
 50-64، ص   1316 فروردین،  1 جلد، 22 حقوق و علوم قضایی ، شماره

 
ISSN: 1394-0037 

.ir jolawhttp://www. 

 

05 

 

 نیمه ریاستیابزارهای نفوذ قوه مجریه بر مقننه در نظام بررسی 

 

 

 جمشید سرباز جمشید

 

 

 ، تبریز، ایرانکارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تبریز

 

 

به عنوان یکی از کشورهایی که  -قوه ی مجریه در حقوق اساسی فرانسه :چکیده

ابزارهای نفوذ متعددی بر روی قوه ی مقننه از -دارای رژیم نیمه ریاستی است

برخوردار است. رئیس جمهور می تواند پس از مشورت با نخست وزیر پارلمان این 

کشور را منحل سازد)حق انحالل پارلمان(، یا در تشکیل اجالسیه های آن دخالت 

را  نماید؛ دولت از حق ابتکار قوانین برخوردار است و می تواند لوایح مورد نظر خود

برای بررسی و تصویب به پارلمان بفرستد؛ قوانین مصوب پارلمان بایستی برای دریافت 

روادید اجرائی، به امضای رئیس جمهور برسند؛ رئیس جمهور می تواند لوایح قانونی را 

به همه پرسی)رفراندوم( بگذارد؛ همچنین در مواقع اضطراری جانشین نهادهای 

به قانون گذاری  -یکی از نهادهای جمهوری است که-جمهوری شده به جای پارلمان

بپردازد و از همه مهم تر، دولت از اختیار نظامنامه ای برخوردار است؛ اختیاری که به 

متفاوت تر از دیگر کشورها اعمال می شود؛ زیرا قانون اساسی مرز بین قانون و  طور

در آن ها به طور ذاتی آئین نامه را ترسیم کرده و بسیاری از امور که مقررات گذاری 

 در صالحیت قوه ی قانون گذاری است، در اختیار قوه ی مجریه گذارده است.

 ابزارهای نفوذ، قوه مقننه، قوه مجریه ،یک قواکتف :واژگان کلیدی

 

 مقدمه -1

گشته است. ی بشری، مطرح های بنیادین جامعهاصل تفکیک قوا به عنوان ابزاری برای مهار قدرت و تضمین آزادی    

-توان گفت در حال حاضر تقریباً همههای جهان شناخته شده و میناپذیر در دموکراسیامروزه، تفکیک قوا به عنوان اصلی تخلف

 اند. ی قوانین اساسی جهان به طور صریح یا ضمنی آن را مورد پذیرش قرار داده

شود، در آثار فیلسوفان مروزه در دنیای عمل مشاهده میهایی از تفکیک قوا به معنای آنچه که اتوان رگههرچند، می    

دانان باالتفاق بر این باورند که این اصل آنگونه که امروزه مورد عمل است، یونان باستان، از جمله ارسطو مشاهده نمود، اما حقوق

ح شدن اصل تفکیک قوا توسط باشد. بعد از مطرفرانسوی می« شارل دو منتسکیوی»انگلیسی و « جان الک»های وامدار اندیشه

-های اجرایی آن نیز متفاوت باشد. عدههای مختلف از این اصل باعث شد تا شیوهاین متفکرین، در دنیای عمل برداشت و قرائت
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ی آمریکا بر این باور بودند که باید بین قوای حاکم، ایاالت متحده 1979فرانسه و 1971ای، از جمله نویسندگان قانون اساسی

یک از قوا در کار دیگر قوا نداد. این تفکر، به تفکیک مطلق)کامل( قوا ی مداخله به هیچرهای نفوذناپذیری تعبیه کرد و اجازهدیوا

پذیر. در نتیجه با تدارک راهکارهایی ای دیگر عقیده داشتند که تفکیک مطلق قوا نه منطقی است و نه امکانمنجر گردید. عده

پذیر قوا گام برداشتند. بعدها، در قرن بیستم از ترکیب این دو یا انعطاف« تفکیک نسبی»راستای  برای همکاری قوای حاکم، در

 ی وجود نهادند.پارلمانی پا به عرصهنیمه -های نیمه ریاستیمدل از تفکیک قوا، مدل تفکیک مختلط قوا یا رژیم

بایستی وظایف کارکردی قوای حاکم از یکدیگر های تفکیک قوا، در این مسئله است که ی مدلی اشتراک همهنقطه    

شود که قوانین اساسی کشورها، برای تمشیت بهتر امور حکومت، راهکارهایی حقوقی را برای منفک باشند؛ اما عمالً مشاهده می

بسته به  -قوا البته ممکن است، این راهکارهای حقوقی برای یکی ازدهند. بینی قرار میقوا مورد پیشهمکاری و نتیجتاً توازن 

بیش از سایر قوا بوده و به نوعی دخالت در وظایف و اعمال نفوذ تبدیل گردد. در پژوهش حاضر، از آن دسته  -نوع رژیم سیاسی

بینی ی مقننه مورد پیشی مجریه برای دخالت و نوعی اعمال نفوذ بر روی قوهاز راهکارهای حقوقی که قانون اساسی به سود قوه

ی ایم. البته ممکن است این ابزارهای نفوذ همانند انحالل پارلمان توسط قوهیاد کرده« ابزارهای نفوذ»با عنوان  قرار داده است،

 ی غیر علنی مجلس، اهمیت چندانی نداشته باشد.مجریه، از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد، یا مانند پیشنهاد تشکیل جلسه

ای نیمه ریاستی، ابزارهای نفوذ قوه مجریه بر مقننه در نظام حقوقی فرانسه)به عنوان ذیال پس از بررسی ویژگی های کلی رژیم ه

 کشور شاخص( تفصیال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 رژیم های نیمه ریاستیکلی ویژگی های  -2

همانگونه که در اول مطالب مورد اشاره واقع شد، رژیم نیمه ریاستی، اختالطی از دو رژیم پارلمانی و ریاستی می       

باشد؛ بنابراین ویژگی های این دو رژیم به گونه ای در رژیم نیمه ریاستی متبلور می گردد. ما نیز ناگزیر در بررسی ویژگی های 

 بعد پارلمانی و ریاستی این رژیم را مورد توجه قرار دهیم.رژیم نیمه ریاستی بایستی هر دو 

 

 ابعاد پارلمانی  2-1

در رژیم نیمه ریاستی، همانند رژیم های پارلمانی میان قوه ی مجریه و مقننه، همکاری هایی وجود دارد؛ در عین حال     

 راهکارهایی برای تعادل این دو قوه برقرار شده است.

 

 همکاری قوا 2-1-1

همانند رژیم های پارلمانی، هر یک از دو قوه، در مواردی که توسط قانون مشخص گردیده، در انجام وظایف قوه ی     

 دیگر مشارکت نموده و به نوعی آن را تحت تأثیر قرار می دهد.
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 مشارکت قوه ی مجریه در امور قوه ی مقننه 2-1-1-1

 اردی متعدد در امور و وظایف قوه ی مقننه مشارکت  می کند.قوه ی مجریه در رژیم های نیمه ریاستی، در مو    

اوالً، قوه ی مجریه از حق ابتکار قانون برخوردار است. با استفاده از این حق، قوه ی مجریه لوایح قانونی را تنظیم و     

، 1879هریسی نژاد:می شود) ترتیب در قدرت قانون گذاری سهیمجهت تصویب به قوه ی مقننه پیشنهاد می کند و به این 

(. به عنوان مثال اصل سی و نهم قانون اساسی فرانسه حق ابتکار قوانین را توأماً به نخست وزیر و اعضای پارلمان اعطاء 197ص

 (.887، ص1871کرده است)قاضی:

ثانیاً، نخست وزیر و وزراء حق حضور در مجلس، شرکت در مذاکرات آن و دفاع از پیشنهادات و   برنامه های خود را     

دارا هستند. با استفاده از این امکان، قوه ی مجریه، به دلیل تسلط کارشناسانه بر امور و وسعت اطالعات، به مباحثات و مذاکرات 

(. اصل سی و یکم قانون اساسی فرانسه به نخست وزیر و وزراء حق 197، ص 1879نژاد:مجالس مقننه جهت می دهد)هریسی 

 (.887، ص1871می دهد)قاضی:در جلسات هر دو مجلس را   حضور

ثالثاً، قوه ی مجریه از قدرت نظامنامه ای برخوردار است و با وضع آئین نامه های مستقل، رأساً قواعد حقوقی ایجاد     

م آئین نامه های اجرائی، جزئیات و چگونگی اجرای قوانین را بیان می دارد. به این ترتیب، قوه ی مزبور، عمالً می کند و با تنظی

(. در این خصوص اختیارات قوه ی مقننه محدود به مواردی 197، ص1879در قانون گذاری ایفای نقش می کند)هریسی نژاد:

امور که در گذشته جزء صالحیت قوه ی مقننه محسوب می شد، افزایش  شده و در مقابل اختیارات قوه ی مجریه در بسیاری از

یافته است به گونه ای که امروزه قوه ی مجریه می تواند درباره ی آن امور از طریق آئین نامه ی اداری)تصویب نامه( به وضع 

 (.819، ص1871مقررات و نظامات بپردازد)طباطبائی:

 

 قوه ی مجریه  مشارکت قوه ی مقننه در امور 2-1-1-2

در رژیم های نیمه ریاستی، قوه ی مقننه همانند رژیم های پارلمانی، ازطرق مختلف در امور قوه ی مجریه مشارکت     

نموده و آن را تحت تأثیر خود قرار می دهد. از جمله با تصویب بودجه و صدور اجازه ی مالی می تواند در امور سازمانی قوه ی 

چگونگی فعالیت وزیران به طور غیر مستقیم دخالت نماید. از طرفی ابزارهای نظارتی پارلمان از جمله مجریه و به تبع آن در 

 استفاده از مکانیسم های تذکر، سؤال، احضار به مجلس و تحقیق و تفحص، جریان امور قوه ی مجریه را تحت تأثیر قرار می دهد.

 

 تعادل میان قوه ی مجریه و مقننه 2-1-2

هنگام بحث در خصوص رژیم های پارلمانی، این نکته مورد اشاره واقع شد که هر یک از دو قوه ی مجریه و مقننه     

دارای ابزارهای متقابل تاثیرگذاری بر یکدیگر می باشند تا از این طریق از سلطه گری یک جانبه و زیادت خواهی دیگری 

رلمانی نیز وجود دارد، به این معنی که هر یک از قوه ی مجریه و مقننه در . این مسئله در خصوص رژیم های پا1جلوگیری کنند

 مواردی متعدد مورد تأثیر و تأثر یکدیگر واقع   می شوند.

                                                
 در این خصوص بنگرید به: - 5
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 تعادل میان قوه ی مجریه و مقننه 2-1-2-1

اصلی را ایفاء  قوه ی مقننه در رژیم های نیمه ریاستی در شروع به کار و ادامه ی حیات بخشی از قوه ی مجریه نقش    

 می کند و از اقتدار تام برخوردار است.

اوالً، نخست وزیر و وزراء برای شروع به کار باید رأی اعتماد پارلمان را کسب کنند. به عبارت دیگر، افرادی که به این     

سمت ها در نظر گرفته می شوند باید مورد وثوق قوه ی مقننه باشند و برنامه ها آن ها به تأیید آن برسد. در غیر این صورت، 

(.در واقع در این رژیم ها، رئیس جمهور که 197، ص1879فعالیت آن وجود ندارد )هریسی نژاد:امکان تشکیل دولت و شروع به 

منتخب مردم است، در برابر پارلمان مسئولیت ندارد ولی نخست وزیر و هیأت دولت با رأی اعتماد پارلمان مشروعیت می 

 (.888، ص1877یابند)گرجی:

لمان بستگی دارد. توضیح این که دولت در برابر مجالس مقننه مسئولیت ثانیاً، حیات بخشی از قوه ی مجریه به پار    

سیاسی دارد و نخست وزیر و وزراء مدام در برابر نمایندگان دولت باید پاسخگو باشند. این نمایندگان در صورت عدم رضایت از 

ماد از طرف دولت و با دادن رأی عدم عملکرد آنان می توانند به ابتکار خود، یعنی استیضاح، یا به دنبال درخواست رأی اعت

 (.197-197، صص1879اعتماد، مجموعه ی دولت یا یک تن از وزیران را ساقط نمایند)هریسی نژاد:

 

 اقتدار قوه ی مجریه بر مقننه 2-1-2-2

به وسیله  در مقابل رأی عدم اعتماد به هیأت دولت و توانائی ساقط نمودن آن توسط پارلمان، اختیار انحالل پارلمان    

(. 881، ص1877ی قوه ی مجریه، حربه ی مؤثری برای جلوگیری از استفاده ی بی رویه از این اختیار به شمار می رود)گرجی:

در ای رژیم ها، رئیس جمهور می تواند پارلمان را منحل نماید. به این ترتیب، در صورت مخالفت اکثریت پارلمانی با سیاست ها 

دوره ی آن  یه، یکی از ارکان این قوه، یعنی رئیس جمهور، قادر است به عمر قوه ی مقننه قبل از اتمامو برنامه های قوه ی مجر

)هریسی ورد اختالف به داوری فراخواندرا با برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس، در خصوص موضوع مپایان دهد و مردم 

 (.197، ص1879نژاد:

 

 دو رکنی بودن قوه ی مجریه 2-1-3

دو رکنی بودن قوه ی مجریه، یکی دیگر از ابعاد پارلمانی رژیم نیمه ریاستی به شمار می رود. قوه ی مجریه، همانند     

 رژیم های پارلمانی، مرکب از دو بخش مسئول)نخست وزیر و هیأت دولت( و غیرمسئول)رئیس جمهور( می باشد.

کشور)رئیس جمهوری( بر خالف رژیم های پارلمانی، با آراء در مجریه ی دو رکنی رژیم نیمه ریاستی، رئیس دولت     

مستقیم مردم انتخاب می شود و طبعاً دارای اختیارات گسترده تری از رئیس جمهوری که مبعوث پارلمان یا انتخابات محدود 

یعنی از یک سو رئیس است، می باشد و رکن مسئول قوه ی مجریه)نخست وزیر و وزراء( در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارد. 

جمهوری، عالوه بر نقش ریاست مملکت در برخی از امور اجرائی نیز دست بازتری دارد و قدرت نظارت و داوری وی در مورد 

                                                                                                                                                    
 565همان، ص
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سایر قوا وسیع است و از سوی دیگر، نخست وزیر و وزیران که منصوب رئیس جمهوری هستند، پاسخگوی پارلمان نیز می 

 8(.194، ص1878اد ارگان تقنینی باشند تا بتوانند به خدمت خود ادامه دهند)قاضی:باشند؛ یعنی باید واجد اعتم

 

 ابعاد ریاستی 2-2

، 1877اشاره کردیم که رژیم نیمه ریاستی، عناصر اصلی رژیم های پارلمانی و ریاستی را درهم آمیخته است)گرجی:    

و موقعیتی ویژه که به وی « رات فوق العاده ی رئیس جمهوراختیا»(. از میان عناصر ریاستی این رژیم، به نظر می رسد 888ص

اعطاء نموده است، با عث فاصله گرفتن از رژیم های پارلمانی  می شود. از جمله اختیار انحالل پارلمان، قانون گذاری مستقیم در 

اسی دیگر، نظیر ندارد)همان، مواقع حساس و یا ارجاع مصوبات پارلمان به همه پرسی را می توان نام برد که در رژیم های سی

 (. انتخاب رئیس جمهور به طور مستقیم توسط مردم نیز به موقعیت خاص و مهم او می افزاید.888ص

 

 انتخاب رئیس جمهور توسط مردم 2-2-1

در رژیم های نیمه ریاستی)مختلط( همانند رژیم های ریاستی، رئیس جمهور به طور مستقیم و با رأی همگانی به     

ه ی مردم انتخاب می شود. این قاعده، قوه ی مجریه در سطحی نسبتاً برابر با قوه ی مقننه قرار می دهد، چرا که رئیس آن وسیل

منبعث از اراده ی پارلمانی نیست، بلکه انتخاب وی همانند انتخاب نمایندگان قوه ی مقننه تجلی بالواسطه ی حاکمیت ملی می 

 (.197، ص1879باشد)هریسی نژاد:

به عنوان مثال، رئیس جمهور فرانسه به مدت هفت سال با رأی عمومی، مستقیم و مخفی مردم با اکثریت مطلق آراء     

توسط مجمعی انجام می یافت که اعضاء آن را نمایندگان  1717اتخاب می شود. انتخاب رئیس قبالً به موجب قانون اساسی

ها و شهرستان ها( و نیز نمایندگان مجالس مقننه و شوراهای محلی پارلمان و اعضای شوراهای محلی)شوراهای شهرها، بخش 

شهرستان ها و سرزمین های آن سوی دریاها)مستعمرات سابق فرانسه( تشکیل می داد. لکن بعدها به پیشنهاد ژنرال دوگل و 

با اکثریت مطلق آراء ، این روش تغییر یافت. در حال حاضر، رئیس جمهور با رأی عمومی و مستقیم ملت 1748رفراندوم سال

انتخاب می شود و اگر در دور اول، اکثریت مزبور حاصل نشود، انتخابات به دور دوم کشیده می شود. در دور دوم تنها دو نامزد 

که در دور اول حائز بیشترین آراء بوده اند، می توانند در انتخابات شرکت کنند و برای انتخاب شدن، اکثریت نسبی کافی خواهد 

 (.841-848، صص1871باطبائی:بود)ط

 

 وسعت اختیارات رئیس جمهور 2-2-2

در رژیم های نیمه ریاستی، همانند رژیم های ریاستی، رئیس جمهور از اختیارات بسیار وسیعی برخوردار است. اوالً، از     

طرفی  او رئیس کشور است و تمام اختیارات مربوط به این سمت را با اقتدار اعمال می کند؛ بر قوه ی مجریه ریاست دارد و به 

                                                
 همچنین بنگرید به: -5

 555، ص5511گرجی:
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ن قوه را رأساً و بخشی دیگر آن را با همکاری نخست وزیر و هیأت دولت به انجام می این اعتبار بخشی از اختیارات ای

(. ثانیاً، اختیارات خاصی دارد که در رژیم های سیاسی دیگر نظیر ندارد. ازجمله اختیار انحالل 197، ص1879رساند)هریسی نژاد:

 (.888، ص1877لمان به همه پرسی)گرجی:پارلمان، قانون گذاری مستقیم در مواقع حساس و یا ارجاع مصوبات پار

قانون اساسی فرانسه، به عنوان نمونه، تالش می کند مقام ریاست جمهوری به عنوان یک مقام مهم در جمهوری، که     

مشروعیت خود را مستقیماً از ملت می گیرد، فوق نیروها، احزاب و دسته های سیاسی قرار گیرد تا بتواند به دور از رقابت ها و 

مبارزات سیاسی و فشار گروه ها، حکومت خود را تشکیل دهد و سیاست دولت را تعیین و رهبری نماید. قانون اساسی، اختیارات 

زیادی به رئیس جمهور داده است که برخی از آن ها جنبه ی شخصی دارد. یعنی اعمال آن ها بستگی کامل به تصمیم شخصی 

 .(811-814، ص1871دارد)طباطبائی:  رئیس جمهور

 

 عدم مسئولیت رئیس جمهور 2-2-3

رئیس جمهور در رژیم های مختلط از مسئولیت مبراست. به این ترتیب باز نظیر آنچه در نظام های ریاستی معمول     

است، قوه ی مقننه نمی تواند با استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد موجبات عزل و برکناری وی را فراهم آورد. به عبارت دیگر، 

ت سیاسی رئیس جمهور به پارلمان وابسته نیست و او می تواند تا پایان دوره ی ریاست جمهوری به انجام وظایف خود ادامه حیا

دهد. مسلماً منظور از عدم مسئولیت، عدم مسئولیت سیاسی است و اال مسئولیت کیفری وی قابل طرح است و همانند رژیم های 

 (.197-171، صص1879مه می باشد)هریسی نژاد:ریاستی، از این جهت قابل تعقیب و محاک

، با الهام از رویه ی متعارف و معمول در جمهوری فرانسه، عدم مسئولیت 1717به عنوان نمونه، قانون گذاران اساسی     

سط قانون اساسی، تنها در صورت ارتکاب خیانتی عمده تو 47سیاسی رئیس جمهوری فرانسه را تصویب کردند. برابر مفاد ماده 

رئیس جمهور، دیوان عالی عدالت محاکمه ی وی را بر عهده خواهد داشت. عدم مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در برابر پارلمان 

وجود داشته و همچنان  -حتی پس از دوره ی ریاست قوه ی مجریه -نیز در مقابل اعمالی که رئیس جمهور انجام می دهد

ی بر اساس قوانین مصوب توسط پارلمان فرانسه، تضمین شده است. بر اساس استمرار خواهد داشت. حمایت از رئیس جمهور

قانون  888قانون جزای فرانسه و مطابق با مفاد ماده ی  188ماده ی  1و تبصره ی  1771ژوئیه ی  87قانون مصوب  4ماده ی 

ئی هر گونه تهاجم، توهین و هتک قدیم جزای فرانسه، احترام به رئیس جمهوری فرانسه تضمین گردیده است. این قوانین اجرا

حرمت نسبت به رئیس جمهوری را مجازات می نماید. این عدم مسئولیت ریاست جمهوری اگر چه در جمهوری های سوم و 

چهارم فرانسه قابل توجیه بود، ولی در حال حاضر در جمهوری پنجم فرانسه با توجه به این که رئیس جمهوری از اقتدارات وسیع 

 (.98-98، صص1871و اعمال قدرت برخوردار است، کمتر قابل توجیه و دفاع می باشد)تروتابا و ایزوآر:تصمیم گیری 

، به طور اجمالی با ویژگی ها و مختصات کلی رژیم های نیمه ریاستی آشنا شدیم. اینک در در مطالبی که گذشت    

مجریه بر قوه ی مقننه در این رژیم ها دارا می باشد، در ، سعی خواهیم کرد تا ابزارهای نفوذی را که قوه ی این قسمتمطالب 

حقوق اساسی جمهوری پنجم فرانسه به عنوان کشوری که از  نظام حقوقی تأثیر گذاری در قرون اخیر برخوردار بوده است، 

 بررسی می کنیم.
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 فرانسه حقوقی نظام در مقننه بر مجریه ی قوه نفوذ ابزارهای -3

حق انحالل مجلس ملی و دخالت در تشکیل اجالسیه های پارلمان، حق ابتکار قوانین و همه پرسی تقنینی، توشیح    

 وامضای قوانین توسط رئیس جمهور و قدرت نظامنامه، راهکارای حقوقی تاثیر گذاری قوه مجریه در عملکرد قوه مقننه می باشد.

 

 اجالسیه های پارلمانحق انحالل مجلس ملی و دخالت در تشکیل  3-1

پارلمان فرانسه مرکب از دو مجلس ملی و سنا می باشد. رئیس جمهور فرانسه می تواند به عمر بخشی از     

پارلمان)مجلس ملی( قبل از اتمام دوره ی نمایندگی نمایندگان، پایان دهد؛ همچنین وی در تشکیل اجالسیه های پارلمان 

 دخالت دارد.

 

 س ملیحق انحالل مجل 3-1-1

در مقابل حق مؤثر نمایندگان در رأی اعتماد به هیأت دولت و یا استفاده از طرح سانسور، رئیس جمهور فرانسه به     

عنوان رئیس قوه ی مجریه نیز می تواند پس از مشورت با نخست وزیر و رؤسای مجالس، مجلس ملی را منحل کند و دستور 

 18اصل  8(.874، ص1878روز بعد از انحالل صادر نماید)جعفری ندوشن: 11حداکثر روز و  81انجام انتخابات را برای حداقل 

رئیس جمهور می تواند پس از مشورت با نخست وزیر و رؤسای دو مجلس، :» می دارد سی فرانسه در این خصوص مقرر قانون اسا

انحالل مجلس ملی را اعالم دارد. انتخابات عمومی ظرف مدتی که از بیست روز کمتر و از چهل روز بیشتر پس از انحالل نخواهد 

 «. بات صورت نخواهد گرفت بود، انجام خواهد گرفت... هیچ انحاللی دیگر، ظرف مدت یک سال پس از انتخا

رئیس جمهور فرانسه، در استفاده از این حق، مقید به ارائه ی هیچ دلیلی نیست و می تواند هر موقع و بر سر هر     

مسئله و به هر علت، به تشخیص خود، از حق انحالل بهره جوید. تنها دو محدودیت بر اختیار مزبور پیش بینی گردیده است: اول 

مدت یک سال رئیس جمهور نمی تواند مجلس ملی را بیش از یک بار منحل کند و دوم این که او مکلف است قبالً این که ظرف 

تصمیم خود را با نخست وزیر و رؤسای مجلسین درمیان بگذارد و با آنان مشورت نماید. همانگونه که مالحظه می شود، منظور 

قوه ی ، مقامات عالی 1847ماید)حسنی:رأساً تصمیم گیری می ن یک مشورت ساده است و اال رئیس جمهور در خصوص مورد

البته محدودیتی دیگر که بر اعمال حق انحالل مجلس ملی توسط رئیس  1(.119مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه، ص

ده اش استفاده می کند، ، از اختیارات فوق العا14جمهور وجود دارد، عبارت است از این که در زمانی که رئیس جمهور برابر اصل 

 (.874، ص1878نمی تواند به انحالل مجلس ملی اقدام نماید)جعفری ندوشن:

از حق انحالل خود استفاده و مجلس ملی را منحل نمود)عمید  1779ژاک شیراک، رئیس جمهور فرانسه در سال     

 (.117، ص1871زنجانی:

                                                
 همچنین بنگرید به: - 5

 565-565، صص5510طباطبائی:

 بنگرید به: همچنین - 5

 551، ص5515عمید زنجانی:
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 دخالت در تشکیل اجالسیه های پارلمان 3-1-2

قانون اساسی فرانسه در  87س ملی و سنا، طبق قانون اساسی فرانسه، سالیانه دو اجالسیه ی متقارن دارند. اصل مجل    

پارلمان حقاً، سالیانه دو اجالس عادی خواهد داشت. اجالس اول در دوم اکتبر افتتاح خواهد شد و » این خصوص مقرر می دارد : 

دوم در دوم آوریل افتتاح و بیش از نود روز دوام نخواهد یافت. هر گاه دو اکتبر یا به مدت هشتاد روز دوام خواهد یافت. اجالس 

روزهایی که هر مجلس می  1«.دوم آوریل تعطیل عمومی باشد، اجالسیه در نخستین روز کاری پس از آن، افتتاح خواهد شد 

و چنانچه این مدت زمان بخواهد افزایش یابد،  تواند ظرف آن اجالسیه ی عادی داشته باشد، نباید متجاوز از این مدت ها باشد

نخست وزیر پس از مشورت با رئیس مجلس ذی نفع، با اکثریت اعضای هر مجلس می تواند در خصوص تشکیل روزهای اضافی، 

 (.871، ص1878تصمیم گیری نماید)جعفری ندوشن:

قانون اساسی فرانسه جلسات فوق  87ل نقش عمده ی دولت در تشکیل جلسات فوق العاده ظاهر می شود؛ مطابق اص    

العاده ی مجلسین به درخواست نخست وزیر یا اکثریت اعضای مجلس ملی تشکیل می شود و زمانی که اجالسیه ی فوق العاده 

روز  18به درخواست اعضای مجلس ملی تشکیل شد به محض آن که پارلمان به دستور جلسه ی مزبور رسیدگی کند تا حداکثر 

کیل آن، زمان ختم جلسه صادر می شود و فقط نخست وزیر می تواند قبل از سپری شدن یک ماه از تاریخ فرمان ختم بعد از تش

قانون اساسی فرانسه، بازگشایی و اختتام  81(. برابر اصل 874جلسه، تشکیل اجالسیه ی جدیدی را درخواست نماید)همان، ص

ملی و مجلس سنا، با بخشنامه ی رئیس جمهور انجام می شود)دوگنتن و جلسات فوق العاده ی پارلمان فرانسه اعم از مجلس 

 (. 111، ص1871دیگران:

همچنین دو مجلس ممکن است به دعوت رئیس جمهور و به منظور تجدید نظر در قانون اساسی، نشست مشترک     

 (.177، ص1879نامیده می شود)هریسی نژاد:« کنگره»داشته باشند. این نشست مشترک 

 

 حق ابتکار قوانین و همه پرسی تقنینی  3-2

فرانسه، قوه ی مجریه از دو طریق می تواند در قانون گذاری نقش مؤثر و مستقیم ایفاء  1717 اساسی قانون طبق    

همه »به نماید. اوالً از طریق حق ابتکار قوانین و تقدیم لوایح دولتی به پارلمان برای تصویب؛ ثانیاً اختیار رئیس جمهور در اقدام 

 و تصویب برخی از قوانین از این طریق.« پرسی تقنینی

 

 حق ابتکار قوانین 3-2-1

در نظام حقوقی فرانسه، قوانین مصوب پارلمان ممکن است به ابتکار و پیشنهاد نمایندگان یا به ابتکار قوه ی     

قانون اساسی فرانسه، نخست وزیر و اعضای پارلمان، قوانین را توأماً پیشنهاد  87مجریه)نخست وزیر(، به وجود آیند. مطابق اصل 

(، ابتدا شورای دولتی اظهار نظر می Project de loiدولت برای تصویب به پارلمان است)می کنند. از تقدیم لوایح که پیشنهاد 

کند و آنگاه برای بررسی و تصویب هیأت وزیران فرستاده می شود. نخست وزیر نیز مسئول تقدیم آن به یکی از مجلسین می 

                                                
 در این خصوص بنگرید به: - 0

 591، ص5511هریسی نژاد:
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البته لوایح مالی، یعنی لوایح مربوط به (. 874، ص1878باشد و در این خصوص ترتیب خاصی مقرر نشده است)جعفری ندوشن:

 (.811، ص1879بودجه و مالیات ها الزاماً باید نخست به مجلس ملی تسلیم شوند)هریسی نژاد:

درباره ی آن تصمیم دولتی، در شورای وزیران طرح و همانگونه که اشاره شد، لوایح دولت بعد از کسب نظر شورای     

کی از مجلسین تسلیم می شود)به استثنای لوایح مالی و بودجه که نخست به مجلس ملی گیری شده و سپس به دبیرخانه ی ی

تسلیم می شود(. دستور جلسه ی پارلمان با موافقت دولت و با درنظر گرفتن اولویت های آن تنظیم و به موقع اجراء گذارده می 

وسط دولت به آن ارجاع شده است، صورت می گیرد. هر شود. بحث درباره ی لوایح قانونی ابتدا در هر یک از مجلسین که الیحه ت

آن متن را به رأی خواهد گذاشت. در مرحله ی  -که متن تصویب شده در مجلس دیگر را دریافت می دارد -یک از مجلسین

واستی بررسی لوایح و پیشنهادها، دولت می تواند از مجلس بخواهد که الیحه ی او به کمیسیون خاصی ارجاع شودو چنانچه درخ

شده باشد، الیحه ی مورد نظر طبق رویه ی جاری به یکی از کمیسیون های دائمی آن مجلس فرستاده خواهد 

 (.898، ص1879)طباطبائی:4شد

کرده است؛ زیرا بل حق ابتکار نمایندگان پیش بینی قانون اساسی فرانسه، امتیازی دیگر برای دولت در مقا 11اصل     

پیشنهاد و اصالحیه های نمایندگان را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد با آن مخالفت کند. در صورت دولت حق دارد چنانچه 

 عدم توافق بین دولت و رئیس مجلس، موضوع برای اتخاذ تصمیم به شورای قانون اساسی ارجاع خواهد شد.

 

 همه پرسی تقنینی 3-2-2

است. اقدام به این امر « همه پرسی تقنینی»فرانسه، تجویز  1717یکی از نوآوریهای قابل توجه قانون اساسی مصوب     

(. بر اساس مفاد این اصل، رئیس 171، ص1879طبق اصل یازدهم قانون مزبور، از اختیارات رئیس جمهور است)هریسی نژاد:

عمومی واگذار نماید.  جمهور می تواند یک الیحه ی دولتی را به پیشنهاد هیأت دولت یا پیشنهاد مشترک پارلمان به همه پرسی

 الیحه ی دولتی فقط در دو زمینه می تواند به همه پرسی واگذار گردد: 

 سازمان دهی قوای دولتی، -1

 انعقاد معاهدات بین المللی. -8

معاهدات بین المللی هنگامی جهت انعقاد به همه پرسی واگذار می گردد که بدون تعارض با مفاد قانون اساسی تنها با     

ژرژ پمپیدو رئیس جمهور وقت فرانسه، داشته باشد. به عنوان مثال توسط  ه ی نهادهای مصرح در قانون اساسی برخوردادار

با انجام رفراندوم و تصویب عمومی آن،  1798معاهده ی عضویت انگلستان و سایر کشورها به جامعه ی اقتصادی اروپا در آوریل 

بر ساختار جدید استان کالدونی جدید واقع در قلمرو ماوراءبحار جمهوری فرانسه، منعقد گردید. همچنین الیحه ی دولتی مبنی 

انجام گردید.  1777نوامبر  4به همه پرسی واگذار شد واین همه پرسی در تاریخ  1777اوت  81توسط شورای وزیران در تاریخ 

مهیداتی جهت خودمختاری کالدونی جدید همچنین بر اساس پیشنهاد نخست وزیر فرانسه، الیحه ی دولتی مبنی بر مقررات ت

الیحه ی دولت مبنی بر انعقاد معاهده ی اتحادیه ی اروپا ، 1778ی در تاریخ اول ژوئیه یطی دستورالعمل اجرائی رئیس جمهور

گردید. مقرر  1778سپتامبر  81، تاریخ رفراندوم در 1778ژوئیه ی  1رئیس جمهوری در  به رفراندوم منوط گردید و با فرمان

، مربوط به اصالح قانون اساسی، قلمرو جدیدی را برای امکان انجام همه پرسی در فرانسه پیش بینی 1771اوت  1قانون مصوب 

                                                
 قانون اساسی فرانسه 55اصل  - 6
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را نیز می توان « اجتماعی متعلق به دولت -رفرم و اصالحات مربوط به سیاست های اقتصادی»نموده است. بر اساس این مصوبه 

اساس این قانون، نخست وزیر الزاماً به هنگام اجرای همه پرسی، مراتب را طی نطقی در هر دو مجلس  به رفراندوم واگذار نمود. بر

هار نظر مخالفین و قانون گذاری فرانسه به اطالع نمایندگان پارلمان فرانسه می رساند. این سخنرانی بدون رأی گیری و تنها با اظ

 9(.44، ص1871می یابد)تروتوبا و ایزوآر: موافقین خاتمه

، با سه محدودیت «پرسی تقنینی»با توجه به مطالب گفته شده، رئیس جمهور در اعمال حق خویش در خصوص همه     

همه پرسی به تصویب برسد باید مسبوق به  طرح یا الیحه ای از طریق روبرو است: اوالً، تصمیم رئیس جمهور مبتنی بر این که

مشترک مجلسین بوده باشد. بدیهی است که رئیس جمهور الزام به عملی کردن این  پیشنهاد دولت یا به استناد تصمیم قانونی

پیشنهاد یا تصمیم ندارد. ثانیاً، طرح والیحه ی مورد نظر باید زمانی ارائه شود که اجالس پارلمان برقرار است. وباالخره پیشنهاد 

برای امضای عهدنامه ای بوده باشد. به عالوه،  قانون در خصوص موضوعات مهم یعنی تشکیالت قوای عمومی یا تحصیل مجوز

، 1879رئیس جمهور می تواند پیشنهاد تجدید نظر در قانون اساسی را نیز جهت تصویب آرای عمومی ارجاع دهد)هریسی نژاد:

 (.177-171صص

 

 توشیح و امضای قوانین توسط رئیس جمهور  3-3

خود را دریافت دارند، بایستی به امضای رئیس کشور) رئیس  قوانین مصوب پارلمان برای این که روادید اجرائی    

روز  11جمهور( برسند. در حقوق اساسی فرانسه، وقتی قانونی تصویب شد، رئیس جمهور با ذکر تاریخ آن را امضاء می نماید. وی 

پارلمان درخواست نماید تا  برای توشیح قوانین مصوب پارلمان فرصت دارد. در طول این مهلت قانونی، رئیس جمهور می تواند از

(. این درخواست برای بررسی مجدد، 181، ص1871تصویب یک قانون را مورد بحث و بررسی مجدد قرار دهد)شیخ االسالمی:

ممکن است مربوط به کل قانون یا بخشی از از آن باشد. پارلمان فرانسه نیز حق استنکاف از این درخواست رئیس جمهور ندارد. 

(. در طول ریاست 877، ص1878یاد می شود)جعفری ندوشن:« حق وتوی تعلیقی»س جمهور فرانسه به عنوان از این حق رئی

جمهوری فرانسوا میتران، دوبار قوانین مصوب پارلمان توسط وی جهت تجدید نظر به پارلمان فرانسه ارجاع شد)تروتوبا و 

 (.41، ص1871ایزوآر:

مهور آمریکا از آن برخوردار است، کامالً متفاوت است؛ زیرا قانون اساسی البته این حق وتو از وتوئی که رئیس ج    

فرانسه تنها یک بررسی مجدد ساده را مورد پیش بینی قرار داده است نه یک حد نصاب خاص برای تصویب دوباره ی آن قانون. 

ار عمومی و به تبع آن روی اعضای هرچند که نمی توان اهمیت عدم امضای قوانین توسط رئیس جمهور و تأثیراتی را روی افک

 پارلمان می گذارد، نادیده گرفت.

قانون اساسی فرانسه، اختیاری دیگر در خصوص قوانین مصوب پارلمان به رئیس جمهور و نخست وزیر می  11اصل     

ه این عمل می تواند به دهد و آن ارجاع قانون مصوب پارلمان به شورای قانون اساسی است از حیث انطباق با قانون اساسی. البت

 (.181، ص1871می گیرد)شیخ االسالمی: جامسناتور یا نماینده نیز ان 41پیشنهاد رؤسای دو مجلس، 

 

                                                
 همچنین بنگرید به: - 1

 501، ص5510طباطبائی:
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 قدرت نظامنامه ای قوه ی مجریه 3-4

قدرت نظامنامه ای قوه ی مجریه، یعنی حق وضع مقررات عام الشمول توسط ارگان های اجرائی، یکی از مهم ترین     

، قلمرو قانون گذاری را به 1717قانون اساسی  81ابزارهای نفوذ مجریه بر مقننه در حقوق اساسی فرانسه به شمار می رود. اصل 

دیگر موارد را به  قوه ی مجریه واگذار نموده است. در این راستا، بسیاری از امور که طور حصری بیان نموده و مقررات گذاری در 

 قانون گذار بود به قوه ی مجریه واگذار گردیده است. در خصوص قدرت نظامنامه ای قوه ی مجریه قبالً در صالحیت ذاتی قوه ی

 قلمرو قانون و آئین نامه و انواع مصوبات قوه ی مجریه. اشاره ای خواهیم داشت به چگونگی ظهور قوه ی آئین نامه گذار، تفکیک

 

 ظهور قوه ی آئین نامه گذار 3-4-1

یک نتیجه ی مهم اصل عمومیت قانون در فرانسه، عبارت از تفکیک بین قانون و آئین نامه است. تفکیک مذکور، در     

د. در رژیم کهن، شاه قانون وضع می کرد و پارلمان رژیم کهن وجود داشت اما دامنه ای به وسعت دوره ی بعد از انقالب ندار

های)قضات( وی در صالحیت خود، آئین نامه را می ساختند. قضات در آن زمان به عنوان ارگان های سنتی اجرائی قوانین تلقی 

اص، این مقام وصالحیت می شدند، آن ها با عنوانی قانون را اجراء می کردند که امروز ما آن را کارکرد اداری می دانیم. به طور خ

می  آسایش و بهداشت عمومی واگذار، تداوم وحفظ نظم و «آرامش عمومی»به آن ها وظیفه ی اتخاذ تصمیمات ضروری را برای 

 (.887، ص1877کرد، یعنی آن چه را که آن ها به اتکای صالحیت وضع آرای تنظیم گر انام می دادند)زولر:

]دادگاه ها[ به هیچ وجه حق هنجارسازی ندارند » محکوم کرد: 18به موجب ماده  اوت چنین نظامی را 14-81قانون     

در «. می توانند این امر را از مقنن بخواهند و چنانچه تفسیر قانون را ضروری بدانندیا نیاز به یک قانون جدید احساس کنند،

یافتند، چرا که قوانین، حداقل برای جزئی شدن نتیجه چنین منعی باید مرجع جانشینی برای تصمیمات آئین نامه گذارانه می 

جهت اجراء)مانند برخی قوانین آمریکائی که بالغ بر حجم مکتوب با چند صفحه می شدند( نیاز به تدابیر اجرائی داشتند. بدین 

ودیت گردیدند و ترتیب آئین نامه های ارگان های تقنینی ظهور یافتند، ارگان هایی که تبدیل به نهادی با اختیارات بدون محد

( مجر به تجمیع و تمرکز اختیارات 1971اکتبر  84تا  1798سپتامبر  81در بدترین حاالت افراطی یعنی دوره ی کنوانسیون)

 قانون گذاری و اجرائی در یک نهاد شدند.

به قوه ی صالحیت آئین نامه گذاری که به عنوان اختیاری متمایز از صالحیت تقنینی تلقی می شود و از آن پس     

میالدی( به موجب قانون اساسی سال سوم پدیدار شد. این امر در  1977تا  1971اجرائی واگذار شده بود، در دوره ی دیراکتوار)

دولت قوانین را پیشنهاد داده و آئین نامه های الزم را برای » قانون اساسی سال هشتم این گونه سامان دهی شد: 11ماده ی 

از آن پس، این تأسیس هرگز حقوق فرانسه را ترک نکرد و باید آن را به عنوان عضوی «. ع می کندتضمین اجرای قوانین وض

 (.887-887بنیادین از مفهوم فرانسوی قانون تلقی نمود)همان، صص

 

 تفکیک قلمرو قانون و آئین نامه 3-4-2

ن نامحدود و پارلمان از صالحیت عام وضع قانون در صالحیت انحصاری پارلمان قرار دارد. به طور سنتی قلمرو قانو    

، این قلمرو را  1717برخوردار بود، به این معنی که در خصوص هر موضوعی می توانست قانون وضع کند. اما قانون اساسی 

محدود کرده و مواردی را که پارلمان صالحیت قانون گذاری در خصوص آن ها را دارد، به صورت حصری بیان نموده 



 50-64، ص   1316 فروردین،  1 جلد، 22 حقوق و علوم قضایی ، شماره

 
ISSN: 1394-0037 

.ir jolawhttp://www. 

 

65 

 

احکام »قانون توسط پارلمان وضع می شود. تعیین » قانون اساسی فرانسه می گوید: 81(. اصل 811، ص1879:است)هریسی نژاد

 مربوط به امور زیر بر عهده ی قانون است:« تفصیلی

 تابعیت، احوال شخصی، احکام مربوط به نکاح، ارث و هبه -

 دادگاه ها و نظام استخدامی قضاتتعیین جرایم و مجازات ها و آئین دادرسی کیفری، عفو، ایجاد  -

 مأخذ و نرخ و روش وصول مالیات ها از هر قبیل و نیز نشر اسکناس -

 ایجاد مؤسسات عمومی -

 تأمین شغلی مستخدمین کشوری و لشکری دولت -

 «.ملی کردن بنگاه ها و مؤسسات خصوصی و انتقال دارائی آن ها به بخش عمومی -

آمده است به   عهده ی قانون  81امور زیر را نیز که ذیل اصل « اصول کلی»سی، تعیین عالوه بر موارد فوق، قانون اسا

 گذاشته است:

 سازمان کلی دفاع ملی -

 اداره ی امور شوراهای محلی و تعیین منابع مالی آن ها -

 آموزش و پرورش -

 نظام مالکیت و حقوق عینی از مدنی و بازرگانی -

 تأمین اجتماعی. حقوق کار و نظام اتحادیه ها و -

قانون اساسی به عنوان صالحیت های مخصوص قوه ی  81همانگونه که مالحظه می شود، صالحیت هایی که در اصل     

مقننه ذکر شده است، شامل دو نوع احکام است، احکام تفصیلی و اصول کلی. بدیهی است آنجا که تعیین احکام تفصیلی و 

، دست قوه ی مجریه بسته است و نمی تواند کاری بکند ولی آنجا که طبق قانون اساسی، تعیین جزئیات بر عهده ی پارلمان است

تعیین اصول اصول کلی بر عهده ی پارلمان گذاشته شده، دست قوه ی مجریه باز بوده و او می تواند در چارچوب آن اصول، به 

 (.891-898، صص1871وضع آئین نامه و نظامات در هر یک از موارد بپردازد)طباطبائی:

 89قانون اساسی، حصری بودن صالحیت های پارلمان کامالً قابل استنباط است، اما اصل  81اگر چه از سیاق اصل     

آمده است، بقیه در قلمرو آئین نامه قرار دارد و قوه ی  81همان قانون برای رفع ابهام مقرر داشته است که جز آنچه در اصل 

مقررات وضع کند. سپس از این مرحله هم فراتر رفته و تصریح کرده است به این که متون مجریه می تواند در خصوص آن ها 

قانونی سابق اگر به این موارد مربوط باشند به وسیله ی تصویب نامه قابل تغییر و اصالح خواهند بود و منظور این است که 

می توان با تصویب  -مان جمهوری چهارم خارج باشداگر از اختیارات پارل -مصوبات قوه ی مقننه در دوران جمهوری چهارم را

(. در این گونه موارد، چنان چه قوه ی مجریه تشخیص 811، ص1879نامه ی شورای وزیران نسخ یا اصالح کرد)هریسی نژاد:

ند دهد که اموری در قلمرو قانون مصوب پارلمان نیست و در گذشته در مورد آن ها قوانینی به تصویب رسیده است، می توا

مصوبه ی قانونی مزبور را برای تطبیق با قانون اساسی، به شورای قانون اساسی ارجاع دهد. اگر شورا اعالم کند که متن قانونی 
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مقررات است، در این صورت قوه ی مجریه می تواند آن را با تصویب نامه تغییر داده یا اصالح کند)جعفری »مذکور از نوع 

 (.879-877، صص1878ندوشن:

قانون اساسی مطرح می شود این است که آیا قوه ی قانون گذاری می تواند در  81اما سؤالی که در خصوص اصل     

مقررات گذاری قوه ی مجریه می باشد، اقدام به ر مواردی که در صالحیت حوزه های غیر مصرح در اصل مذکور وارد شده و د

انون اساسی، ابتدائاً قانونی را به دلیل ورود مقنن به یکی از حوزه های  غیر قانون گذاری نماید؟ در پاسخ به این سؤال، شورای ق

 81(. اما از زمان تصمیم خود در 1741دسامبر  17قانون اساسی، خالف قانون اساسی اعالم نموده است) 81مصرح در اصل 

نمی کند، بلکه بر عکس، موضوعات قانون اساسی، صالحیت های مقنن را محدود  81، شورا بر آن است که اصل 1778ژوئیه ی 

را به عنوان حوزه ی محفوظه ی صالحیت مقنن تلقی می نماید و در نتیجه، مانع از دخالت مقنن در سایر  81مذکور در اصل 

 (.41، ص1871( نمی شود)واعظی:81موضوعات)غیر مذکور در اصل 

 

 مجریه ی قوه مصوبات انواع 3-4-3

( اطالق می گردد. در حوزه هایی که صالحیت Règlementationانسه، مقررات)به مصوبات قوه ی مجریه ی فر    

انحصاری آن متعلق به پارلمان نیست، رئیس جمهور و هیأت دولت می توانند تصمیماتی را اتخاذ کنند و به تصویب 

واع مختلف دارد که به (. این مقررات با توجه به درجه ی اهمیت ومقام واضع آن، ان19، ص1871برسانند)دوگنتن و دیگران:

 بررسی جداگانه آن ها می پردازیم.

 

 (Ordonnancesتصویب نامه های اجرائی ) 3-4-3-1

پارلمان فرانسه می تواند به هیأت دولت اجازه ی تصویب مصوبات قانونی بدهد که به این مصوبات شورای وزیران،     

تصویب نامه های اجرائی اطالق می گردد. تصویب نامه های اجرائی پس از صدور رأی موافق شورای دولتی فرانسه، توسط شورای 

یه وقتی قابل اجراء خواهند بود که توسط رئیس جمهور امضاء شوند. اگر قوه ی مجروزیران صادر می گردد وهمانند سایر مقررات 

اجازه ی صدور تصویب نامه های فوق را به پارلمان تسلیم نکند، این تصویب نامه های اجرائی  در مهلت مقرر قانونی، الیحه ی

  7(.181-181، صص1871فاقد آثار قانونی خواهند بود)شیخ االسالمی:

 

 (Dècretsدستورالعمل ها و فرامین اجرائی ) 3-4-3-2

رئیس جمهور فرانسه، تصمیماتی اجرائی را اتخاذ می نماید که بدان فرامین ریاستی اطالق می گردد. وی با صدور     

فرامین خود نخست وزیر را منصوب می نماید. همچنین رئیس دولت فرانسه، دستورالعمل های اجرائی مصوب شورای وزیران 

نیز مؤظفند چنین مصوبه ای را امضاء نمایند. نخست وزیر فرانسه هم برای فرانسه را امضاء می نماید و نخست وزیر و وزیران 

                                                
 همچنین بنگرید به: - 1

 01دوگنتن و دیگران، ص
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اجرای قوانین مصوب پارلمان، دستورالعمل های وزارتی صادر می نماید. او همچنین دارای صالحیت صدور دستورالعمل های 

  7(.19-17، صص1871مستقل اجرائی است)دوگنتن:

 

 (Arrètèsبخشنامه ها ) 3-4-3-3

بخشنامه ها عبارتند از تصمیمات مصوب توسط اقتدار اداری ذیصالح. بخشنامه های وزارتی توسط هر یک از وزیران،     

تدوین، امضاء و صادر می شود. یک بخشنامه ی وزارتی به عنوان مثال ساعات هفتگی آموزش در مدارس ابتدائی را معین می 

داران مناطق، تدوین و امضاء صادر می شود. همچینن بخشنامه های شهرداری سازد. بخشنامه های استانداری نیز توسط استان

 11(.181، ص1871نیز توسط شهرداران صادر می شود)شیخ االسالمی:

 

 (Circulairesآئین نامه های اجرائی ) 3-4-3-4

رانسه    می باشند و این آئین نامه ها عبارتند از دستورالعمل های داخلی که متعلق به یکی از نهادهای جمهوری ف    

تنها نسبت به پرسنل و مؤظفین آن نهاد اداری قابل اجراء بوده، نسبت به سایر نهادهای اداری الزم االجراء نیست)همان، 

 (.181ص

 

 نتیجه گیری -1

از مجموعه مطالب مذکور رد پژوهش حاضر چنین نتیجه گرفته می شود که در مدل تفکیک مختلط قوا و رژیم های نیمه 

های ی ابزارهای نفوذی که همتای آن در رژیمی مجریه تقریبا از همهشوند، قوهنیمه پارلمانی که از آن منتج می_ریاستی

باشد؛ اوالً، به عنوان مهمترین ابزار نفوذ، رئیس جمهور از حق انحالل پارلمان برخوردار ی مقننه دارد، برخوردار میپارلمانی بر قوه

ی مجریه، یکی از ارکان این قوه، یعنی های قوهها و برنامهصورت مخالفت اکثریت پارلمانی با سیاست است. به این ترتیب در

ی مجریه از حق ابتکار قانون برخوردار رئیس جمهور، قادر است به عمر قوه مقننه قبل از اتمام دوره آن پایان دهد. ثانیاً، قوه

های خود را دارا لس، شرکت در مذاکرات آن و دفاع از پیشنهادات و برنامهوزیر و وزراء حق حضور در مجاست. ثالثاً، نخست

کند های مستقل، رأساً قواعد حقوقی ایجاد مینامهای برخوردار است و با وضع آیینی مجریه از قدرت نظامنامههستند. رابعاً، قوه

 .داردان میهای اجرایی، جزئیات و چگونگی اجرای قوانین را بینامهو با تنظیم آئین

 

                                                
 555، ص5515همچنین بنگرید به: شیخ االسالمی: - 9

 01، ص5515بنگرید به: دوگنتن ودیگران:همچنین  - 55
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