période prévue pour la session
32

ordinaire» , une session est ouverte de droit pour une
durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans
l’année qui suit ces élections.

Article 13. Le Président de la République signe les ordonnances
et les décrets délibérés en conseil des ministres.
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28
ประธานาธิบดีแตงตั้งขารัฐการฝายพลเรือนและขารัฐการ
ฝายทหาร
สมาชิ ก ระดั บ สู ง ของสภาแห ง รั ฐ ผู ได รั บ เครื่ อ งรั ฐ
อิสริยาภรณชั้นสูงสุดของอิสริยาภรณ Légion d’honneur เอกอัคร
รัฐทูต และผูแทนวิสามัญของรัฐ ตุลาการระดับสูงของศาลตรวจ
เงิน แผน ดิ น ผูวาการจังหวัด ตัวแทนของรัฐ บาลในดิ น แดนโพ น
ทะเลที่ ดํ า เนิ น การตามมาตรา 74 และในดิ น แดน NouvelleCalédonie33 นายทหารระดับนายพล อธิการบดี อธิบดีในหนวย
งานของรัฐสวนกลางไดรับการแตงตั้งในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ใหมีรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดตําแหนง
อื่นๆ ซึ่งตองไดรับการแตงตั้งในการประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
กําหนดเงื่อนไขที่ประธานาธิบดีอาจมอบอํานาจในการแตงตั้งผู
ดํารงตําแหนงตางๆ
มาตรา 14 ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปนผูมี
ตราสารแตงตั้งเอกอัครรัฐทูตและผูแทนวิสามัญของรัฐที่ไปประจํา
ตางประเทศ และเปนผูรับตราสารแตงตั้งเอกอัครรัฐทูตและผูแทน
วิสามัญของรัฐอื่นที่มาประจําสาธารณรัฐฝรั่งเศส
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มาตรา 15 ประธานาธิ บ ดี แ ห ง สาธารณรั ฐ เป น
จอมทัพ ประธานาธิบดีเปนประธานสภาและคณะกรรมการระดับ
สูงสุดทั้งหลายที่เกี่ยวกับการปองกันประเทศ
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Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.
Les conseillers d’État, le grand chancelier de la
Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés
extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des
comptes, les préfets, «les représentants de l'Etat dans les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en
Nouvelle-Calédonie»34, les officiers généraux, les recteurs
des académies, les directeurs des administrations
centrales sont nommés en conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois
auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que
les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination
du Président de la République peut être par lui délégué
pour être exercé en son nom.

Article 14. Le Président de la République accrédite les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des
puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 15. Le Président de la République est le chef des armées.
Il préside les conseils et les comités supérieurs de la
défense nationale.

34

Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003
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มาตรา 16 ในกรณี ที่ ส ถาบั น แห ง สาธารณ รั ฐ
ความเปนเอกราชของชาติ บูรณภาพแหงดินแดนหรือการปฏิบัติ
ตามพั น ธกรณี ร ะหว า งประเทศถู ก คุ ก คามอย า งร า ยแรงและ
ปจจุบันทันดวน และการดําเนินการตามปกติของสถาบันทางการ
เมืองแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญหยุดชะงักลง ประธานาธิบดีแหงสา
ธารณรัฐมีอํานาจใชมาตรการที่ จําเปน สําหรับ จัดการกั บสถาน
การณ ดังกลาวไดภายหลังจากที่ไดมีการปรึกษาหารืออยางเปน
ทางการกับนายกรัฐมนตรี ประธานสภาทั้งสองและคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญแลว
ประธานาธิบดีจะตองแถลงใหประชาชนทราบถึงการ
ใชมาตรการดังกลาว
มาตรการดังกลาวจะตองใชโดยมีเจตจํานงที่จะทําให
สถาบันการเมืองแหงรัฐสามารถปฏิบัติตามภารกิจของตนไดภาย
ในระยะที่จํากัดที่สุด ทั้งนี้ โดยมีการปรึกษาหารือกับคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ
รัฐสภาเปดสมัยประชุมไดเอง
ในระหวางที่มีการใชอํานาจฉุกเฉินดังกลาว จะมีการ
ยุบสภาผูแทนราษฎรมิได
มาตรา 17 ประธานาธิ บ ดี แ ห ง สาธารณรั ฐ ทรง
สิทธิในการใหอภัยโทษ
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มาตรา 18 ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐติดตอ
กับสภาทั้งสองของรัฐสภาโดยการสงสาสนซึ่งจะนํามาอานตอที่
ประชุมแตจะไมมีการอภิปรายในเรื่องดังกลาว
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Article 16. Lorsque les institutions de la République,
l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire
ou l’exécution de ses engagements internationaux sont
menacées d’une manière grave et immédiate et que le
fonctionnement
régulier
des
pouvoirs
publics
constitutionnels est interrompu, le Président de la
République prend les mesures exigées par ces
circonstances, après consultation officielle du Premier
ministre, des présidents des assemblées ainsi que du
Conseil constitutionnel.
Il en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté
d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les
moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le
Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant
l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 17. Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Article 18. Le Président de la République communique avec les
deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait
lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
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ในระยะเวลานอกสมั ย การประชุ ม ให รั ฐ สภาเป ด
ประชุมพิเศษเพื่อการดังกลาว
มาตรา 19 การกระทําทั้งหลายของประธานาธิบดี
นอกจากที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 8 วรรคแรก มาตรา 11 มาตรา
12 มาตรา 16 มาตรา 18 มาตรา 54 มาตรา 56 และมาตรา 61
จะตองมีการลงนามรวมโดยนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่มีหนาที่
รับผิดชอบในเรื่องนั้น แลวแตกรณี

หมวด 3
รัฐบาล
มาตรา 20 รัฐบาลเปนผูกําหนดและดําเนินการให
เปนไปตามนโยบายของชาติ
รัฐบาลทรงไวซึ่งอํานาจบังคับบัญชาหนวยงานของรัฐ
ฝายปกครองและกําลังทหาร
รัฐบาลรับผิดชอบตอรัฐสภาตามเงื่อนไขและกระบวน
การที่บัญญัติไวในมาตรา 49 และมาตรา 50
มาตรา 21 นายกรัฐมนตรีเปนผูกําหนดแนวทาง
การดําเนินการของรัฐบาล รับผิดชอบในการปองกันประเทศ ดูแล
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การบังคับใชกฎหมาย ภายใตบังคับบทบัญญัติในมาตรา 13 นายก
รัฐมนตรีใชอํานาจในการออกกฎเกณฑของฝายบริหารและแตงตั้งขา
รัฐการพลเรือนและขารัฐการทหาร
นายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจบางประการของนายก
รัฐมนตรีใหแกรัฐมนตรีได
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Hors session, le Parlement est réuni spécialement à
cet effet.

Article 19. Les actes du Président de la République autres que
ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54,
56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le
cas échéant, par les ministres responsables.

Titre III Le Gouvernement
Article 20. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de
la nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les
conditions et suivant les procédures prévues aux articles
49 et 50.

Article 21. Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement.
Il est responsable de la défense nationale. Il assure
l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de
l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme
aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux
ministres.
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ในกรณี จํ า เป น นายกรั ฐ มนตรี อ าจทํ า หน า ที่ แ ทน
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐในการเปนประธานในที่ประชุมของ
สภาและคณะกรรมการตามที่บัญญัติไวในมาตรา 15
ในกรณี พิ เ ศษ นายกรั ฐ มนตรี ส ามารถทํ า หน า ที่
ประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนประธานาธิบดีไดโดยจะ
ตองมีการมอบอํานาจไวอยางชัดแจงและเพื่อวาระการประชุมที่
กําหนดไวแนนอน
มาตรา 22 การกระทําของนายกรัฐมนตรีอาจจะ
ต อ งมี ก ารลงนามรว มโดยรัฐ มนตรีผู มี ห น า ที่ รับ ผิ ด ชอบในการ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามนั้น
มาตรา 23 ผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในรัฐบาลไม
อาจดํารงตําแหนงสมาชิกรัฐสภา ตําแหนงผูแทนวิชาชีพในระดับ
ชาติ ตํ า แหน ง เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ไม ว า ตํ า แหน ง ใดและไม อ าจ
ประกอบวิชาชีพใดๆ ในขณะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีได
ใหรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดเงื่อนไขใน
การแตงตั้งบุคคลอื่นใหดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
แทน
การตั้งสมาชิกรัฐสภาแทนตําแหนงที่วางลงจะต อง
เปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา 25

38
Il supplée, le cas échéant, le Président de la
République dans la présidence des conseils et comités
prévus à l’article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la
présidence d’un conseil des ministres en vertu d’une
délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 22. Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas
échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 23. Les fonctions de membre du Gouvernement sont
incompatibles avec l’exercice de tout mandat
parlementaire, de toute fonction de représentation
professionnelle à caractère national et de tout emploi
public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles
il est pourvu au remplacement des titulaires de tels
mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu
conformément aux dispositions de l’article 25.
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หมวด 4
รัฐสภา
มาตรา 24 รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับการเลือกตั้งโดยตรง
วุฒิ สภาไดรับการเลือกตั้งโดยออม วุฒิ สภาเป นตั ว
แทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงสาธารณรัฐ ชาวฝรั่งเศส
ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยูนอกสาธารณรัฐยอมมีตัวแทนในวุฒิสภา
มาตรา 25 ให มี รัฐ บั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ
กําหนดวาระของสภาแตละสภา จํานวนสมาชิกของแตละสภา เงิน
คาตอบแทน เงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จะไดรับการเลือกตั้ง การ
ขาดคุ ณ สมบั ติ แ ละการห ามมิ ให ดํ ารงตํ าแหน งอื่ น พรอ มกั น กั บ
ตําแหนงสมาชิกรัฐสภา
ให รั ฐ บั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดวิ ธี ก าร
เลื อ กตั้ งบุ ค คลให ดํ า รงตํ า แหน งสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหนงที่วางจนกวาจะมีการเลือกตั้งทั่วไป
หรือเลือกตั้งบางสวนตามวาระของสภาที่มีตําแหนงวางดังกลาว
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มาตรา 26 สมาชิกรัฐสภาไมอาจถูกฟองรอง ติด
ตาม จับกุม คุมขัง หรือพิจารณาพิพากษาคดีอันเนื่องมาจากการ
แสดงความคิดเห็นหรือการออกเสียงลงคะแนนในการปฏิบัติหนา
ที่ของตน

Titre IV Le Parlement

41
Article 24. Le Parlement comprend l’Assemblée nationale et le
Sénat.
Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au
suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la
représentation des collectivités territoriales de la
République. Les Français établis hors de France sont
représentés au Sénat.

Article 25. Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de
chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur
indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont
élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance
du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs
jusqu’au renouvellement général ou partiel de
l’assemblée à laquelle ils appartenaient.

Article 26. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des
opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses
fonctions.

สมาชิ ก รั ฐ สภาจะถู ก จั บ กุ ม หรื อ ถู ก กระทํ า ด ว ย
ประการใดใหสูญสิ้นหรือถูกจํากัดอิสรภาพในคดีอาญาไดก็ตอเมื่อ
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ไดรับอนุญ าตจากคณะกรรมการแหงสภาที่สมาชิกนั้นสังกัดอยู
การอนุญาตดังกลาวไมจําเปนตองมีหากเปนการกระทําความผิด
ซึ่งหนาหรือในกรณีที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษแลว
การคุมขัง การกระทําใดๆ ที่ทําใหสูญสิ้นหรือถูกจํากัด
อิสรภาพ หรือการดําเนินคดีอาญาตอสมาชิกรัฐสภา จะตองระงับ
ไวในระหวางสมัยประชุมหากสภาที่สมาชิกนั้นสังกัดอยูรองขอ
ให ส ภาที่ เกี่ ย วข อ งเป ด ประชุ ม พิ เศษเพื่ อ ให มี ก าร
ดําเนินการใหเปนไปตามวรรคกอน35
มาตรา 27 การกํา หนดอาณั ติมอบหมายในการ
เลือกตั้งเพื่อใหสมาชิกรัฐสภากระทําการอยางใดอยางหนึ่งยอม
เปนโมฆะ
สิท ธิในการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก รัฐสภา
เปนสิทธิสวนบุคคลของสมาชิกแตละคน
รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอาจอนุญาตเปนกรณี
พิ เศษให มี ก ารออกเสี ย งลงคะแนนแทนกั น ได ในกรณี ดั งกล า ว
สมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งจะออกเสียงลงคะแนนแทนสมาชิกรัฐสภา
อื่นเกินกวาหนึ่งคนมิได
«Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en
matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation
ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté
35

รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1995
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qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il
fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de
crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
«La détention, les mesures privatives ou restrictives
de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont
suspendues pour la durée de la session si l’assemblée
dont il fait partie le requiert.
«L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour
des séances supplémentaires pour permettre, le cas
36

échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.»

Article 27. Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est
personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la
délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir
délégation de plus d’un mandat.

36

Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995
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มาตรา 2837 รัฐ สภาต อ งเรียกประชุ ม สมั ย ประชุ ม
สามัญโดยเริ่มตั้งแตวันทําการวันแรกของเดือนตุลาคมไปจนถึงวัน
ทําการวันสุดทายของเดือนมิถุนายน
จํ า นวนวั น ประชุ ม ของแต ล ะสภาในระหว า งสมั ย
ประชุมสามัญจะตองไมเกินกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน ใหแตละสภาเปน
ผูกําหนดสัปดาหที่จะมีการประชุมในสมัยประชุมสามัญ
นายกรัฐมนตรี เมื่อไดปรึกษาหารือกับประธานสภาที่
เกี่ ย วข อ งหรื อ เสี ย งข า งมากของสมาชิ ก สภาที่ เ กี่ ย วข อ งแล ว
สามารถกําหนดใหมีวันประชุมเพิ่มเติมของสภาดังกลาวได
วัน และกํ า หนดเวลาในการประชุม สภา ให กํ า หนด
โดยขอบังคับของแตละสภา
มาตรา 29 รัฐ สภาอาจเป ด ประชุม สมั ย วิส ามั ญ
ตามคํ า ร อ งขอของนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ ของเสี ย งข า งมากของ
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรได เพื่ อ พิ จ ารณาระเบี ย บวาระการ
ประชุมหนึ่งระเบียบวาระการประชุมใดโดยเฉพาะได
ในกรณีที่มีการเปดประชุมสมัยวิสามัญตามคํารองขอ
ของสภาผูแทนราษฎร ใหออกรัฐกฤษฎีกาปดประชุมสมัยวิสามัญ
เมื่ อรัฐสภาได ป ระชุม ตามระเบี ย บวาระที่ ไดกําหนดไวล วงหน า
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เสร็จสิ้นแลว ซึ่งจะตองไมชากวาสิบสองวันนับแตวันที่รัฐสภาได
ประชุมกัน
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Article 28 . Le Parlement se réunit de plein droit en une session
ordinaire qui commence le premier jour ouvrable
d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée
peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder
cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque
assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président
de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de
chaque assemblée peut décider la tenue de jours
supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés
par le règlement de chaque assemblée.

Article 29. Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la
demande du Premier ministre ou de la majorité des
membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre
du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la
demande des membres de l’Assemblée nationale, le
décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé
l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus
tard douze jours à compter de sa réunion.
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นายกรัฐมนตรีเทานั้น ที่ สามารถรองขอให เปดสมั ย
ประชุมสมัยวิสามัญครั้งใหมได เมื่อยังไมพนระยะเวลาหนึ่งเดือน
นับแตวันที่มีรัฐกฤษฎีกาปดประชุมสมัยวิสามัญ
มาตรา 30 นอกเหนือจากการประชุมของรัฐสภา
ที่กฎหมายกําหนดใหรัฐสภาเปดประชุมเองแลว การเปดหรือปด
ประชุ ม สมั ย วิ ส ามั ญ ให เ ป น ไปตามรั ฐ กฤษฎี ก าที่ อ อกโดย
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
มาตรา 31 รัฐมนตรีมีสิทธิเขารวมในการประชุม
ของสภาทั้งสองได และมีสิทธิที่จะขอแถลงตอที่ประชุมสภาได
รัฐมนตรีอาจขอใหเจาหนาที่ของรัฐบาลชวยเหลือใน
การแถลงตอที่ประชุมสภาได
มาตรา 32 ประธานสภาผูแทนราษฎรไดรับเลือก
ตั้งใหดํารงตําแหนงโดยมีวาระเทากับวาระของสภาผูแทนราษฎร
ประธานวุฒิสภาไดรับเลือกตั้งภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาใหมบางสวนตามวาระทุกครั้ง
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มาตรา 33 การประชุ ม ของสภาทั้ ง สองเป น การ
ประชุ ม โดยเป ด เผย ให จั ด พิ ม พ ร ายละเอี ย ดของรายงานการ
ประชุมในรัฐกิจจานุเบกษา
แต ล ะสภาอาจทํ าการประชุม ลั บ ได โดยการรอ งขอ
ของนายกรัฐมนตรี หรือเมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกของสภานั้นรองขอ
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Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle
session avant l’expiration du mois qui suit le décret de
clôture.
Article 30. Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de
plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et
closes par décret du Président de la République.

Article 31. Les membres du Gouvernement ont accès aux deux
assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du
Gouvernement.

Article 32. Le président de l’Assemblée nationale est élu pour la
durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après
chaque renouvellement partiel.

Article 33. Les séances des deux assemblées sont publiques. Le
compte rendu intégral des débats est publié au Journal
officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la
demande du Premier ministre ou d’un dixième de ses
membres.
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หมวด 5
ความสัมพันธระหวางรัฐสภากับรัฐบาล
มาตรา 34 รัฐสภาเปนผูตรารัฐบัญญัติ
รัฐบัญญัติกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
- สิ ท ธิ แ ห ง พลเมื อ งและหลั ก ประกั น ขั้ น พื้ น ฐาน
สําหรับประชาชนในการใชเสรีภาพ รวมตลอดถึงการเกณฑแรง
งานและทรั พ ย สิ น ของพลเมื อ งเพื่ อ ประโยชน ใ นการป อ งกั น
ประเทศ
- สัญชาติ สถานะและความสามารถทางกฎหมาย
ของบุคคล ระบบกฎหมายวาดวยการสมรส การสืบมรดก และการ
ใหโดยเสนหา
- การกําหนดความผิดอาญาขั้นอุกฤษโทษและมัช
ฌิ ม โทษ รวมทั้ ง การกํ า หนดโทษสํ า หรับ ความผิ ด ดั ง กล า ว วิ ธี
พิจารณาความอาญา การนิรโทษกรรม การจัดตั้งระบบศาลขึ้น
ใหม และสถานภาพของผูพิพากษา
- ฐานภาษี อั ตราและวิธีการจัดเก็บ ภาษี ทุกชนิด
การออกใชเงินตรา
รัฐบั ญ ญั ติกําหนดกฎเกณฑ ในเรื่องดั งตอ ไปนี้ ดว ย
เชนเดียวกัน
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- ระบบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภา
ทองถิ่น
- การจัดตั้งประเภทขององคการมหาชนขึ้นใหม
- หลักประกันขั้นพื้นฐานสําหรับขารัฐการพลเรือน
และขารัฐการทหาร
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Titre V Des rapports entre le
Gouvernement et le Parlement
Article 34. La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
• les droits civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés
publiques ; les sujétions imposées par la défense
nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
• la nationalité, l’état et la capacité des personnes,
les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
• la détermination des crimes et délits ainsi que les
peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ;
l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction
et le statut des magistrats ;
• l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement
des impositions de toutes natures ; le régime d’émission
de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
• le régime électoral des assemblées parlementaires
et des assemblées locales ;
• la création de catégories d’établissements
publics ;
• les garanties fondamentales accordées aux
fonctionnaires civils et militaires de l’État ;
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- การโอนวิสาหกิจเอกชนมาเปนของรัฐ และการ
โอนทรัพยสินของวิสาหกิจของรัฐ ไปเปนของเอกชน
รัฐบัญญัติกําหนดหลักการที่สําคัญในเรื่อง
- การจัดระเบียบในการปองกันประเทศ
- การบริหารงานโดยอิสระขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น39 อํานาจหนาที่และรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- การศึกษา
- การอนุรักษสิ่งแวดลอม40
- ระบบกรรมสิ ท ธิ์ ทรั พ ยสิ ท ธิ แ ละข อ ผู ก พั น ทาง
แพงและทางพาณิชย
- ระบบกฎหมายแรงงาน กฎหมายว าด วยสหภาพ
แรงงานและการประกันสังคม
รัฐบัญญัติวาดวยงบประมาณกําหนดรายไดและคา
ใชจายของรัฐตามเงื่อนไขและภายใตหลักเกณฑที่กําหนดโดยรัฐ
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
รัฐบัญ ญั ติวาดวยการใหเงินอุดหนุนกิจการประกัน
สังคมกําหนดเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับความสมดุลทางการเงิน บัญชี
ประมาณการรายรับ กําหนดเปาหมายและคาใชจาย ทั้งนี้ ตาม
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รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2003
รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2005
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เงื่ อ นไขและหลั ก เกณ ฑ ที่ กํ า หนดโดยรั ฐ บั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ41
รัฐบัญญัติวาดวยแผนงานกําหนดเปาหมายของการ
ดําเนินการทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ

41

รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ ค.ศ. 1996
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• les nationalisations d’entreprises et les transferts
de propriété d’entreprises du secteur public au secteur
privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
• de l’organisation générale de la défense
nationale ;
• de la libre administration des collectivités
«territoriales»42, de leurs compétences et de leurs
ressources ;
• de l’enseignement ;
• « de la préservation de l’environnement »43 ;
• du régime de la propriété, des droits réels et des
obligations civiles et commerciales ;
• du droit du travail, du droit syndical et de la
sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les
charges de l’État dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique.
«Les lois de financement de la sécurité sociale
déterminent les conditions générales de son équilibre
financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes,
fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et
44

sous les réserves prévues par une loi organique.»
Des lois de programme déterminent les objectifs de
l’action économique et sociale de l’État.

42
43
44
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บทบัญญั ติในมาตรานี้อาจเพิ่มเติมและขยายความ
ไดโดยรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
มาตรา 35 การประกาศสงครามตองไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐสภา
มาตรา 36 การประกาศกฎอั ย การศึ ก จะต อ ง
กระทําโดยรัฐกฤษฎีกาที่ออกในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
การขยายระยะเวลาการใชกฎอัยการศึกเกินกวาสิบ
สองวันจะตองไดรับอนุมัติจากรัฐสภา
มาตรา 37 เรื่องใดที่อยูนอกขอบเขตของการตรา
รัฐบัญญัติ ใหอยูในอํานาจของฝายบริหารที่จะออกกฎเกณฑได
รัฐบัญ ญั ติซึ่งตราขึ้นในเรื่องที่อยูในอํานาจของฝาย
บริหารที่จะออกกฎเกณฑได อาจแกไขเพิ่มเติมไดโดยรัฐกฤษฎีกา
ภายหลังจากที่ไดรับความเห็นจากสภาแหงรัฐแลว รัฐบัญญัติซึ่งมี
ลักษณะดังกลาวที่ตราขึ้นหลังจากที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับแลวจะ
แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐกฤษฎีกาไดก็ตอเมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ไดประกาศวารัฐบัญ ญั ตินั้นมีสาระเปนการกําหนดกฎเกณฑใน
เรื่องที่อยูในอํานาจของฝายบริหารในการออกกฎเกณฑตามความ
ในวรรคกอน
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Les dispositions du présent article pourront être
précisées et complétées par une loi organique.

Article 35. La déclaration de guerre est autorisée par le
Parlement.

Article 36. L’état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être
autorisée que par le Parlement.

Article 37. Les matières autres que celles qui sont du domaine de
la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces
matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis
du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient
après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne
pourront être modifiés par décret que si le Conseil
constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère
réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
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มาตรา 37-145 รัฐ บั ญ ญั ติ แ ละกฎเกณฑ ข องฝ า ย
บริหารอาจประกอบดวยบทบัญญัติที่มีผลเปนการทดลองดําเนิน
การไดโดยมีวัตถุประสงคและระยะเวลาที่จํากัด
มาตรา 38 เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย
ของตน รัฐบาลอาจขออนุมัติตอรัฐสภาตรารัฐกําหนดภายในระยะ
เวลาที่กําหนดไวอยางจํากัดในเรื่องซึ่งโดยปกติแลวอยูในอํานาจ
การตรารัฐบัญญัติของรัฐสภาได
รัฐกําหนดดังกลาวจะตองตราขึ้นในที่ประชุมคณะรัฐ
มนตรีหลังจากที่ไดรับความเห็นจากสภาแหงรัฐแลว รัฐกําหนดมี
ผลใชบังคับนับแตวันที่ไดประกาศใช แตจะสิ้นผลใชบังคับหากรัฐ
บาลมิไดเสนอรางรัฐบัญญัติใหสัตยาบันรัฐกําหนดดังกลาวตอรัฐ
สภาในระยะเวลาที่ไดกําหนดไวในรัฐบัญญัติมอบอํานาจใหตรา
รัฐกําหนด
เมื่อพนระยะเวลาที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง การแกไข
เพิ่มเติมรัฐกําหนดจะกระทําไดก็แตโดยรัฐบัญญัติในเรื่องที่อยูใน
อํานาจการตรารัฐบัญญัติของรัฐสภา
มาตรา 39 นายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาตาง
ฝายตางมีสิทธิเสนอรางรัฐบัญญัติได
45
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Article 37-1.46 La loi et le règlement peuvent comporter, pour un
objet et une durée limités, des dispositions à caractère
expérimental.

Article 38. Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son
programme, demander au Parlement l’autorisation de
prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des
mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres
après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès
leur publication mais deviennent caduques si le projet de
loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement
avant la date fixée par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa
du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être
modifiées que par la loi dans les matières qui sont du
domaine législatif.

Article 39. L’initiative des lois appartient concurremment au
Premier ministre et aux membres du Parlement.

46
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รางรัฐบัญญัติของรัฐบาลตองผานการพิจารณาในที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีภายหลังจากที่ไดรับความเห็นจากสภาแหง
รัฐแลวและจะตองนําเสนอตอสํานักงานของสภาใดสภาหนึ่ง ราง
รัฐบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณและรางรัฐบัญญัติเกี่ยวกับการให
เงินอุดหนุนกิจการประกันสังคมจะตองเสนอตอสภาผูแทนราษฎร
กอน47 ภายใตบทบัญญัติที่กําหนดไวในมาตรา 44 วรรคแรก ราง
รัฐบัญญัติที่มีวัตถุประสงคหลักเกี่ยวกับการจัดองคกรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและรางรัฐบัญญัติเกี่ยวกับการจัดใหมีตัวแทน
ของชาวฝรั่งเศสที่ ตั้งถิ่ นฐานอยูนอกประเทศจะตองเสนอตอวุฒิ
สภากอน48
มาตรา 40 รางรัฐบัญญัติหรือคําแปรญัตติที่เสนอ
โดยสมาชิกรัฐสภาไมอาจรับไวพิจารณาได ถาจะเปนผลทําใหราย
ไดของรัฐลดลงหรือมีผลเปนการสรางรายจายของรัฐขึ้นใหมหรือมี
ผลเปนการเพิ่มรายจายของรัฐ
มาตรา 41 หากปรากฏในระหวางกระบวนการนิติ
บัญญัติวา รางรัฐบัญญัติหรือคําแปรญั ตติที่เสนอโดยสมาชิกรัฐ

47
48

รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ ค.ศ. 1996
รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2003
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สภามิไดอยูในอํานาจการออกรัฐบัญญัติของรัฐสภาหรือขัดแยง
กับการมอบอํานาจใหออกรัฐกําหนดตามความในมาตรา 38 รัฐ
บาลอาจคัดคานไมใหมีการรับรางรัฐบัญญัติหรือคําแปรญัตติดัง
กลาวไวพิจารณาได
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Les projets de loi sont délibérés en conseil des
ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le
bureau de l’une des deux assemblées. «Les projets de loi
de finances et de loi de financement de la sécurité sociale
49

sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale.»
«Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les
projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des
collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux
instances représentatives des Français établis hors de
France sont soumis en premier lieu au Sénat.»50

Article 40. Les propositions et amendements formulés par les
membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque
leur adoption aurait pour conséquence soit une
diminution des ressources publiques, soit la création ou
l’aggravation d’une charge publique.

Article 41. S’il apparaît au cours de la procédure législative
qu’une proposition ou un amendement n’est pas du
domaine de la loi ou est contraire à une délégation
accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement peut
opposer l’irrecevabilité.

49
50

Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996
Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003
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ในกรณีที่รัฐบาลและประธานสภาที่เกี่ยวของมีความ
เห็นไมสอดคลองกัน หากฝายใดฝายหนึ่งรองขอ ใหคณะ ตุลาการ
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดภายในแปดวัน
มาตรา 42 ในการพิ จ ารณาร า งรั ฐ บั ญ ญั ติ ที่ รั ฐ
บาลเสนอ ใหสภาที่ไดรับการเสนอรางรัฐบัญญัตินั้นเปนสภาแรก
พิจารณาจากรางรัฐบัญญัติที่รัฐบาลเสนอ
ให ส ภาที่ ได รั บ การเสนอร า งรั ฐ บั ญ ญั ติ ที่ ผ า นการ
พิจารณาจากอีกสภาหนึ่งมาแลวพิจารณารางรัฐบัญญัติตามที่ได
รับมา
มาตรา 43 เมื่อรัฐบาลหรือสภาที่รับรางรัฐบัญญัติ
นั้นไวพิจารณารองขอ ใหสงรางรัฐบัญญัติที่รัฐบาลหรือสมาชิกรัฐ
สภาเสนอไปยังคณะกรรมาธิก ารวิสามั ญ ที่ตั้งขึ้น เพื่ อการนี้โดย
เฉพาะเปนผูพิจารณาตอไป
หากไมมีการรองขอ ใหสงรางรัฐบัญญัติที่รัฐบาลหรือ
สมาชิกรัฐสภาเสนอไปยังคณะกรรมาธิการสามัญซึ่งมีจํานวนไม
เกินสภาละหกคณะเปนผูพิจารณา
มาตรา 44 สมาชิกรัฐสภาและรัฐบาลมีสิทธิเสนอ
คําแปรญัตติ
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ภายหลังการเปดอภิปราย รัฐบาลมีสิทธิคัดคานมิใหมี
การพิจารณาคําแปรญั ตติที่มิไดมีการเสนอใหคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสียกอน
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En cas de désaccord entre le Gouvernement et le
président de l’assemblée intéressée, le Conseil
constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue
dans un délai de huit jours.

Article 42. La discussion des projets de loi porte, devant la
première assemblée saisie, sur le texte présenté par le
Gouvernement.
Une assemblée saisie d’un texte voté par l’autre
assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

Article 43. Les projets et propositions de loi sont, à la demande
du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie,
envoyés pour examen à des commissions spécialement
désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle
demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des
commissions permanentes dont le nombre est limité à six
dans chaque assemblée.

Article 44. Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le
droit d’amendement.
Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut
s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été
antérieurement soumis à la commission
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ใน ก รณี ที่ รั ฐ บ าล ร อ งขอ ส ภ าที่ พิ จารณ าร า ง
รัฐบัญญัตินั้นอาจลงมติเพียงครั้งเดียวเพื่อใหความเห็นชอบหรือ
ไมใหความเห็นชอบในรางรัฐบัญ ญั ติที่กําลังพิจารณาอยูนั้นทั้ ง
ฉบับหรือบางสวนได ทั้งนี้ โดยจะรับคําแปรญัตติไวเฉพาะที่มีการ
เสนอหรือไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลแลวเทานั้น
มาตรา 45 รางรัฐบัญญัติที่รัฐบาลหรือสมาชิกรัฐ
สภาเสนอจะตองไดรับการพิจารณาจากสภาทั้งสองสภาตอจาก
กันเพื่อใหมีการอนุมัติรางรัฐบัญญัติที่มีเนื้อความอยางเดียวกัน
ในกรณีที่สภาทั้งสองมีความเห็นไมตรงกันจนเปนเหตุ
ใหรางรัฐบัญญัติที่รัฐบาลหรือสมาชิกรัฐสภาเสนอไมไดรับความ
เห็นชอบ ภายหลังจากที่แตละสภาไดพิจารณารางรัฐบัญญัติดัง
กล า วแล ว สภาละสองครั้ ง หรื อ ในกรณี ที่ ส ภาแต ล ะสภาได
พิจารณารางรัฐบัญญัติดังกลาวไปเพียงครั้งเดียว แตรัฐบาลแจง
วามีความจําเปนเรงดวน นายกรัฐมนตรีอาจขอใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมาธิการรวมที่มีสมาชิกจากแตละสภาในจํานวนเทากัน
เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอรางบทบัญญัติในสวนที่ยังไมสามารถ
หาขอยุติไดนั้น
ใหรัฐบาลเปนผูเสนอรางบทบัญญัติที่ไดผานการเห็น
ชอบของคณะกรรมาธิการรวมแลวตอสภาทั้งสองเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ ในกรณีดังกลาว จะมีการเสนอคําแปรญัตติไมได
เวนแตไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาล
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Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se
prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en
discussion en ne retenant que les amendements proposés
ou acceptés par le Gouvernement.

Article 45. Tout projet ou proposition de loi est examiné
successivement dans les deux assemblées du Parlement
en vue de l’adoption d’un texte identique.
Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux
assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu
être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou,
si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule
lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre a la
faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être
soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux
assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf
accord du Gouvernement.
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หากคณะกรรมาธิก ารรว มไม ส ามารถพิ จ ารณาให
ความเห็นชอบรางบทบัญญัติ หรือรางบทบัญญัติดังกลาวไมผาน
การพิจารณาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในวรรคกอน ภายหลังจากที่
ไดมีการพิจารณาในสภาผูแทนราษฎรและในวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่ง
แลว รัฐบาลอาจรองขอใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูพิจารณายืนยัน
รางบทบั ญ ญั ติ ดังกล าวได ในที่ สุด ในกรณี ดั งกล าว สภาผู แทน
ราษฎรอาจนํารางที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการรวม
หรือรางที่ผานการพิจารณาครั้งสุดทายของสภาผูแทนราษฎรซึ่ง
อาจมีการแกไขโดยคําแปรญัตติที่ไดรับความเห็นชอบของวุฒิสภา
แลว มาพิจารณาตอไปได
มาตรา 46 รัฐบัญ ญั ติที่รัฐธรรมนูญ บั ญ ญั ติใหมี
ฐานะเปนรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตองตราขึ้นและแกไข
เพิ่มเติมภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
สภาแรกที่ไดรับการเสนอรางรัฐบัญญัติที่รัฐบาลหรือ
สมาชิกรัฐสภาเปนผูเสนอ จะทําการพิจารณาและลงมติในรางรัฐ
บัญ ญั ติดังกลาวไดก็ตอเมื่อพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่มี
การเสนอตอสภานั้น
ใหนํากระบวนการตามมาตรา 45 มาใชบังคับ แตใน
กรณีที่สภาทั้งสองมีความเห็นไมตรงกัน สภาผูแทนราษฎรจะยืน
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ยันรางบทบัญญัติดังกลาวในที่สุดไดก็แตโดยคะแนนเสียงไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
รัฐบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับวุฒิ สภาจะ
ตองได รับ ความเห็ น ชอบจากสภาทั้งสอง โดยมีเนื้ อความอย าง
เดียวกัน
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Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption
d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans
les conditions prévues à l’alinéa précédent, le
Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par
l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à
l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce
cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte
élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté
par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des
amendements adoptés par le Sénat.

Article 46. Les lois auxquelles la Constitution confère le
caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans
les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n’est soumis à la
délibération et au vote de la première assemblée saisie
qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son
dépôt.
La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois,
faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut
être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture
qu’à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être
votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
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รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะประกาศใชบังคับ
ไดก็ตอเมื่อไดมีคําประกาศของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแลววา
รางรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา 47 รั ฐ ส ภ า พิ จ า ร ณ า ล ง ม ติ ใน ร า ง
รั ฐ บั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ งบประมาณตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ในรั ฐ
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรไมพิจารณาเห็นชอบราง
รัฐบัญ ญั ติเกี่ยวกับงบประมาณในการพิจารณาครั้งแรกภายใน
กําหนดเวลาสี่สิบวันนับจากวันที่ไดรับรางรัฐบัญญัติ ใหรัฐบาลสง
รางรัฐบัญญัติดังกลาวใหวุฒิสภาเพื่อพิจารณาใหเสร็จสิ้นภายใน
กํ าหนดเวลาสิ บ ห าวัน หลังจากนั้ น ใหดํ าเนิน การตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในมาตรา 45
ในกรณีที่รัฐสภาไมใหความเห็นชอบในรางรัฐบัญญัติ
ดังกลาวภายในกําหนดเวลาเจ็ดสิบวัน รัฐบาลอาจนําบทบัญญัติ
ในรางรัฐบัญญัตินั้นมาบังคับใชโดยการตราเปนรัฐกําหนดได
ถ า รั ฐ บาลไม อ าจเสนอร า งรั ฐ บั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ งบ
ประมาณที่กําหนดรายรับและรายจายสําหรับปงบประมาณภาย
ในระยะเวลาที่ พ อเพี ย งสํ า หรับ การพิ จ ารณา จนเป น เหตุ ให ไม
สามารถตรารัฐบัญญัติดังกลาวไดทันกอนเริ่มตนปงบประมาณ รัฐ
บาลอาจขอตอรัฐสภาเปนกรณี ฉุกเฉินเพื่ออนุมัติใหจัดเก็บภาษี
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และออกรัฐกฤษฎีกาสั่งจายเงินที่ตองใชในการดําเนินการในราย
การที่รัฐสภาไดเคยใหความชอบมาแลวไปพลางกอนได
ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรานี้ใหสะดุดหยุด
อยูระหวางที่ไมอยูในสมัยประชุมของรัฐสภา
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Les lois organiques ne peuvent être promulguées
qu’après la déclaration par le Conseil constitutionnel de
leur conformité à la Constitution.

Article 47. Le Parlement vote les projets de loi de finances dans
les conditions prévues par une loi organique.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en
première lecture dans le délai de quarante jours après le
dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui
doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite
procédé dans les conditions prévues à l’article 45.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de
soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être
mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les
charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile
pour être promulguée avant le début de cet exercice, le
Gouvernement demande d’urgence au Parlement
l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret
les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus
lorsque le Parlement n’est pas en session.
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ให ศ าลตรวจเงิน แผ น ดิ น ชวยรัฐสภาและรัฐ บาลใน
การตรวจสอบการใชจายเงินตามรัฐบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณ
มาตรา 47-151 รั ฐ ส ภ าพิ จ ารณ าล งม ติ ใน ร า ง
รัฐบั ญ ญั ติเกี่ย วกับ การใหเงิน อุด หนุ น กิจการประกัน สั งคมตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรมิไดใหความเห็นชอบราง
รัฐบัญญัติดังกลาวในการพิจารณาวาระแรกภายในกําหนดเวลา
ยี่ สิ บ วั น นั บ จากวั น ที่ ไ ด รั บ ร า งรั ฐ บั ญ ญั ติ ให รั ฐ บาลส ง ร า ง
รัฐ บั ญ ญั ติ ดั งกล า วให วุ ฒิ ส ภาเพื่ อ พิ จ ารณาให เสร็จ สิ้ น ภายใน
กํ าหนดเวลาสิ บ ห าวัน หลังจากนั้ น ใหดํ าเนิน การตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในมาตรา 45
ใน ก รณี ที่ รั ฐ ส ภ า มิ ได ให ค ว า ม เห็ น ช อ บ ร า ง
รัฐบัญ ญั ติดังกลาวภายในกําหนดเวลาหาสิบวัน รัฐบาลอาจนํา
บทบั ญ ญั ติ ในรางรัฐบัญ ญั ตินั้ น มาบั งคั บ ใชโดยการตราเป น รัฐ
กําหนดได
ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรานี้ใหสะดุดหยุด
อยูในระหวางที่ไมอยูในสมัยประชุมของรัฐสภาและสําหรับแตละ
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สภาในระหวางสัปดาหที่สภานั้นๆ ไดมีมติที่จะไมประชุมกัน ทั้งนี้
ตามบทบัญญัติมาตรา 28 วรรคสอง
ให ศ าลตรวจเงิน แผ น ดิ น ชวยรัฐสภาและรัฐ บาลใน
การตรวจสอบการใชจายเงิน ตามรัฐบัญ ญั ติเกี่ยวกับการใหเงิน
อุดหนุนกิจการประกันสังคม
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La Cour des Comptes assiste le Parlement et le
Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de
finances.

52

Article 47-1 . Le Parlement vote les projets de loi de financement de
la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi
organique.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en
première lecture dans le délai de vingt jours après le
dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui
doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite
procédé dans les conditions prévues à l’article 45.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de
cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être
mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus
lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque
assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne
pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de
l’article 28.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le
Gouvernement dans le contrôle de l’application des lois
de financement de la sécurité sociale.
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มาตรา 4853 ภายใตบทบัญญัติที่กําหนดไวในสาม
วรรคสุดทายของมาตรา 28 ระเบียบวาระการประชุมของสภาให
เปนไปตามการจัดลําดับความเรงดวนตามที่รัฐบาลกําหนดโดยให
พิ จ ารณาร า งรั ฐ บั ญ ญั ติ ที่ รั ฐ บาลเป น ผู เสนอก อ น จากนั้ น จึ ง
พิจารณารางรัฐบัญญัติที่สมาชิกรัฐสภาเปนผูเสนอซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐบาลแลว
ใหกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยสัปดาหละครั้ง
สําหรับการตั้งกระทูถามโดยสมาชิกรัฐสภาและการตอบกระทูถาม
โดยรัฐบาล
ให ส งวนการประชุ ม เดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง ไว สํ า หรั บ
ระเบียบวาระที่สภาแตละสภาเปนผูกําหนด
มาตรา 49 นายกรัฐมนตรีห ลังจากที่ ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว อาจขอผูกพันความรับผิดชอบของ
รัฐบาลตอสภาผูแทนราษฎรไวกับแผนการดําเนินงานหรือคําแถลง
นโยบายทางการเมืองทั่วไปของรัฐบาลได
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Article 48 . –
«Sans préjudice de l’application des trois derniers
alinéas de l’article 28,» l’ordre du jour des assemblées
comporte, par priorité et dans l’ordre que le
Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi
déposés par le Gouvernement et des propositions de loi
acceptées par lui.
Une séance par semaine «au moins» est réservée par
priorité aux questions des membres du Parlement et aux
réponses du Gouvernement.
«Une séance par mois est réservée par priorité à
l’ordre du jour fixé par chaque assemblée.»

Article 49. Le Premier ministre, après délibération du conseil des
ministres, engage devant l’Assemblée nationale la
responsabilité du Gouvernement sur son programme ou
éventuellement sur une déclaration de politique générale.
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สภาผูแทนราษฎรอาจขอใหรัฐบาลแสดงความรับผิด
ชอบโดยการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
รัฐบาล ญัตติดังกลาวจะรับไวพิจารณาไดก็ตอเมื่อมีการเขาชื่อกัน
โดยสมาชิ ก สภาผู แทนราษฎรอย างน อ ยหนึ่ งในสิบ ของจํ า นวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู การออกเสียงลงมติใน
ญั ตติดังกลาวจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดเสนอญั ตติไปแลวไมนอย
กวาสี่สิบแปดชั่วโมง การนับคะแนนเสียงในญัตติดังกลาวใหนับ
เฉพาะคะแนนเสียงที่เห็นดวยกับญัตติไมไววางใจซึ่งจะตองไดรับ
คะแนนเสีย งมากกวากึ่งหนึ่ งของสมาชิกทั้งหมดเท าที่ มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนหนึ่งไมอาจเขาชื่อ
ในญั ตติเสนอขอเปดอภิปรายไมไววางใจไดเกินกวาสามครั้งใน
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งหรือเกินกวาหนึ่งครั้งในสมัยประชุม
วิสามัญสมัยหนึ่งได เวนแตกรณีที่บัญญัติไวในวรรคถัดไป55
นายกรัฐ มนตรีห ลั งจากที่ ได รับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว อาจขอผูกพันความรับผิดชอบของรัฐบาลตอ
สภาผูแทนราษฎรไวกับการลงมติผานรางรัฐบัญญัติฉบับใดฉบับ
หนึ่งได ในกรณีดังกลาวใหถือวาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็น
ชอบรางรัฐบัญญัติฉบับนั้นแลว เวนแตจะมีการเสนอญัตติขอเปด
อภิปรายไมไววางใจรัฐบาลภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากนั้น และ
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สภาผูแทนราษฎรไดลงมติไมไววางใจรัฐบาลตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในวรรคกอน
นายกรัฐมนตรีมีสิทธิที่จะขอใหวุฒิสภาใหความเห็น
ชอบตอการแถลงนโยบายทางการเมืองทั่วไปได

81
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité
du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par
un dixième au moins des membres de l’Assemblée
nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit
heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes
favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée
qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée.
«Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un député
ne peut être signataire de plus de trois motions de censure
au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une
56

au cours d’une même session extraordinaire.»
Le Premier ministre peut, après délibération du
conseil des ministres, engager la responsabilité du
Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote
d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme
adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les
vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les
conditions prévues à l’alinéa précédent.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat
l’approbation d’une déclaration de politique générale.
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มาตรา 50 ในกรณี ที่สภาผูแทนราษฎรมีม ติ เห็ น
ชอบในญั ตติไมไววางใจรัฐบาลหรือไมเห็นชอบแผนการดําเนิ น
งานหรือนโยบายทางการเมืองทั่วไปของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีจะ
ตองเสนอการลาออกของรัฐบาลตอประธานาธิบดี
มาตรา 5157 การป ด ประชุ ม สมั ย สามั ญ หรือ สมั ย
วิสามัญจะตองเลื่อนออกไปโดยอัตโนมัติเพื่อเปดโอกาสใหมีการ
นํามาตรา 49 มาใชบังคับและเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดัง
กลาว ใหสภาอาจกําหนดใหมีวันประชุมเพิ่มเติมไดเอง

หมวด 6
สนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ
มาตรา 52 ประธานาธิบดีแห งสาธารณรัฐเป น ผู
เจรจาและใหสัตยาบันสนธิสัญญาทั้งหลาย
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐตองไดรับรายงานผล
การเจรจาเพื่อการทําขอตกลงระหวางประเทศที่ไมตองมีการให
สัตยาบัน
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Article 50. Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de
censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une
déclaration de politique générale du Gouvernement, le
Premier ministre doit remettre au Président de la
République la démission du Gouvernement.

58

Article 51 . La clôture de la session ordinaire ou des sessions
extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas
échéant, l’application de l’article 49. A cette même fin,
des séances supplémentaires sont de droit.

Titre VI Des traités et accords
internationaux
Article 52. Le Président de la République négocie et ratifie les
traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la
conclusion d’un accord international non soumis à
ratification.
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มาตรา 53 สนธิสัญ ญาสงบศึก สนธิสัญ ญาทาง
การค า สนธิ สั ญ ญาหรือ ความตกลงเกี่ ย วกั บ องค ก ารระหว า ง
ประเทศ สนธิสัญญาหรือขอตกลงที่มีผลผูกพันทางดานการเงินตอ
รัฐ สนธิสัญ ญาหรือขอตกลงที่แกไขเปลี่ยนแปลงบทบัญ ญั ติที่มี
ลักษณะเปนรัฐบัญญัติ สนธิสัญญาหรือขอตกลงเกี่ยวกับสถาน
ภาพของบุคคล สนธิสัญญาหรือขอตกลงเกี่ยวกับการยกให การ
แลกเปลี่ยน หรือการผนวกดินแดน จะไดรับการใหสัตยาบันหรือ
ความเห็นชอบไดก็โดยผลของรัฐบัญญัติ
สนธิสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวจะมีผลใชบังคับได
ก็ตอเมื่อไดรับการใหสัตยาบันหรือความเห็นชอบแลว
การยกให การแลกเปลี่ยนหรือการผนวกดินแดนใด
จะมีผลใชบังคับไดก็ตอเมื่ อไดรับความยินยอมจากประชาชนที่
เกี่ยวของแลว
มาตรา 53-159 สาธารณรัฐ อาจทํ า ข อ ตกลงกั บ รัฐ
อื่นในยุโรปที่มีขอผูกพันในลักษณะเดียวกันกับสาธารณรัฐในเรื่อง
การลี้ภัยกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานได
เพื่อกําหนดเขตอํานาจของแตละรัฐในการตรวจสอบคําขอลี้ภัยที่มี
การเสนอตอรัฐแตละรัฐได
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Article 53. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités
ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux
qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient
des dispositions de nature législative, ceux qui sont
relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent
cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent
être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou
approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de
territoire n’est valable sans le consentement des
populations intéressées.
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Article 53-1 . La République peut conclure avec les États européens
qui sont liés par des engagements identiques aux siens en
matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et
des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs
compétences respectives pour l’examen des demandes
d’asile qui leur sont présentées.
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อยางไรก็ตาม แมวาคําขอลี้ภัยจะไมอยูในอํานาจของ
แตละรัฐตามที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางกันก็ตาม องคกรเจา
หนาที่ของสาธารณรัฐยอมมีอํานาจในการอนุญาตใหมีการลี้ภัย
แกบุคคลตางชาติทุกคนที่ถูกคุกคามอันเปนผลจากการดําเนินการ
ของบุคคลนั้นเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพ หรือแกบุคคลตางชาติทุก
คนซึ่งขอรับการคุมครองจากประเทศฝรั่งเศสดวยเหตุผลอื่นได
มาตรา 53-261 สาธารณรัฐอาจยอมรับเขตอํานาจ
ศาลอาญาระหวา งประเทศได ตามเงื่อนไขที่ กํ า หนดไวในสนธิ
สัญญาที่ลงนามไปแลวเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1998
มาตรา 5462 ในกรณี ที่ ค ณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ
เมื่อไดรับคํารองขอของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ นายกรัฐ
มนตรี ประธานสภาใดสภาหนึ่ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
หกสิบคน หรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนหกสิบคน วินิจฉัยวาขอผูก
พั น ระหว างประเทศใดมี ขอ กํ าหนดใดที่ ขัด ต อ รัฐ ธรรมนู ญ การ
อนุญาตใหมีการใหสัตยาบัน หรือใหความเห็นชอบตอขอผูกพัน
ระหวางประเทศดั งกลาวจะกระทํ าได ก็ตอเมื่ อได มี การแกไขรัฐ
ธรรมนูญแลว
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Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur
compétence en vertu de ces accords, les autorités de la
République ont toujours le droit de donner asile à tout
étranger persécuté en raison de son action en faveur de la
liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un
autre motif.

63

Article 53-2 . La République peut reconnaître la juridiction de la
Cour pénale internationale dans les conditions prévues
par le traité signé le 18 juillet 1998.
64

Article 54 . Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de
la République, par le Premier ministre, par le président de
l’une ou l’autre assemblée «ou par soixante députés ou
soixante sénateurs», a déclaré qu’un engagement
international comporte une clause contraire à la
Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver
«l’engagement international en cause» ne peut intervenir
qu’après révision de la Constitution.
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มาตรา 55 สนธิสัญ ญาหรือขอตกลงที่ไดรับการ
ใหสัตยาบันแลวหรือไดรับความเห็นชอบโดยชอบแลวใหมีผลใช
บั ง คั บ นั บ ตั้ ง แต ที่ ไ ด มี ก ารประกาศใช บั ง คั บ ย อ มมี ฐ านะทาง
กฎหมายสูงกวารัฐบัญญัติ ทั้งนี้ ภายใตขอสงวนที่วาคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งจะตองบังคับใชสนธิสัญญาหรือขอตกลงนั้นเชนเดียวกัน

หมวด 7
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
มาตรา 56 คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ประกอบ
ดวยตุลาการจํานวนเกาคน มีวาระการดํารงตําแหนงเกาปและไม
อาจได รับ แต ง ตั้ ง ใหม ได อี ก มี ก ารเปลี่ ย นตุ ล าการรัฐ ธรรมนู ญ
จํานวนหนึ่งในสามทุกสามป ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปนผู
แตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญ จํานวนสามคน ประธานสภาผู แทน
ราษฎรแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญ จํานวนสามคน และประธาน
วุฒิสภาแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญจํานวนสามคน
นอกจากตุลาการรัฐธรรมนูญจํานวนเกาคนดังกลาว
ขางตน อดีตประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐทุกคนเปนตุลาการรัฐ
ธรรมนูญโดยตําแหนงตลอดชีพ
ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ไดรับการแตงตั้ง
โดยประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ ประธานมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน
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Article 55. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou
approuvés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque
accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Titre
VII
constitutionnel

Le

Conseil

Article 56. Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres,
dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable.
Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les
trois ans. Trois des membres sont nommés par le
Président de la République, trois par le président de
l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de
droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens
Présidents de la République.
Le président est nommé par le Président de la
République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
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มาตรา 57 ตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ไม อ าจดํ า รง
ตําแหนงรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาได การกําหนดตําแหนงอื่นที่
ไมอาจดํารงตําแหนงพรอมกันกับตําแหนงตุลาการรัฐธรรมนูญให
เปนไปตามที่กําหนดไวในรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
มาตรา 58 คณะตุ ลาการรัฐ ธรรมนู ญ เป น ผู ดู แ ล
ตรวจสอบความถู ก ต อ งของการเลื อกตั้ งประธานาธิบ ดี แห งสา
ธารณรัฐ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูตรวจสอบขอรองเรียน
และประกาศผลการเลือกตั้ง
มาตรา 59 ค ณ ะ ตุ ล า ก า รรั ฐ ธ รรม นู ญ เป น
ผูพิจารณาชี้ขาดความถูกตองของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในกรณีที่มีการคัดคานผลการเลือกตั้ง
มาตรา 60 คณะตุ ลาการรัฐ ธรรมนู ญ เป น ผูดู แ ล
ตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการออกเสียงประชามติดังที่
บัญญัติไวในมาตรา 11 และมาตรา 8965 รวมทั้งในหมวด 15 และ
เปนผูประกาศผลการออกเสียงประชามติ66
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รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2003
รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2005
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Article 57. Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel
sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre
du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par
une loi organique.

Article 58. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de
l’élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats
du scrutin.
Article 59. Le Conseil constitutionnel statue, en cas de
contestation, sur la régularité de l’élection des députés et
des sénateurs.

Article 60. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité
des opérations de référendum «prévues aux articles 11 et
89»67
« et au titre XV. Il en proclame les résultats »68.

67
68

Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003
Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005
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มาตรา 61 ก อ นที่ จ ะมี ก ารประกาศใช บั ง คั บ รั ฐ
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกอนที่จะมีการบังคับใชขอบังคับ
การประชุมสภา ใหสงรางรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและราง
ข อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาไปยั ง คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ
วินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐบัญญัติประกอบรัฐ
ธรรมนูญและรางขอบังคับการประชุมสภากอน
เพื่ อ ความมุ ง หมายอย า งเดี ย วกั น ก อ นที่ จ ะมี ก าร
ประกาศใชรัฐบั ญ ญั ติ ประธานาธิบดีแห งสาธารณรัฐ นายกรัฐ
มนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา สมาชิกสภาผู
แทนราษฎรจํานวนหกสิบคน หรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนหกสิบคน
อาจรองขอตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของรางรัฐบัญญัตินั้นกอนได69
ในกรณีตามที่บัญญัติไวในสองวรรคกอน คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญจะตองวินิจฉัยภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งเดือน แต
ถารัฐบาลรองขอในกรณีเรงดวน ใหรนระยะเวลาดังกลาวลงเหลือ
แปดวัน
ในกรณีเดียวกันขางตน การรองขอใหคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ วินิจฉัยมีผลทําใหระยะเวลาสําหรับการประกาศใช
กฎหมายสะดุดหยุดอยู
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รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1974
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มาตรา 62 บทบัญญัติใดที่คณะตุลาการรัฐธรรม
นูญวินิจฉัยวาขัดตอรัฐธรรมนูญยอมไมสามารถประกาศใชเปน
กฎหมาย และไมอาจมีผลบังคับได
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Article 61. Les lois organiques, avant leur promulgation, et les
règlements des assemblées parlementaires, avant leur
mise en application, doivent être soumis au Conseil
constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la
Constitution.
«Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au
Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le
Président de la République, le Premier ministre, le
président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat
70

ou soixante députés ou soixante sénateurs.»
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le
Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un
mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a
urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil
constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Article 62. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut
être promulguée ni mise en application.
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Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974
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คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ยอมเปน ที่
สุดและมีผลผูกพันสถาบันทางการเมืองแหงรัฐ ตลอดทั้งองคกร
เจาหนาที่ฝายปกครองและศาล
มาตรา 63 ให มี รัฐ บั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดองคกรและการดําเนินการของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ตลอดทั้งกระบวนวิธีพิจารณาและโดย
เฉพาะอยางยิ่งการกําหนดระยะเวลาในการเสนอเรื่องใหคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

หมวด 8
องคกรตุลาการ
มาตรา 64 ประธานาธิบดีแห งสาธารณรัฐเป น ผู
ประกันความเปนอิสระขององคกรของรัฐฝายตุลาการ
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐไดรับความชวยเหลือ
ในการดําเนินการดังกลาวโดยคณะกรรมการตุลาการ
รัฐบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ กําหนดสถานะของ
ผูพิพากษา
การโยกยายผูพิพากษาโดยที่ไมไดรับความยินยอม
จากผูพิพากษานั้นจะกระทํามิได
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Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont
susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux
pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives
et juridictionnelles.

Article 63. Une loi organique détermine les règles d’organisation
et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la
procédure qui est suivie devant lui et notamment les
délais ouverts pour le saisir de contestations.

Titre VIII De l’autorité judiciaire
Article 64. Le Président de la République est garant de
l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la
magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.

97
มาตรา 6571 ประธานาธิ บ ดี แ ห ง สาธารณรั ฐ เป น
ประธานคณะกรรมการตุลาการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
เป น รองประธานโดยตํ า แหน ง และอาจทํ า หน า ที่ ป ระธานแทน
ประธานาธิบดีได
คณะกรรมการตุลาการประกอบดวยสององค คณะ
องค คณะแรกมี อํานาจในด านผูพิ พ ากษาซึ่งทํ าหนาที่พิ จารณา
พิพากษาคดี และอีกองคคณะมีอํานาจในดานผูพิพากษาซึ่งทํา
หนาที่พนักงานอัยการ
องค คณะที่มี อํานาจในด านผูพิพากษาซึ่งทํ าหนาที่
พิจารณาพิพากษาคดีนอกจากจะประกอบดวยประธานาธิบดีแหง
สาธารณรัฐและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมแลว ยังประกอบ
ดวยผูพิพากษาซึ่งทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีจํานวนหาคน ผู
พิพากษาซึ่งทําหนาที่พนักงานอัยการหนึ่งคน สมาชิกสภาแหงรัฐ
ระดับสูงซึ่งไดรับการแตงตั้งจากสภาแหงรัฐหนึ่งคนและผูทรงคุณ
วุ ฒิ จํ า นวนสามคนที่ มิ ไ ด เ ป น สมาชิ ก รั ฐ สภาและมิ ไ ด เ ป น ผู
พิพากษา ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภา ตามลําดับ
องค ค ณะที่ มี อํ า นาจในด า นผู พิ พ ากษาที่ ทํ า หน า ที่
พนั ก งานอั ย การนอกจากจะประกอบด ว ยประธานาธิ บ ดี แ ห ง
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สาธารณรัฐและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมแลว ยังประกอบ
ดวยผูพิพากษาซึ่งทําหนาที่พนักงานอัยการจํานวนหาคนและผู
พิพากษาซึ่งทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีหนึ่งคน สมาชิกสภา
แหงรัฐหนึ่งคนและผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนดังกลาวแลว ใน
วรรคกอน
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Article 65 . Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par
le Président de la République. Le ministre de la justice en
est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président
de la République.
«Le Conseil supérieur de la magistrature comprend
deux formations, l’une compétente à l’égard des
magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du
parquet.
La formation compétente à l’égard des magistrats du
siège comprend, outre le Président de la République et le
garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un
magistrat du parquet, un conseiller d’État, désigné par le
Conseil d’Etat, et trois personnalités n’appartenant ni au
Parlement ni à l’ordre judiciaire, désignées
respectivement par le Président de la République, le
président de l’Assemblée nationale et le président du
Sénat.
La formation compétente à l’égard des magistrats du
parquet comprend, outre le Président de la République et
le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un
magistrat du siège, le conseiller d’État et les trois
personnalités mentionnées à l’alinéa précédent.
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Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993.
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องค คณะที่มีอํานาจในด านผูพิพากษาซึ่งทําหนาที่
พิจารณาพิพากษาคดีเปนผูเสนอแตงตั้งผูพิพากษาซึ่งทําหนาที่
พิจารณาพิพากษาคดีในศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณและอธิบดี
ศาลชั้นตน และเปนผูใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูพิพากษาซึ่ง
ทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีในตําแหนงอื่น
องคคณะตามวรรคกอนทําหนาที่เปนคณะกรรมการ
พิจารณาความผิดทางวินัยของผูพิพากษาซึ่งทําหนาที่พิจารณา
พิพากษาคดี โดยใหประธานศาลฎีกาทําหนาที่เปนประธานคณะ
กรรมการดังกลาว
องค คณะที่มี อํานาจในด านผูพิพากษาซึ่งทําหนาที่
พนักงานอัยการเปนผูพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งผู
พิ พ ากษาซึ่ งทํ า หน า ที่ พ นั ก งานอั ย การ เว น แต ตํ า แหน ง ที่ อ ยู ใน
อํานาจการแตงตั้งของคณะรัฐมนตรี
องคคณะตามวรรคกอนเปนผูที่พิจารณาใหความเห็น
เกี่ยวกับการพิจารณาความผิดทางวินัยของผูพิพากษาซึ่งทําหนาที่
พนักงานอัยการ โดยใหอัยการสูงสุดทําหนาที่เปนประธานคณะ
กรรมการ
รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดเงื่อนไขตางๆ
ในการปฏิบัติใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรานี้
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มาตรา 66 ก า รจั บ กุ ม คุ ม ขั งบุ ค ค ล ใด ต า ม
อําเภอใจจะกระทํามิได
องคกรของรัฐฝายตุลาการ ในฐานะผูคุมครองสิท ธิ
เสรีภาพสวนบุคคล เปนผูดูแลใหมีการเคารพหลักการนี้ตามเงื่อน
ไขที่กําหนดโดยรัฐบัญญัติ
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La formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l’égard des magistrats du siège fait des
propositions pour les nominations des magistrats du siège
à la Cour de cassation et pour celles de premier président
de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de
grande instance. Les autres magistrats du siège sont
nommés sur son avis conforme.
Elle statue comme conseil de discipline des magistrats
du siège. Elle est alors présidée par le premier président
de la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son
avis pour les nominations concernant les magistrats du
parquet, à l’exception des emplois auxquels il est pourvu
en conseil des ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires
concernant les magistrats du parquet. Elle est alors
présidée par le procureur général près la Cour de
cassation.
Une loi organique détermine les conditions
d’application du présent article.»

Article 66. Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté
individuelle, assure le respect de ce principe dans les
conditions prévues par la loi.
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หมวด 9
ศาลอาญาชั้นสูง
มาตรา 67 ใหมีการจัดตั้งศาลอาญาชั้นสูง
ศาลอาญาชั้นสูงประกอบดวยผูพิพากษาซึ่งสภาแต
ละสภาเลือกจากสมาชิกของตนในจํานวนที่เทากัน ภายหลังการ
เลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งบางสวนทุกครั้งของแตละสภา และ
ใหผูพิพากษาศาลดังกลาวเลือกประธานจากบรรดาผูพิพากษา
ดวยกันเอง
รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดองคประกอบ
หลักเกณฑในการดําเนินงานและวิธีพิจารณาของศาลอาญาชั้นสูง
มาตรา 68 ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐตองรับ
ผิดชอบตอการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ของตนก็ตอเมื่อเปนกรณี
ที่มีการทรยศตอประเทศชาติอยางรายแรง ประธานาธิบดีแหงสา
ธารณรัฐจะถูกกลาวหาวากระทําการดังกลาวได ก็แตโดยมติของ
สภาทั้งสองที่ไดออกเสียงลงคะแนนเชนเดียวกันอยางเปดเผยและ
โดยเสียงขางมากอยางเด็ดขาดของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู
ของแตละสภา ในกรณีดังกลาว ใหศาลอาญาชั้นสูงเปนผูวินิจฉัยชี้
ขาดการกระทําของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ73
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Titre IX La Haute Cour de
justice.
Article 67. Il est institué une Haute Cour de justice.
Elle est composée de membres élus, en leur sein et en
nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat
après chaque renouvellement général ou partiel de ces
assemblées. Elle élit son président parmi ses membres.
Une loi organique fixe la composition de la Haute
Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la
procédure applicable devant elle.

Article 68. Le Président de la République n’est responsable des
actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en
cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation
que par les deux assemblées statuant par un vote
identique au scrutin public et à la majorité absolue des
membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de
justice.74
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หมวด 10
ความรับผิดทางอาญาของรัฐมนตรี
มาตรา 68-175 รัฐมนตรีจะตองรับผิดทางอาญาตอ
การกระทําในการปฏิบัติหนาที่ของตนซึ่งเปนความผิดที่ไดรับการ
กํ าหนดใหเป น ความผิดอุก ฤษโทษหรือมั ชฌิ มโทษในเวลาที่ได
กระทําการดังกลาว
รัฐมนตรีจะถูกพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลยุติธรรม
แหงสาธารณรัฐ
ในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ศาลยุ ติ ธ รรมแห งสา
ธารณรัฐถูกผูกพันโดยองคประกอบของความผิดและอัตราโทษ
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
มาตรา 68-2 ศาลยุติธรรมแหงสาธารณรัฐประกอบ
ดวยผูพิพากษาจํานวนสิบหาคน ผูพิพากษาสิบสองคนไดรับการ
เลื อกตั้ งจากสมาชิก สภาทั้ งสองในที่ ประชุม ของแตละสภาเป น
จํานวนเทาๆ กัน ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป หรือการเลือกตั้งบาง
สวนทุกครั้งของสภาดังกลาว และผูพิพากษาอีกสามคนซึ่งมาจาก
ผูพิพากษาซึ่งทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีในศาลฎีกา และใหผู
พิพากษาคนหนึ่งจากสามคนนี้ทําหนาที่เปนประธานศาลยุติธรรม
แหงสาธารณรัฐ
75
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Titre X De la responsabilité
pénale
des
membres
du
Gouvernement
76

Article 68-1 . Les membres du Gouvernement sont pénalement
responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs
fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils
ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République
La Cour de justice de la République est liée par la
définition des crimes et délits ainsi que par la
détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.
Article 68-2. La Cour de justice de la République comprend quinze
juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en
nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat
après chaque renouvellement général ou partiel de ces
assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de
cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la
République.
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บุคคลใดกลาวอางวาตนไดรับความเสียหายจากการ
กระทํ าที่เป นความผิดอุกฤษโทษหรือมัชฌิ ชโทษของรัฐมนตรีที่
กระทําในตําแหนงหนาที่ เปนผูมีสิทธิฟองคดีตอคณะกรรมการ
พิจารณาคําฟอง
คณะกรรมการพิจารณาคําฟองอาจพิจารณาสั่งใหยก
ฟ องหรือใหสงคําฟองไปยังอัยการสูงสุดเพื่ อฟ องคดีตอศาลยุติ
ธรรมแหงสาธารณรัฐ
อั ย การสู ง สุ ด อาจยื่ น ฟ อ งต อ ศาลยุ ติ ธ รรมแห ง สา
ธารณรัฐไดเชนกัน หากไดรับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาคําฟอง
รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดเงื่อนไขในการ
บังคับใชมาตรานี้
มาตรา 68-377 บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดนี้ อ าจนํ า ไป
บังคับใชกับการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นกอนการมีผลใชบังคับ
ของบทบัญญัติในหมวดนี้ได
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หมวด 11
สภาเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา 69 ในกรณีที่รัฐบาลรองขอ สภาเศรษฐกิจ
และสังคมอาจใหความเห็นเกี่ยวกับรางรัฐบัญญัติ รางรัฐกําหนด
หรือรางรัฐกฤษฎีกา รวมทั้งรางรัฐบัญญัติของสมาชิกรัฐสภาที่ได
เสนอตอสภาเศรษฐกิจและสังคม
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Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou
un délit commis par un membre du Gouvernement dans
l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès
d’une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la
procédure, soit sa transmission au procureur général près
la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de
justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut
aussi saisir d’office la Cour de justice de la République
sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions
d’application du présent article.

78

Article 68-3 . Les dispositions du présent titre sont applicables aux
faits commis avant son entrée en vigueur.

Titre XI Le Conseil économique
et social
Article 69. Le Conseil économique et social, saisi par le
Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi,
d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions
de lois qui lui sont soumis.
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สมาชิกสภาเศรษฐกิจและสังคมคนใดคนหนึ่งอาจได
รับมอบหมายใหไปชี้แจงตอที่ประชุมของสภาใดสภาหนึ่งเกี่ยวกับ
ความเห็นของสภาเศรษฐกิจและสังคมที่มีตอรางรัฐบัญญัติของรัฐ
บาลหรื อ ร า งรั ฐ บั ญ ญั ติ ข องสมาชิ ก รั ฐ สภาที่ ไ ด เสนอต อ สภา
เศรษฐกิจและสังคม
มาตรา 7079 รั ฐ บาลอาจขอความเห็ น จากสภา
เศรษฐกิจและสังคมในทุกปญหาที่มีลักษณะในทางเศรษฐกิจหรือ
สั ง คมได แผนงานทุ ก แผนงานหรื อ ร า งรั ฐ บั ญ ญั ติ ทุ ก ฉบั บ ที่ มี
ลั ก ษณะทางด า นเศรษฐกิ จ หรือ สั ง คมจะต อ งนํ า เสนอต อ สภา
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อขอความเห็น
มาตรา 71 องคป ระกอบของสภาเศรษฐกิจ และ
สั ง คม รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ ใ นการดํ า เนิ น งาน ให เป น ไปตามที่
กําหนดไวในรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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Un membre du Conseil économique et social peut être
désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées
parlementaires l’avis du Conseil sur les projets ou
propositions qui lui ont été soumis.
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Article 70. Le Conseil économique et social peut être également
consulté par le Gouvernement sur tout problème de
caractère économique ou social. Tout plan ou tout projet
de loi de programme à caractère économique ou social lui
est soumis pour avis.

Article 71. La composition du Conseil économique et social et
ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi
organique.
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หมวด 12
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา 7281 องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น แห ง สา
ธารณรัฐ ไดแก เทศบาล จังหวัด ภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูป
แบบพิเศษและองคกรปกครองสวนทองถิ่นโพนทะเล ตามมาตรา 74
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นใดอาจจัดตั้งขึ้นไดโดยรัฐบัญญัติเพื่อ
แทนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวแลวขางตน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจวินิจฉัยเรื่องตางๆ ที่
อยูในเขตอํานาจของตนไดทั้งหมดในกรณีที่ตนมีความเหมาะสมที่
สุดที่จะดําเนินงานในเรื่องนั้น
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในรัฐบัญ ญั ติ องคกรปก
ครองสวนทองถิ่นอาจบริหารงานของตนไดอยางอิสระโดยสภาที่
มาจากการเลือกตั้งและมีอํานาจออกกฎเกณฑเพื่อใชอํานาจหนา
ที่ของตนได
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในรัฐบัญญัติประกอบรัฐ
ธรรมนู ญ และยกเว น ในกรณี ที่ จ ะเป น การกระทบต อ เงื่อ นไขที่
สําคัญในการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือตอสิทธิที่รัฐธรรม
นูญใหการรับรอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือการรวมตัวกัน
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ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห งรัฐ บั ญ ญั ติ ห รือ กฎเกณฑ ข องฝ า ยบริห ารซึ่ งควบคุ ม การใช
อํานาจหนาที่ของตนไดในกรณีที่รัฐบัญญัติหรือกฎเกณฑของฝาย
บริหารไดกําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อเปนการทดลองโดยมีวัตถุประสงค
และระยะเวลาที่จํากัดได
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Titre XII
territoriales

Des

collectivités

Article 72.82 Les collectivités territoriales de la République sont les
communes, les départements, les régions, les collectivités
à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies
par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est
créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de
plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre
les décisions pour l'ensemble des compétences qui
peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces
collectivités s'administrent librement par des conseils élus
et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de
leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et
sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles
d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit
constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales
ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi
ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et
pour un objet et une durée limités, aux dispositions
législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de
leurs compétences.
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใดไมสามารถใชอํานาจกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นอื่นได อยางไรก็ตาม หากการใชอํานาจหนาที่ขององคกรปก
ครองสวนทองถิ่นหนึ่งตองอาศัยความรวมมือขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหลายองคกร รัฐบัญญัติสามารถอนุญาตใหองคกรปก
ครองสวนทองถิ่นใดองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่งหรือการรวม
ตัวกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกลุมหนึ่งกลุมใดกําหนดวิธี
การในการดําเนินการรวมกันได
ในองค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น แห งสาธารณรัฐ ตั ว
แทนของรัฐซึ่งถือวาเปนตัวแทนของรัฐมนตรีทุกคนมีหนาที่ในการ
ดูแลผลประโยชนของชาติ ในการควบคุมทางปกครองและในการ
ดูแลใหมีการเคารพกฎหมาย
มาตรา 72-183 รัฐบัญญัติกําหนดเงื่อนไขที่ผูมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใช
สิทธิรองขอใหสภาแหงองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุประเด็นที่
อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวในวาระการ
ประชุมสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นได
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ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในรัฐบัญญัติประกอบรัฐ
ธรรมนูญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจนํารางมติหรือรางนิติ
กรรมที่ อ ยู ในอํ า นาจขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เสนอขอ
ประชามติจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นได
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Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une
tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une
compétence nécessite le concours de plusieurs
collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre
elles ou un de leurs groupements à organiser les
modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le
représentant de l'Etat, représentant de chacun des
membres du Gouvernement, a la charge des intérêts
nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Article 72-1.84 La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs
de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice
du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du
jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une
question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les
projets de délibération ou d'acte relevant de la
compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son
initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la
décision des électeurs de cette collectivité.
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ในกรณีที่มีการเตรียมการที่จะจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีรูปแบบพิเศษหรือจะแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น การดํ า เนิ น การดั ง กล า วอาจ
กระทําไดโดยการปรึกษาผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในองคกรปก
ครองส วนท องถิ่น นั้น ไดตามที่กําหนดในรัฐบัญ ญั ติ การเปลี่ย น
แปลงอาณาเขตขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อาจใช วิธีก าร
ปรึก ษาผู มี สิ ท ธิ อ อกเสี ยงเลือ กตั้ งได เชน เดี ย วกั น ตามเงื่อนไขที่
กําหนดโดยรัฐบัญญัติ
มาตรา 72-285 องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได รั บ
ประโยชนจากรายไดซึ่งตนสามารถใชสอยไดอยางอิสระภายใต
เงื่อนไขที่กําหนดโดยรัฐบัญญัติ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจไดรับรายไดทั้งหมด
หรือบางสวนจากการจัดเก็บภาษีทุกประเภท รัฐบัญญัติสามารถ
อนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดฐานภาษีและอัตรา
ภาษีไดตามเงื่อนไขที่รัฐบัญญัติกําหนด
รายรับจากการจัดเก็บภาษีและรายไดอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ถือเป น สวนสําคัญ ของรายไดทั้งหมดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท ใหรัฐบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญกําหนดเงื่อนไขในการบังคับใชหลักเกณฑดังกลาว
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Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité
territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son
organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les
électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La
modification des limites des collectivités territoriales peut
également donner lieu à la consultation des électeurs dans
les conditions prévues par la loi.

Article 72-2.86 Les collectivités territoriales bénéficient de ressources
dont elles peuvent disposer librement dans les conditions
fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des
impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à
en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle
détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres
des collectivités territoriales représentent, pour chaque
catégorie de collectivités, une part déterminante de
l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les
conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
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การถายโอนอํานาจระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองดําเนินการควบคูไปกับการโอนรายไดที่ไดสัดสวนกัน
การสรางหรือขยายอํานาจที่มีผลเปนการเพิ่มรายจายใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการไปพรอมกับการเพิ่มรายได
ตามที่กําหนดไวในรัฐบัญญัติ
รัฐบัญญัติบัญญัติมาตรการในการจัดสรรเฉลี่ยราย
ไดเพื่อใหเกิดความเสมอภาคระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตางๆ
มาตรา 72-387 สาธารณรัฐยอมรับวาประชากรแหง
ดินแดนโพนทะเลเปนพลเมืองฝรั่งเศสที่มีอุดมคติรวมกันในเรื่อง
เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ
ดิ น แ ด น Guadeloupe, Guyane, Martinique, La
Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et Miquelon, หมู เ กาะ Wallis
และ Futuna และ La Polynésie française อยูภายใตบทบัญญัติ
แหงมาตรา 73 ในสวนที่เกี่ยวกับจังหวัดและภาคโพนทะเล และใน
สวนที่เกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา
73 วรรคทาย และอยูภายใตบทบัญญัติแหงมาตรา 74
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สถานะของ La Nouvelle-Calédonie อยูภายใต บ ท
บัญญัติแหงหมวด 13
รัฐบั ญ ญั ติ กํา หนดระบบกฎหมายและการจัด โครง
สรา งองค ก รพิ เศษสํ า หรับ Terres australes และ antarctiques
française
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Tout transfert de compétences entre l'Etat et les
collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à
leur exercice. Toute création ou extension de
compétences ayant pour conséquence d'augmenter les
dépenses des collectivités territoriales est accompagnée
de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à
favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales."
Article 72-3.88 La République reconnaît, au sein du peuple français,
les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de
liberté, d'égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La
Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles
Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par
l'article 73 pour les départements et les régions d'outremer, et pour les collectivités territoriales créées en
application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article
74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre
XIII.
La loi détermine le régime législatif et l'organisation
particulière des Terres australes et antarctiques françaises.
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มาตรา 72-489 การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง หมดหรื อ บาง
สวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่บัญ ญั ติไวในมาตรา
72-3 วรรคสอง จากระบบหนึ่งไปสูอีกระบบหนึ่งตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา 73 และมาตรา 74 ไมสามารถทําไดหากไมไดรับความ
ยินยอมจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นนั้นหรือในสวนที่เกี่ยวของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในวรรคตอไป การเปลี่ยนแปลงระบบดัง
กลาวตองทําโดยรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ โดยการเสนอแนะของ
รัฐบาลในระหวางสมัยประชุมสภาหรือโดยการเสนอแนะรวมกัน
ของสองสภาซึ่งตองประกาศในรัฐกิจจานุเบกษา สามารถกําหนด
ใหมีการปรึกษาหารือผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในองคกรปกครอง
สวนท องถิ่ นโพ น ทะเลไดในประเด็น ที่เกี่ย วกับการจัดโครงสราง
องคกร อํานาจหนาที่และระบบนิติบัญญัติ หากการปรึกษาหารือ
ดังกลาวเป น เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่บัญ ญั ติไวในวรรค
กอนและเกิดจากการเสนอแนะของรัฐบาล รัฐบาลตองแถลงตอ
สภาแตละสภาโดยใหมีการอภิปรายหลังจากนั้น
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มาตรา 7390 ใน จั ง ห วั ด และภาคโพ นทะเล รั ฐ
บัญญัติและกฎเกณฑของฝายบริหารมีผลใชบังคับอยางสมบูรณ
รัฐบัญญัติและกฎเกณฑของฝายบริหารอาจปรับใหสอดคลองกับ
คุณลักษณะและขอจํากัดเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้นได

90

รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2003

125
Article 72-4.91 Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des
collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article
72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les
articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le
consentement des électeurs de la collectivité ou de la
partie de collectivité intéressée ait été préalablement
recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce
changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur
proposition conjointe des deux assemblées, publiées au
Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs
d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une
question relative à son organisation, à ses compétences ou
à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur
un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée
sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant
chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un
débat.

Article 73.92 Dans les départements et les régions d'outre-mer, les
lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils
peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux
caractéristiques et contraintes particulières de ces
collectivités.
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวสามารถดําเนิน
การปรับเปลี่ยนดังกลาวในเรื่องที่อยูในเขตอํานาจของตนไดถาได
รับอนุญาตโดยรัฐบัญญัติ
โดยเปนการยกเวนบทบัญญัติของวรรคหนึ่งและเพื่อ
คํานึงถึงลักษณะจําเพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรานี้อาจไดรับมอบอํานาจ
โดยรัฐ บั ญ ญั ติ ให กํ า หนดกฎเกณฑ ข องตนเองเพื่ อ ใช บั ง คั บ ใน
อาณาเขตของตนได ในเรื่อ งที่ อ าจอยู ในเขตอํ า นาจการออกรัฐ
บัญญัติในบางเรื่องที่มีการจํากัดจํานวนไว
กฎเกณฑ ดังกลาวไมอาจเปนเรื่องเกี่ยวกับสัญ ชาติ
สิทธิพลเมือง หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน สถานะและ
ความสามารถของบุคคล การจัดองคกรของกระบวนการยุติธรรม
กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นโยบายการ
ตางประเทศ การปองกันประเทศ ความมั่นคงและการรักษาความ
สงบเรี ย บร อ ยของสั ง คม เงิ น ตรา การให สิ น เชื่ อ และการแลก
เปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฎหมายเลือกตั้ง การระบุเรื่อง
ดั งกล า วอาจได รับ การกํ า หนดให ชั ด เจนและเพิ่ ม เติ ม ได โดยรัฐ
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
บทบั ญ ญั ติ ในสองวรรคกอนไม ใชบั งคับ กั บ จังหวัด
และภาคแหง La Réunion
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Ces adaptations peuvent être décidées par ces
collectivités dans les matières où s'exercent leurs
compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte
de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent
article peuvent être habilitées par la loi à fixer ellesmêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un
nombre limité de matières pouvant relever du domaine de
la loi.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les
droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état
et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le
droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la
défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit
et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette
énumération pourra être précisée et complétée par une loi
organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas
n'est pas applicable au département et à la région de La
Réunion.
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การมอบอํ านาจที่ บั ญ ญั ติ ไว ในวรรคสองและวรรค
สามทําไดโดยการรองขอขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยว
ข อ งภายใต เงื่อ นไขและข อ สงวนที่ กํ า หนดไว ใน
รัฐ
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การมอบอํานาจไมสามารถทําไดใน
กรณี ที่เปนเรื่องการกระทบตอเงื่อนไขสําคัญของการดําเนินการ
เกี่ยวกับเสรีภาพของประชาชนหรือสิทธิที่ไดรับการรับรองตามรัฐ
ธรรมนูญ
การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยรัฐบัญญัติ
เพื่อแทนที่จังหวัดและภาคโพนทะเลหรือการจัดใหมีสภาสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งสองโดยเฉพาะไมอาจกระทําไดหาก
ไม ไดรับ ความยิ นยอมตามรูป แบบที่ กํ า หนดไวในวรรคสองของ
มาตรา 72-4 จากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่ลงทะเบียนอยูในเขต
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลานั้น
มาตรา 7493 องคกรปกครองสวนทองถิ่นโพนทะเล
ตามที่บัญญัติไวในมาตรานี้มีสถานะซึ่งคํานึงถึงผลประโยชนโดย
เฉพาะของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นภายในกรอบของ
สาธารณรัฐ

93

รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2003

129
สถานะดั ง กล า วได รั บ การกํ า หนดโดยรั ฐ บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ หลังจากไดรับความเห็นของสภา ซึ่งกําหนด
- เงื่อนไขที่รัฐบัญญัติและกฎเกณฑของฝายบริหาร
ใชบังคับ ;

130
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième
alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité
concernée, dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir
lorsque sont en cause les conditions essentielles
d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit
constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à
un département et une région d'outre-mer ou l'institution
d'une assemblée délibérante unique pour ces deux
collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli,
selon les formes prévues au second alinéa de l'article 724, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de
ces collectivités.
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Article 74 . Les collectivités d'outre-mer régies par le présent
article ont un statut qui tient compte des intérêts propres
de chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée
après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y
sont applicables ;
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- อํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เวน
แตเปนอํานาจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นใชอยูแลว การถาย
โอนอํ า นาจของรั ฐ ที่ ไม อ าจทํ า ได ในเรื่อ งที่ ระบุ ไว ในมาตรา 73
วรรคสี่ ซึ่งอาจกําหนดใหชัดเจนขึ้นและเพิ่มเติมไดถาจําเปนโดย
รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
- หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดองคกรและการดําเนิน
งานของสถาบันตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและระบบ
เลือกตั้งของสภาทองถิ่น
- เงื่อนไขที่สถาบันตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จะไดรับการปรึกษาในรางรัฐบั ญ ญั ติที่เสนอโดยรัฐบาล
หรือโดยสมาชิกรัฐสภา รวมทั้งรางรัฐกําหนดหรือรางรัฐกฤษฎีกาที่
มีบทบัญญัติเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ตลอดจน
การใหสัตยาบันหรือการรับรองขอผูกพันระหวางประเทศที่ไดตก
ลงไวในเรื่องที่อยูในเขตอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอาจกําหนดเงื่อนไขดัง
ตอไปนี้ สําหรับเงื่อนไขที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับสิทธิใน
การปกครองตนเอง
- นิติกรรมบางประเภทของสภาทองถิ่นที่เกี่ยวกับ
การใชอํานาจของสภาทองถิ่นในสวนที่อยูในเขตอํานาจของการ
ออกรัฐบัญญัติอยูภายใตการควบคุมทางตุลาการโดยเฉพาะของ
สภาแหงรัฐ
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- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de
celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences
de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au
quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées,
le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des
institutions de la collectivité et le régime électoral de son
assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont
consultées sur les projets et propositions de loi et les
projets d'ordonnance ou de décret comportant des
dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la
ratification
ou
l'approbation
d'engagements
internationaux conclus dans les matières relevant de sa
compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour
celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie,
les conditions dans lesquelles :
- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel
spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée
délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle
exerce dans le domaine de la loi ;
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- สภาทองถิ่นสามารถแกไขรัฐบัญญัติที่ประกาศใช
บังคับมากอนการมีผลใชบังคับของสถานะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นได หากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับการรอง
ขอจากองคกรเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีคํา
วินิจฉัยวารัฐบัญญัติไดตราขึ้นในเรื่องที่อยูในเขตอํานาจขององค
กรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
- มาตรการที่ อ อกโดยมี เหตุ ผ ลความจํา เป น ของ
ทองถิ่นสามารถกระทําไดโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เพื่อ
ประโยชนของประชากรของทองถิ่นนั้นในเรื่องโอกาสการมีงานทํา
สิทธิในการกอตั้งสถาบันเพื่อการประกอบอาชีพ หรือในเรื่องการ
คุมครองมรดกในที่ดิน
- ภายใตการควบคุม ของรัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นสามารถมีสวนรวมใชอํานาจรวมกับรัฐไดในสวนที่รัฐยัง
คงรักษาอํานาจโดยตองเคารพตอหลักประกันสําหรับการใชเสรี
ภาพของประชาชนตลอดทั้งดินแดนของชาติ
รูปแบบอื่นๆ ของการจัดองคกรโดยเฉพาะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่บัญญัติไวในมาตรานี้ไดรับการกําหนดและ
แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐบัญญัติภายหลังจากที่ไดปรึกษาหารือกับสภา
ทองถิ่นนั้นแลว
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- l'assemblée délibérante peut modifier une loi
promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du
statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel,
saisi notamment par les autorités de la collectivité, a
constaté que la loi était intervenue dans le domaine de
compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent
être prises par la collectivité en faveur de sa population,
en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement
pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de
protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat,
à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le
respect des garanties accordées sur l'ensemble du
territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des
collectivités relevant du présent article sont définies et
modifiées par la loi après consultation de leur assemblée
délibérante.
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มาตรา 74-195 ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นโพน
ทะเลที่ ระบุ ไว ในมาตรา 74 และใน La Nouvelle-Calédonie รัฐ
บาลสามารถออกรัฐกําหนดโดยมีการปรับแกใหสอดคลองตาม
ความจําเปนเพื่อขยายบทบัญญัติที่มีลักษณะเปนรัฐบัญญัติซึ่งมี
ผลใชบังคับในประเทศฝรั่งเศสได เวนแตจะมีรัฐบัญญัติหามการ
ใชวิธีการเชนนี้สําหรับบทบัญญัติดังกลาวไวอยางชัดแจง
ใหตรารัฐกํ าหนดขึ้น ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภาย
หลังการไดรับความเห็นของสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของและความเห็น
ของสภาแหงรัฐ โดยใหมีผลใชบังคับนับตั้งแตมีการประกาศใช รัฐ
กําหนดดังกลาวสิ้นผลใชบังคับหากมิไดรับการใหสัตยาบันจากรัฐ
สภาภายในสิบแปดเดือนหลังจากการประกาศใช
มาตรา 75 พ ล เมื องแห งสาธารณ รั ฐ ซึ่ ง ไม มี
สถานะทางแพงตามกฎหมายทั่วไปดังที่ระบุไวในมาตรา 34 ยังคง
รักษาสถานะบุคคลไวไดตอไปตราบเทาที่ยังไมมีการสละสถานะ
ดังกลาว
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รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2003
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Article 74-1.96 Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74
et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans
les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat,
étendre par ordonnances, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de nature législative en
vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas
expressément exclu, pour les dispositions en cause, le
recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres
après avis des assemblées délibérantes intéressées et du
Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur
publication. Elles deviennent caduques en l'absence de
ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois
suivant cette publication.

Article 75. Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut
civil de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent
leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.
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หมวด 1397
บทเฉพาะกาลในสวนที่เกี่ยวกับ
La Nouvelle-Calédonie98
มาตรา 76 ป ร ะ ช า ช น แ ห ง La NouvelleCalédonie ไดรับการเชิญชวนใหมาออกเสียงแสดงความเห็นกอน
วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1998 ในบทบัญ ญั ติแหงขอตกลงที่ไดลง
นามที่ Nouméa เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1998 และประกาศ
ในรั ฐ กิ จ จานุ เ บกษาแห ง สาธารณ รั ฐ ฝรั่ ง เศส เมื่ อ วั น ที่ 27
พฤษภาคม ค.ศ. 1998
บุคคลซึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 2
แหงรัฐบัญญัติเลขที่ 88-1028 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998
ครบถวน เปนผูมีสิทธิในการออกเสียงดังกลาว
มาตรการที่จําเปนตอการจัดการออกเสียงดังกลาวให
กําหนดโดยรัฐกฤษฎีกาในสภาแหงรัฐที่ไดผานการพิจารณาในที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีแลว

97

ยกเลิกหมวด 13 มาตรา 77 ถึงมาตรา 87 โดยรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่ม
เติม ลงวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1995
98
เพิ่มหมวด 13 เขาไปใหม โดยรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 20
กรกฎาคม ค.ศ. 1998
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Titre
XIII
Dispositions
transitoires
relatives
à
la
Nouvelle-Calédonie
99

100

Article 76. Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont
appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur
les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998
et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la
République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes
remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi
n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin
sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil
des ministres.

99

Abrogé ‘Titre XIII De la Communauté’ par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995

100

Rétabli par la loi constitutionnelle n°98-610 du 20 juillet 1998.
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มาตรา 77 หลั ง จากที่ ข อ ตกลงได รั บ ความเห็ น
ชอบจากการออกเสียงแสดงความเห็นดังที่บัญญัติไวในมาตรา 76
ใหรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่ไดตราขึ้นภายหลังจากการ
แสดงความเห็ น ของสภาแห ง La Nouvelle-Calédonie กํ า หนด
ห ลั ก เกณ ฑ ดั ง ต อ ไป นี้ เพื่ อวิ วั ฒ น าการของ La NouvelleCalédonie เปนไปโดยเคารพกรอบทิศทางที่ไดกําหนดไวในขอตก
ลงดังกลาวและตามวิธีการที่จําเปน
- บรรดาอํานาจของรัฐที่จะถายโอนอยางเด็ดขาด
ไปยั งสถาบั น ต างๆ ของ La Nouvelle-Calédonie การจั ด ลํ า ดั บ
และวิธีการในการถายโอน รวมทั้งการแบงสรรความรับผิดชอบอัน
เกิดจากการถายโอนดังกลาว
- หลักเกณฑในการจัดองคกรและการดําเนินงาน
ของสถาบั นตางๆ ของ La Nouvelle-Calédonie และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเงื่อนไขในการที่นิติกรรมบางประเภทของสภาทองถิ่นที่
อาจถูกสงใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐ
ธรรมนูญกอนประกาศใชบังคับ
- หลักเกณฑเกี่ยวกับความเปนพลเมือง ระบบการ
เลือกตั้ง การใชแรงงาน และสถานะทางแพงของบุคคลตามจารีต
ประเพณี
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- เงื่อนไขและระยะเวลาที่ประชาชนที่เกี่ยวของแหง
La Nouvelle-Calédonie อาจแสดงความคิดเห็นตอการมีอํานาจ
อธิปไตยอยางสมบูรณ
มาตรการอื่นๆ ที่จําเปนตอการดําเนินการตามขอตก
ลงที่กลาวไวในมาตรา 76 กําหนดโดยรัฐบัญญัติ
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Article 77. Après approbation de l'accord lors de la consultation
prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de
l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie,
détermine, pour assurer l'évolution de la NouvelleCalédonie dans le respect des orientations définies par cet
accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en
œuvre :
- les compétences de l'État qui seront transférées, de façon
définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie,
l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi
que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des
institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les
conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de
l'assemblée délibérante pourront être soumises avant
publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à
l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations
intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se
prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de
l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
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หมวด 14
วาดวยขอตกลงที่จะใหรัฐอื่นมาเขารวม
มาตรา 88 สาธารณรัฐ101อาจทํ าข อตกลงกับ รัฐ
อื่นที่ตองการที่จะเขารวมกับสาธารณรัฐเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมของ
ตนได

หมวด 15
วาดวยประชาคมยุโรป และ สหภาพยุโรป102
(บทบัญญัติที่ใชอยูในปจจุบัน)103
มาตรา 88-1 สาธารณรัฐเขารวมในประชาคมยุโรป
และสหภาพยุโรปซึ่งกอตั้งขึ้นโดยประกอบดวยรัฐทั้งหลายซึ่งได
เลือกโดยอิสระ ผานทางสนธิสัญญาที่ไดกอตั้งองคกรเหลานั้น ที่
จะใชอํานาจบางประการของรัฐดังกลาวรวมกัน
101

รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1995
รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1992
103
บทบัญ ญั ติในหมวดนี้ยังใชบังคับอยูในปจจุบันและจะสิ้นผลบังคับตอ
เมื่อสนธิสัญญากอตั้งรัฐธรรมนูญแหงยุโรปมีผลใชบังคับดังที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2005
102

143

Titre
XIV
d’association

Des

accords

Article 88. 104

La République peut conclure des accords avec des
Etats qui désirent s’associer à elle pour développer leurs
civilisations.

Titre XV Des Communautés
européennes et de l’Union
européenne105(dispositions
actuelles)106
Article 88-1. La République participe aux Communautés
européennes et à l’Union européenne, constituées d’États
qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont
instituées, d’exercer en commun certaines de leurs
compétences.

104
105

Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995

Loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992
Cette rédaction sera modifiée à compter de l’entrée en vigueur du traité établissant une
Constitution pour l’Europe (Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, article 3).
106
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สาธารณรัฐอาจรวมกับสหภาพยุโรปภายใตเงื่อนไขที่
กําหนดไวในสนธิสัญญากอตั้งธรรมนูญแหงยุโรปซึ่งไดลงนามกัน
ไวเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2004107
มาตรา 88-2 ภายใต เ งื่ อ นไขของการถ อ ยที ถ อ ย
ปฏิบัติและตามวิธีการที่กําหนดไวในสนธิสัญญากอตั้งสหภาพ ยุ
โรปซึ่งลงนามไปเมื่ อวันที่ 7 กุมภาพั น ธ ค.ศ. 1992 ประเทศฝรั่ง
เศสยินยอมใหมีการถายโอนอํานาจที่จําเปนตอการกอตั้งสหภา
พยุโรปทางดานเศรษฐกิจและการเงิน108
ภายใตเงื่อนไขเดียวกันและตามวิธีการที่กําหนดไวใน
สนธิสัญ ญากอตั้งสหภาพยุโรปซึ่งลงนามไปเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
ค.ศ. 1997 ประเทศฝรั่งเศสอาจใหความยินยอมในการถายโอน
อํานาจที่จําเป นต อการกําหนดหลักเกณฑ เกี่ยวกับการเดินทาง
อยางเสรีของบุคคลและในประเด็นที่เกี่ยวของ109
รัฐบัญ ญั ติกําหนดหลักเกณฑ เกี่ยวกับหมายจับกุม
ในสหภาพยุ โรปสํ าหรับ การกระทํ าที่ออกโดยอาศัยฐานอํานาจ
ตามสนธิสัญญากอตั้งสหภาพยุโรป110
107

รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2005
108
รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1999
109

รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2003
110
รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2003
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« Elle peut participer à l'Union européenne dans les
conditions prévues par le traité établissant une
Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004 ».111

Article 88-2. Sous réserve de réciprocité et selon les modalités
prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7
février 1992, la France consent aux transferts de
compétences nécessaires à l’établissement de l’union
112

économique et monétaire européenne .
Sous la même réserve et selon les modalités prévues
par le Traité instituant la Communauté européenne, dans
sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997,
peuvent être consentis les transferts de compétences
nécessaires à la détermination des règles relatives à la
libre circulation des personnes et aux domaines qui lui
113

sont liés.
La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt
européen en application des actes pris sur le fondement
du traité sur l'Union européenne.114

111
112
113
114

Loi constitutionnelle n° 204 du 1er mars 2005
Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999
Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999
Loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003
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มาตรา 88-3 ภายใต เ งื่ อ นไขของการถ อ ยที ถ อ ย
ปฏิบัติ และตามวิธีการที่กําหนดไวในสนธิสัญญากอตั้งสหภาพ ยุ
โรป ซึ่ ง ลงนามไปเมื่ อ วั น ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ ค.ศ. 1992 พลเมื อ ง
ของสหภาพยุโรปซึ่งมีถิ่นที่อยูในประเทศฝรั่งเศสอาจไดรับสิทธิใน
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและสิทธิในการสมัครเขารับเลือกตั้งใน
การเลือกตั้งระดับเทศบาลได แตพลเมืองเหลานี้ไมอาจปฏิบัติหนา
ที่นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรี ไมอาจเลือกตั้งผูซึ่งจะไปทําหนา
ที่เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และไมอาจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาได
รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ผานความเห็นชอบจากสภาทั้ง
สองในเนื้ อ ความอย างเดี ย วกั น กํ าหนดเงื่อ นไขในการบั ง คั บ ใช
มาตรานี้
มาตรา 88-4115 ในเวลาเดี ย วกั บ ที่ เ สนอต อ สภา
แห ง สหภาพยุ โรป ให รัฐ บาลเสนอรา งของรั ฐ บาลหรือ รา งของ
สมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับบทบัญญัติของประชาคมยุโรปและสหภา
พยุโรปที่ มีลักษณะของรัฐบั ญ ญั ติตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิ
สภา รัฐบาลสามารถเสนอรางของรัฐบาลหรือรางของสมาชิกรัฐ
สภาเกี่ยวกับบทบัญญัติอื่นของประชาคมยุโรปและสหภาพยุโรป
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รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1999
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รวมทั้งเอกสารทุกประเภทที่มาจากสถาบันหนึ่งสถาบันใดของสห
ภาพยุโรปตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไดเชนเดียวกัน
ตามวิธีก ารที่ กํ า หนดไวในข อ บั งคั บ ของแต ล ะสภา
การลงมติในรางของรัฐบาล รางของสมาชิกรัฐสภา หรือเอกสารที่
ระบุไวในวรรคกอนสามารถกระทําไดนอกสมัยประชุมของสภาดัง
กลาว
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Article 88-3. Sous réserve de réciprocité et selon les modalités
prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7
février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections
municipales peut être accordé aux seuls citoyens de
l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent
exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à
la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des
sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes
termes par les deux assemblées détermine les conditions
d’application du présent article.

116

Article 88-4. Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et
au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union
européenne, les projets ou propositions d'actes des
Communautés européennes et de l'Union européenne
comportant des dispositions de nature législative. Il peut
également leur soumettre les autres projets ou
propositions d'actes ainsi que tout document émanant
d'une institution de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque
assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas
échéant en dehors des sessions, sur les projets,
propositions ou documents mentionnés à l'alinéa
précédent.

116

Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999
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มาตรา 88-5117 ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐนํา
รางรัฐบัญญั ติที่อนุญาตการใหสัตยาบันสนธิสัญญาเกี่ยวกับการ
เขารวมของรัฐใดรัฐหนึ่งในสหภาพยุโรปและในประชาคมยุโรปมา
ใหประชาชนออกเสียงประชามติ

หมวด 15
วาดวยสหภาพยุโรป
(บทบัญญัติที่จะใชในอนาคต) 118
มาตรา 88-1 ภายใต เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว โดยสนธิ
สั ญ ญาก อ ตั้ ง ธรรมนู ญ แห ง ยุ โ รปที่ ไ ด ล งนามไปเมื่ อ วั น ที่ 29
ตุลาคม ค.ศ. 2004 สาธารณรัฐฝรั่งเศสเขารวมในประชาคมยุโรป
ซึ่งกอตั้งโดยรัฐซึ่งไดเลือกโดยอิสระที่จะใชอํานาจบางประการของ
ตนรวมกัน

117

รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2005
บทบัญ ญั ติในหมวด 15 นี้เปนบทบัญ ญัติที่จะนํามาใชบังคับแทนที่บท
บัญญัติในหมวด 15 เดิม ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน หากสนธิสัญญากอตั้งรัฐ
ธรรมนูญ แหงยุโรปมีผลใชบังคับ ดังที่บัญ ญัติไวในรัฐธรรมนูญ ฉบับแกไข
เพิ่มเติม ลงวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2005
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Article 88-5. 119Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité
relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne et aux
Communautés européennes est soumis au référendum par
le Président de la République.

Titre XV De l’Union Européenne
(dispositions à venir)120
(nouvelle rédaction du Titre XV, se substituant à la
rédaction actuelle à
compter de l’entrée en vigueur du Traité établissant
une Constitution pour l’Europe ; loi constitutionnelle
n°2005-204 du 1er mars 2005, article 3)

Article 88-1. –
Dans les conditions fixées par le traité établissant une
Constitution pour l’Europe signé le 29 octobre 2004, la
République française participe à l’Union européenne,
constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en
commun certaines de leurs compétences.

119

Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005
Nouvelle rédaction du Titre XV, à compter de l’entrée en vigueur du Traité établissant une
Constitution pour l’Europe (Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, article 3)

120
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มาตรา 88-2 รัฐบัญญัติกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
หมายจับที่ใชในสหภาพยุโรป สําหรับการกระทําที่ออกโดยสถาบัน
แหงสหภาพยุโรป
มาตรา 88-3 สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งและสิทธิ
ในการสมัครเขารับการเลือกตั้งระดับเทศบาลอาจไดรับการมอบ
ใหกับพลเมืองแหงสหภาพยุโรปซึ่งมีถิ่นที่อยูในประเทศฝรั่งเศสได
พลเมืองดังกลาวไมอาจปฏิบัติหนาที่เปนนายกเทศมนตรีหรือเทศ
มนตรี ไมอาจเลือกตั้งผูซึ่งจะไปทําหนาที่เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
และไมอาจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาได รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรม
นูญที่ผานความเห็นชอบจากสภาทั้งสองในเนื้อความอยางเดียว
กันกําหนดเงื่อนไขในการบังคับใชมาตรานี้
มาตรา 88-4 ในเวลาเดียวกับที่เสนอตอสภาแหงสห
ภาพยุโรป ใหรัฐบาลเสนอรางของรัฐบาลเกี่ยวกับบทบัญญัติแหงยุ
โรปที่มีลักษณะเปนรัฐบัญญัติ รวมทั้งรางของรัฐบาลหรือรางของ
สภาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับบทบัญ ญั ติอื่นของสหภาพยุโรปที่ อยูใน
เขตอํานาจของการออกรัฐบัญญัติ รัฐบาลสามารถเสนอรางของรัฐ
บาลหรือรางของสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับบทบัญญัติอื่นของสหภา
พยุโรป รวมทั้งเอกสารทุกประเภทที่มาจากสถาบันหนึ่งสถาบันใด
ของสหภาพยุโรปตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไดเชนเดียวกัน
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ตามวิ ธีก ารที่ กํ า หนดไวในขอ บั งคั บ ของแต ล ะสภา
การลงมติในรางของรัฐบาล รางของสมาชิกรัฐสภา หรือเอกสารที่
ระบุไวในวรรคกอนสามารถกระทําไดนอกสมัยประชุมของสภาดัง
กลาว
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Article 88-2. –
La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt
européen en application des actes pris par les institutions
de l’Union européenne.
Article 88-3. –
Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales
peut être accordé aux citoyens de l’Union résidant en
France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de
maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des
électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une
loi organique votée dans les mêmes termes par les deux
assemblées détermine les conditions d’application du
présent article.
Article 88-4. –
Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au
Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union
européenne, les projets d’actes législatifs européens ainsi
que les autres projets ou propositions d’actes de l’Union
européenne comportant des dispositions qui sont du
domaine de la loi. Il peut également leur soumettre les
autres projets ou propositions d’actes ainsi que tout
document émanant d’une institution européenne.
Selon les modalités fixées par le règlement de chaque
assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas
échéant en dehors des sessions, sur les projets,
propositions ou documents mentionnés à l’alinéa
précédent.
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มาตรา 88-5 สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิ สภาอาจมี
ความเห็นพรอมดวยเหตุผลตอความสอดคลองของรางบทบัญญัติ
ของสหภาพยุโรปที่มีลักษณะเปนรัฐบัญ ญั ติกับหลักวาดวยการ
แบงสรรอํานาจระหวางรัฐภาคีกับสหภาพยุโรป ความเห็นดังกลาว
ตองเสนอโดยประธานสภาที่มีความเห็นตอประธานสภายุโรป ตอ
ประธานคณะมนตรียุโรปและตอประธานคณะกรรมาธิการยุโรป
โดยแจงใหรัฐบาลทราบดวย
สภาแตละสภาสามารถนําบทบัญญัติของสหภาพ ยุ
โรปที่มีลักษณะเปนรัฐบัญญัติยื่นฟองตอศาลยุติธรรมแหงสหภาพ ยุ
โรปไดวา ฝาฝนหลักวาดวยการแบงสรรอํานาจกันระหวางรัฐภาคี
กับสหภาพยุโรป การยื่นฟองดังกลาวตอศาลยุติธรรมแหงสหภา
พยุโรปใหกระทําโดยรัฐบาล
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ดั ง กล า ว การลงมติ ข องรั ฐ สภา
สามารถกระทํานอกสมั ย ประชุม ได ตามวิธีก ารที่ เสนอและการ
อภิปรายที่กําหนดโดยขอบังคับของแตละสภา
มาตรา 88-6 โดยการลงมติของสภาผู แทนราษฎร
และวุฒิ สภาในญั ตติที่มีเนื้อความอยางเดียวกัน รัฐสภาอาจคัด
ค า นการแก ไขหลั กเกณฑ เกี่ ยวกั บการลงมติ ยอมรั บบทบั ญ ญั ติ
ของสหภาพยุโรปตามวิธีการแกไขที่เรียบงายของสนธิสัญญากอตั้ง
ธรรมนูญแหงยุโรป
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Article 88-5. –
L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un
avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif
européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé
par le président de l’assemblée concernée aux présidents
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
de l’Union européenne. Le Gouvernement en est informé.
Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour
de justice de l’Union européenne contre un acte législatif
européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce
recours est transmis à la Cour de justice de l’Union
européenne par le Gouvernement.
A ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas
échéant en dehors des sessions, selon des modalités
d’initiative et de discussion fixées par le règlement de
chaque assemblée.
Article 88-6. –
Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques
par l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut
s’opposer à une modification des règles d’adoption
d’actes de l’Union européenne selon la procédure de
révision simplifiée du traité établissant une Constitution
pour l’Europe.
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มาตรา 88-7121 ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐนํา
ร า งรั ฐ บั ญ ญั ติ ที่ เ สนอโดยรั ฐ บาลทุ ก ฉบั บ ที่ อ นุ ญ าตการให
สัตยาบันสนธิสัญญาเกี่ยวกับการเขารวมของรัฐใดรัฐหนึ่งในสห
ภาพยุโรป มาใหประชาชนออกเสียงประชามติ

หมวด 16
วาดวยการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
มาตรา 89 การริเริ่มใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรม
นูญเปนสิทธิของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐตามขอเสนอของ
นายกรัฐมนตรี และของสมาชิกรัฐสภา
ร า ง รั ฐ ธ รร ม นู ญ แ ก ไข เพิ่ ม เติ ม ที่ เส น อ โด ย
ประธานาธิบดีหรือที่เสนอโดยสมาชิกรัฐสภา จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภาทั้งสองในเนื้อความอยางเดียวกัน การแกไขเพิ่ม
เติมรัฐธรรมนูญจะมีผลใชบังคับไดตอเมื่อประชาชนไดออกเสียง
ประชามติเห็นชอบแลว
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บทบัญญัติในมาตรานี้มิใหนํามาใชบังคับกับการเขารวมในสหภาพยุโรป
ที่ไดตัดสินใจโดยสภายุ โรปไปแลวกอ นวัน ที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 (รัฐ
ธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2005)
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Article 88-7. 122–
Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité
relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne est
soumis au référendum par le Président de la République.

Titre XVI De la Révision
Article 89. L’initiative de la révision de la Constitution appartient
concurremment au Président de la République sur
proposition du Premier ministre et aux membres du
Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté
par les deux assemblées en termes identiques. La révision
est définitive après avoir été approuvée par référendum.
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Cet article n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence
intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er
juillet 2004 (Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, article 4).
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อยางไรก็ตาม รางรัฐธรรมนูญ แกไขเพิ่มเติมที่เสนอ
โดยประธานาธิบดีอาจไมตองนํามาใหประชาชนออกเสียงประชา
มติก็ได หากประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐตัดสินใจที่จะเสนอใหที่
ประชุมรวมกันของสภาทั้งสองเปนผูพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมนั้น ในกรณีนี้ รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมจะตองไดรับ
ความเห็น ชอบดวยคะแนนเสียงมากกวาสามในหาของจํานวน
สมาชิกของทั้งสองสภาที่ออกเสียงลงคะแนน ในกรณีนี้ ใหสํานัก
งานเลขาธิก ารสภาผู แทนราษฎรทํ าหน าที่ เป น สํ านั กงานของที่
ประชุมรวม
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่สงผลกระทบตอบูรณ
ภาพแหงดินแดน จะกระทํามิได
การแกไขเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐบาลแบบสาธารณรัฐ
ไมอาจกระทําได

หมวด 17123
วาดวยบทเฉพาะกาล
(ยกเลิกแลว)
ประกาศใช ณ กรุงปารีส วันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1958
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ยกเลิกโดยรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1995
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Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au
référendum lorsque le Président de la République décide
de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans
ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit
la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou
poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du
territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire
l’objet d’une révision.

Titre
XVII
Dispositions
Transitoires (abrogé)
124
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abrogé par. Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995
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ภาคผนวก

161

ภาคผนวก ก
ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ค.ศ. ๑๗๘๙
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Annexe A
Déclaration des Droits de
l’homme et du citoyen
du 26 août 1789
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ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง
ลงวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1789
ผูแทนของพลเมืองฝรั่งเศสซึ่งรวมกันเปนสภาผูแทน
ราษฎร เห็นวาการไมรับรู การหลงลืม หรือการดูถูกสิทธิมนุษยชน
เปนที่มาเพียงประการเดียวของความหายนะของสังคม และการ
ฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาล จึงลงมติใหประกาศไวในปฏิญญา
อยางเปนทางการถึงสิทธิตามธรรมชาติที่ไมมีใครลบลางได และ
ศักดิ์สิท ธิ์ของมนุษ ยแตละคน เพื่ อใหปฏิญ ญานี้ ซึ่งจะอยูในจิต
สํานึกของสมาชิกทุกคนของสังคมตลอดเวลา สามารถเตือนสติ
สมาชิก ทุ ก คนของสังคม ใหต ระหนั ก ถึงสิท ธิและหน าที่ ของเขา
และเพื่อใหการกระทําของผูใชอํานาจนิติบัญญัติ และผูใชอํานาจ
บริหารอาจนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของสถาบันทางการ
เมืองทุกสถาบันไดตลอดเวลา เพื่อใหมีการเคารพสิทธิและหนาที่
ดังกลาวมากยิ่งขึ้น เพื่ อใหขอเรียกรองของพลเมื องซึ่งตั้งอยูบ น
หลักการที่เรียบงาย แตไมสามารถโตแยงได นํามาซึ่งการธํารงไว
ซึ่งรัฐธรรมนูญและความผาสุกของทุกคน
ดังนั้น สภาผูแทนราษฎรจึงรับรอง และประกาศตอ
หนาและภายใตการคุมครองของพระผูเปนเจา สิทธิของมนุษยชน
และพลเมืองดังตอไปนี้
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Déclaration des Droits de
l’homme et du citoyen du
26 août 1789
Les représentants du peuple français, constitués en
Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli
ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes
des malheurs publics et de la corruption des
gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une
déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et
sacrés de l’homme, afin que cette déclaration,
constamment présente à tous les Membres du corps
social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs
devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux
du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant
comparés avec le but de toute institution politique, en
soient plus respectés ; afin que les réclamations des
citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la
Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et
déclare, en présence et sous les auspices de l’Être
suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.
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ขอ 1. มนุ ษ ย ทุ ก คนเกิ ด มาและดํ า รงอยู อย างมี
อิสระและเสมอภาคกันในสิทธิ การแบงแยกทางสังคมจะกระทําได
ก็แตเพื่อประโยชนรวมกัน
ขอ 2. วัตถุประสงคของสมาคมทางการเมืองทุก
สมาคม คือ การรักษาไวซึ่งสิทธิตามธรรมชาติและไมมีอายุความ
ของมนุ ษ ย สิ ท ธิ เหล า นี้ ได แ ก เสรีภ าพ กรรมสิ ท ธิ์ ความมั่ น คง
ปลอดภัยและการตอตานการกดขี่ขมเหง
ขอ 3. หลัก ของอํ านาจอธิป ไตยทุ ก อํานาจอยู ที่
ประเทศชาติ องคกรใดหรือปจเจกชนใดมิอาจใชอํานาจซึ่งไมไดมี
ที่มาโดยชัดแจงจากอํานาจอธิปไตยนั้นได
ขอ 4. เสรีภ าพก็ คื อ ความสามารถที่ จ ะกระทํ า
การใดก็ไดที่ไมเปนการรบกวนผูอื่น ดังนั้น การใชสิทธิตามธรรม
ชาติของมนุษยแตละคนจะมีก็แตเพียงขอจํากัดเฉพาะที่ตองยอม
ใหสมาชิกอื่นของสังคมสามารถใชสิทธิเหลานี้ไดเชนเดียวกัน ขอ
จํากัดเชนวานี้จะกําหนดขึ้นไดก็แตโดยรัฐบัญญัติเทานั้น
ขอ 5. รัฐบัญญัติจะหามไดก็แตเฉพาะการกระทํา
ที่เปนผลรายตอสังคมเทานั้น สิ่งใดที่ไมมีรัฐบัญญัติหามไว ใครจะ
มาหามไมใหทํายอมไมได และบุคคลยอมไมถูกบังคับใหกระทํา
การในสิ่งที่รัฐบัญญัติไมไดกําหนดใหกระทํา
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Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées
que sur l’utilité commune.
Article 2. Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la
résistance à l’oppression.
Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque
homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article 5. La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à
la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut
être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce
qu’elle n’ordonne pas.
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ขอ 6. รัฐบัญ ญั ติ คือ การแสดงเจตนารมณ รวม
กันของประชาชน พลเมืองทุกคนมีสิทธิมีสวนรวมดวยตนเอง หรือ
โดยผานผูแทนของตนในการตรารัฐบัญญัติ รัฐบัญญัติตองเปนสิ่ง
ที่เหมือนกัน สําหรับทุก คน ไมวาจะเปนการคุมครองหรือการลง
โทษ พลเมืองทุกคนยอมเสมอภาคกันในสายตาของรัฐบัญ ญั ติ
และมีสิท ธิได รับเกีย รติยศศั ก ดิ์ศรี ตลอดจนฐานะและตํ าแหน ง
หนาที่ในทางราชการ โดยคํานึงถึงความรูความสามารถของแตละ
คน โดยปราศจากการแบงแยกใดๆ นอกจากการแบงแยกดวยคุณ
งามความดีและความสามารถพิเศษของแตละคน
ขอ 7. บุคคลใดจะถูกกลาวหา จับกุม หรือคุมขัง
ไดก็แตในกรณีที่มีการระบุไวในรัฐบัญญั ติ และตามรูปแบบที่รัฐ
บัญ ญั ติกําหนดไวเทานั้น ใครก็ตามที่บังอาจเรียกรอง ถายทอด
บังคับการ หรือทําใหมีการบังคับการตามคําสั่งตามอําเภอใจตอง
ไดรับการลงโทษ แตพลเมืองทุกคนซึ่งไดรับการเรียกหรือเกณฑ
ตามบทบั ญ ญั ติรัฐบัญ ญั ติตองปฏิบัติตามทันที หากขัดขืน ยอม
ตองรับผิด
ขอ 8. รัฐบั ญ ญั ติจะกําหนดโทษทางอาญาไดก็
แตเฉพาะเทาที่จําเปนอยางยิ่งโดยชัดแจงเทานั้น และบุคคลใดจะ
ถูกลงโทษทางอาญาไดก็แตโดยบทบัญญัติของรัฐบัญญัติที่ไดตรา
ขึ้นและประกาศใชกอนการกระทําความผิดนั้น และมีการนํารัฐ
บัญญัตินั้นมาใชบังคับโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น
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ขอ 9. บุคคลทุกคนยอมไดรับการสันนิษฐานไว
กอนวาบริสุทธิ์จนกวาจะมีการประกาศวาบุคคลนั้นมีความผิด ถา
มีความจําเปนที่จะตองจับกุมผูใด การใชกําลังโดยไมจําเปนเพื่อ
ใหไดตัวบุคคลนั้นมาจะตองถูกลงโทษอยางเด็ดขาดตามที่กําหนด
ไวในรัฐบัญญัติ
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Article 6. La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les
citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par
leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même
pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous
les citoyens étant égaux à ses yeux sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents.
Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans
les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a
prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou
font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ;
mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit
obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en
vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au
délit, et légalement appliquée.

Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait
été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de
l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour
s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée
par la loi.
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ขอ 10. บุ คคลยอมไม ตอ งหวั่นเกรงตอการแสดง
ความคิ ด เห็ น ของตน แม จ ะเป น เรื่อ งทางศาสนาก็ ต าม ถ า การ
แสดงออกนั้นไมกระทบกระเทือนความสงบเรียบรอยที่กําหนดโดย
รัฐบัญญัติ
ขอ 11. การติดตอสื่อสารกันโดยเสรีทางความคิด
และความเห็นเปนสิทธิที่มีคาที่สุดประการหนึ่งของมนุษยแตละคน
พลเมืองแตละคนจึงอาจพูด เขียน ตีพิมพไดโดยอิสระ เวนแตใน
กรณีที่มีการใชสิทธินั้นโดยมิชอบตามที่ระบุไวในรัฐบัญญัติ
ขอ 12. การคุ ม ครองป อ งกั น สิ ท ธิ ทั้ ง หลายของ
มนุ ษ ย และพลเมื อง ย อ มก อให เกิ ดความจํา เป น ที่ จะต องมี ก อง
กําลังสาธารณะ กองกําลังนี้จะตองกอตั้งขึ้นเพื่อประโยชนของทุก
คน ไม ใชเพื่ อ ประโยชน ใดของบุ ค คลซึ่ งมี ห น า ที่ รับ ผิ ด ชอบกอง
กําลังนั้น
ขอ 13. เพื่อบํารุงรักษากองกําลังสาธารณะ และ
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน การรวมกันชําระคาใชจายดัง
กลาวเปนสิ่งจําเปนซึ่งจะตองแบงสรรกันระหวางพลเมืองทุกคน
โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการชําระของแตละคน
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Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l’ordre public établi par la loi.
Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est
un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la Loi.
Article 12. La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite
une force publique : cette force est donc instituée pour
l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de
ceux auxquels elle est confiée.
Article 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses
d’administration, une contribution commune est
indispensable : elle doit être également répartie entre tous
les citoyens, en raison de leurs facultés.
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ขอ 14. พลเมื องทุ ก คนมี สิท ธิกําหนดด ว ยตนเอง
หรือโดยผานทางผูแทนราษฎรความจําเปนในการรวมกันชําระคา
ใชจายของสวนรวม ในการยินยอมชําระโดยอิสระ ในการติดตาม
การใช จ า ย และในการให ค วามเห็ น ชอบภาษี อ ากร ติ ด ตาม
กําหนดจํานวน ฐาน วิธีการเรียกเก็บ และระยะเวลาในการจัดเก็บ
ขอ 15. สังคมยอมมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ของรัฐ
ทุกคนรายงานการปฏิบัติงานของเขาใหสังคมทราบได
ขอ 16. สังคมใดไมมีการใหหลักประกันในการคุม
ครองสิทธิเสรีภาพ หรือไมมีการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตยที่
แนชัด สังคมนั้นไมมีรัฐธรรมนูญ
ขอ 17. กรรมสิ ท ธิ์ เป น สิท ธิที่ ล วงละเมิ ด มิ ไดแ ละ
ศักดิ์สิทธิ์ บุคคลใดไมอาจถูกพรากสิทธิไปจากตนได เวนแตเมื่อ
ถูกบังคับอยางชัดแจงโดยความจําเปนสาธารณะที่กําหนดไวโดย
ชอบกฎหมายและภายใตเงื่อนไขการไดรับคาทดแทนที่เปนธรรม
และไดรับเปนการลวงหนา
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Article 14. Tous les citoyens ont le droit de constater, par euxmêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d’en
suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le
recouvrement et la durée.

Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent
public de son administration.
Article 16. Toute Société dans laquelle la garantie des droits n’est
pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a
point de constitution.
Article 17. 125

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne
peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et
sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
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Rédaction de 1791. Rédaction de 1789 : «Les propriétés...»
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175

Annexe B
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du 27 octobre 1946
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คําปรารภของรัฐธรรมนูญ
ลงวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1946
1. ในวันถัดไปของชัยชนะของประชาชนที่มีอิสระตอ
ระบอบการปกครองที่พยายามทําใหมนุษยกลายเปนทาสและตก
ต่ําลง ประชาชนชาวฝรั่งเศสขอประกาศใหทราบโดยทั่วไปอีกครั้ง
หนึ่ งวา มนุ ษ ย แต ล ะคนโดยไมมี การแบ งแยกทางด านเผ าพั น ธุ
ศาสนา หรื อ ความเชื่ อ มี สิ ท ธิ ที่ มิ อ าจลบล า งได แ ละศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ประชาชนชาวฝรั่งเศสยังขอยืนยันอยางเปนทางการถึงสิทธิและ
เสรีภาพของมนุษยและพลเมืองที่ไดรับการรับรองไวในปฏิญญาวา
ดวยสิทธิมนุษยชนป 1789 และหลักการพื้นฐานที่ไดรับการรับรอง
โดยรัฐบัญญัติแหงสาธารณรัฐ
2. นอกจากนั้น ประชาชนฝรั่งเศสยังขอประกาศวา
หลักการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมดังจะกลาวตอไปนี้ มี
ความจําเปนอยางยิ่งตอยุคสมัยของเรา
3. รัฐ บั ญ ญั ติ ให ห ลั ก ประกั น แก ส ตรีให มี สิ ท ธิ เท า
เทียมกับบุรุษในทุกดาน
4. บุ คคลทุ ก คนซึ่งถู กคุ กคามโดยมีสาเหตุม าจาก
การกระทําของบุคคลนั้นที่ไดกระทําไปเพื่อเสรีภาพ มีสิทธิขอลี้ภัย
การเมืองในดินแดนของสาธารณรัฐฝรั่งเศสได
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5. ทุกคนมีหนาที่ตองทํางานและมีสิทธิที่จะมีงาน
ทํา บุคคลไมอาจถูกกระทบสิทธิตอการทํางานหรือตองานที่ไดรับ
จาง เพราะเหตุผลของชาติกําเนิด ความคิดเห็น หรือความเชื่อของ
บุคคลนั้น
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Préambule de la Constitution du
27 octobre 1946
1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres
sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la
personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que
tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de
croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme
solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen
consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République.
2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à
notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux
ci-après :
3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des
droits égaux à ceux de l’homme.
4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de
la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.
5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un
emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi,
en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
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6. ทุกคนอาจปกปองสิทธิและประโยชนของตนโดย
อาศัยการรวมตัวกันเปนสหภาพ และเขารวมในสหภาพที่ตนเลือก
ได
7. สิทธิในการนัดหยุดงานอาจใชไดภายในขอบเขต
ของรัฐบัญญัติที่กําหนดกฎเกณฑในเรื่องนั้น
8. คนงานทุ ก คนอาจร ว มกั น กํ า หนดสภาพการ
ทํางาน และการบริหารจัดการของวิสาหกิจนั้นไดโดยผานผูแทน
ของตน
9. ทรัพยสินหรือรัฐวิสาหกิจใดที่การประกอบการมี
ลักษณะเปนบริการสาธารณะระดับชาติ หรือมีลักษณะเปนการผูก
ขาดในความเปนจริง ตองตกเปนทรัพยสินของรัฐ
10. ประเทศชาติยอมดูแลป จเจกชนและครอบครัว
ของเขา ในอันที่จะดําเนินการที่จําเปนเพื่อการพัฒนาการของเขา
เหลานั้น
11. ประเทศชาติ ย อ มให ห ลั ก ประกั น แก ทุ ก คนโดย
เฉพาะเด็ก มารดา และคนงานที่สูงอายุ ในอันที่จะไดรับการคุม
ครองสุขภาพ ความมั่นคงในการดํารงชีวิต การพักผอนและการ
หยอนใจ บุคคลทุกคนซึ่งดวยเหตุผลทางอายุ สภาพทางกายหรือ
ทางจิต หรือสถานะทางเศรษฐกิจ ตกอยูในสภาวะที่ไมสามารถ
ทํางานได มีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือจากสังคมใหสามารถ
ดํารงชีพอยูไดอยางเหมาะสม
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12. ประเทศชาติขอประกาศความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว
กัน และความเสมอภาคของชาวฝรั่งเศสทุกคนตอภาระหนาที่อัน
เกิดจากภัยพิบัติของชาติ
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6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par
l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
7. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le
réglementent.
8. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses
délégués, à la détermination collective des conditions de travail
ainsi qu’à la gestion des entreprises.
9. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert
les caractères d’un service public national ou d’un monopole
de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
10. La nation assure à l’individu et à la famille les conditions
nécessaires à leur développement.
11. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux
vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité
matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en
raison de son âge, de son état physique ou mental, de la
situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler
a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables
d’existence.
12. La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les
Français devant les charges qui résultent des calamités
nationales.
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13. ประเทศชาติ ย อ มให ห ลั ก ประกั น แก เด็ ก และผู
ใหญที่จะไดรับโอกาสในการศึกษาอบรม การฝกอาชีพ และวัฒน
ธรรม การจัดใหการศึกษาเปนบริการสาธารณะที่จัดใหโดยไมคิด
คาใชจาย และปลอดจากเรื่องทางศาสนา ในทุกระดับการศึกษา
เปนหนาที่ของรัฐ
14. สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งยึดมั่นในประเพณีของตน
จะเคารพปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายระหว า งประเทศ โดยจะไม ทํ า
สงครามเพื่อยึดครองดินแดน หรือใชกําลังทางทหารเพื่อทําลาย
เสรีภาพของประชาชนชาติอื่นใด
15.ภายใต ห ลั ก ถ อ ยที ถ อ ยปฏิ บั ติ ประเทศฝรั่ ง เศส
ยอมรับขอจํากัดอํานาจอธิปไตยของตนที่จําเปนตอการจัดให มี
และการปกปองรักษาสันติภาพ
16. ประเทศฝรั่งเศสจะรวมกับประชาชนโพนทะเลจัด
ตั้งประชาคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาคของสิทธิและ
หนาที่โดยไมมีการแบงแยกในเรื่องเผาพันธุหรือศาสนา
17. ประชาคมฝรั่งเศสประกอบดวยชาติและประชาชน
ทั้ งหลายซึ่ งนํ า ทรั พ ยากรและแรงกายแรงใจมาใช ร วมกั น และ
ประสานกันเพื่อการพัฒนาอารยธรรมของตน เพื่อเพิ่มความผาสุก
และเพื่อรักษาความมั่นคงในชีวิต
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13. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à
l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous
les degrés est un devoir de l’État.
14. La République française, fidèle à ses traditions, se
conforme aux règles du droit public international. Elle
n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et
n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux
limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la
défense de la paix.
16. La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union
fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction
de race ni de religion.
17. L’Union française est composée de nations et de peuples
qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et
leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives,
accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
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18. ประเทศฝรั่งเศสซึ่งยึดมั่นในภารกิจที่กลายเป น
ประเพณีของตน มุงมั่นที่จะนําประชาชนของชาติทั้งหลายที่ฝรั่ง
เศสปกครองอยูไปสูเสรีภาพในการปกครองตนเอง และบริหารกิจ
การของตนเองอยางประชาธิปไตย โดยไมยอมรับระบอบการปก
ครองอาณานิ ค มซึ่ ง ตั้ ง อยู บ นอํ าเภอใจ ประเทศฝรั่ง เศสให หลั ก
ประกันแกทุกคนถึงความเทาเทียมกันในการเขาทํางานราชการและ
ในการใชสิท ธิเสรีภาพของแตละคนหรือใชสิท ธิเสรีภาพรวมกัน
ตามที่ประกาศไวหรือยืนยันไวขางตน”
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18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend
conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté
de
s’administrer
eux-mêmes
et
de
gérer
démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout
système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle
garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et
l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés
proclamés ou confirmés ci-dessus.
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กฎบัตรวาดวยสิ่งแวดลอม ค.ศ. 2004126
ประชาชนชาวฝรั่งเศส
พิจารณาแลววา
ทรัพยากรและความสมดุลยทางธรรมชาติเปนสิ่งที่ทําใหความเปน
มนุษยชาติเกิดขึ้น ;
อนาคตและการดํารงอยูของมนุษยชาติไมอาจแยกออกจากสภาพ
แวดลอมที่เปนอยูตามธรรมชาติของมนุษยชาติ ;
สิ่งแวดลอมเปนสมบัติรวมกันของมนุษย ;
มนุ ษ ย ใช อิ ท ธิ พ ลเพิ่ ม มากขึ้ น ต อ เงื่ อ นไขในการดํ า รงชี วิ ต และ
วิวัฒนาการของเงื่อนไขดังกลาว ;
ความหลากหลายทางชีวภาพ การเจริญเติบโตของรางกายมนุษย
และความเจริญกาวหนาของสังคมมนุษยถูกกระทบโดยวิถีทางใน
การบริ โ ภคในบางวิ ถี ท างหรื อ โดยการผลิ ต หรื อ โดยการนํ า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนมากเกินไป ;
การคุมครองสิ่งแวดลอมจะตองทําดวยความระมัดระวังเชนเดียว
กับการคุมครองประโยชนพื้นฐานของประเทศชาติ ;
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รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2005
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เพื่อรับรองการพัฒนาที่ยั่งยืน การตัดสินที่มุงที่จะตอบสนองความ
ตองการในปจจุบันจะตองไมทําลายขีดความสามารถขออนุชนรุน
หลังและประชาชนอื่นๆ ที่จะไดรับการตอบสนองความตองการ
ของตนบาง,
จึงขอประกาศวา
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La Charte de l'environnement de
2004
127

Le peuple français,
Considérant,
Que les ressources et les équilibres naturels ont
conditionné l'émergence de l'humanité ;
Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont
indissociables de son milieu naturel ;
Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres
humains ;
Que l'homme exerce une influence croissante sur les
conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
Que la diversité biologique, l'épanouissement de la
personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés
par certains modes de consommation ou de production et
par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;
Que la préservation de l'environnement doit être
recherchée au même titre que les autres intérêts
fondamentaux de la Nation ;
Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix
destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas
compromettre la capacité des générations futures et des
autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,
Proclame :

127

Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, article 2
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มาตรา 1
แต ละคนมี สิท ธิที่ จะอาศัย อยูในสิ่งแวดลอมที่สมดุลและใหการ
เคารพตอสุขภาพอนามัย
มาตรา 2
บุคคลแตละคนมีหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการคุมครองและปรับปรุง
สิ่งแวดลอมใหดีขึ้น
มาตรา 3
บุคคลแตละคนตอง ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในรัฐบัญญัติ ปองกัน
มิ ให เกิ ด ผลกระทบที่ อ าจมี ต อ สิ่ ง แวดล อ มหรือ ถ า ป อ งกั น ไม ได
ก็ตองจํากัดผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรา 4
บุคคลแตละคนตองมีสวนรวมในการเยียวยาความเสียหายที่เกิด
ขึ้นตอสิ่งแวดลอมตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในรัฐบัญญัติ
มาตรา 5
ในกรณี ที่ มีความเสีย หายเกิดขึ้น แม วายังไมเปน ที่ แน นอนตาม
ความรูทางวิทยาศาสตรที่มีอยู ซึ่งอาจกระทบกระเทือนอยางราย
แรงตอสิ่งแวดลอมและไมอาจทําใหกลับคืนสภาพเดิมได องคกร
เจาหนาที่ของรัฐจะตองสอดสองดูแลโดยการใชหลักวาดวยการ
ปองกันภัยไวกอนและภายในขอบอํานาจหนาที่ของตน ใหมีการ
นํากระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช และมีการใชมาตรการชั่ว
คราวที่ไดสัดสวนกันเพื่อปองกันการเกิดความเสียหายดังกลาว
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Article 1er. –
Chacun a le droit de vivre dans un environnement
équilibré et respectueux de la santé.
Article 2. –
Toute personne a le devoir de prendre part à la
préservation et à l'amélioration de l'environnement.
Article 3. –
Toute personne doit, dans les conditions définies par la
loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter
à l'environnement ou, à défaut, en limiter les
conséquences.
Article 4. –
Toute personne doit contribuer à la réparation des
dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les
conditions définies par la loi.
Article 5. –
Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine
en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter
de manière grave et irréversible l'environnement, les
autorités publiques veillent, par application du principe
de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la
mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et
à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin
de parer à la réalisation du dommage.
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มาตรา 6
นโยบายสาธารณะจะตองสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยเหตุดัง
กลาวจึงตองประสานกันระหวางการคุมครองและการใชประโยชน
จากสิ่ งแวดล อม การพั ฒ นาด านเศรษฐกิจและความเจริญ กาว
หนาทางสังคม
มาตรา 7
บุคคลแตละคนมีสิทธิภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดที่กําหนดไวใน
รัฐ บั ญ ญั ติ ที่ จ ะเข า ถึ ง ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ มที่ อ ยู ในความ
ครอบครองขององคกรเจาหนาที่ของรัฐและมีสวนรวมในกระบวน
การตัดสินใจของรัฐที่จะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
มาตรา 8
การศึกษาและการใหความรูดานสิ่งแวดลอมจะตองมีสวนชวยใน
การใชสิทธิและปฏิบัติตามหนาที่ตามที่ระบุไวในกฎบัตรนี้
มาตรา 9
การวิจัยและนวัตกรรม จะตองมีสวนชวยในการคุมครองและการ
ใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม
มาตรา 10
กฎบัตรนี้เปนแนวทางในการดําเนินการทั้งในยุโรปและระหวาง
ประเทศของประเทศฝรั่งเศส
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Article 6. –
Les politiques publiques doivent promouvoir un
développement durable. A cet effet, elles concilient la
protection et la mise en valeur de l'environnement, le
développement économique et le progrès social.
Article 7. –
Toute personne a le droit, dans les conditions et les
limites définies par la loi, d'accéder aux informations
relatives à l'environnement détenues par les autorités
publiques et de participer à l'élaboration des décisions
publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Article 8. –
L'éducation et la formation à l'environnement doivent
contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la
présente Charte.
Article 9. –
La recherche et l'innovation doivent apporter leur
concours à la préservation et à la mise en valeur de
l'environnement.
Article 10. –
La présente Charte inspire l'action européenne et
internationale de la France.
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