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รัฐธรรมนูญแหงฝรัง่ เศส - ฉบับเต็ม (ฉบับแปล)
PREAMBLE
The French people solemnly proclaim their attachment to the Rights of Man and the principles
of national sovereignty as defined by the Declaration of 1789, confirmed and complemented by the
Preamble to the Constitution of 1946, and to the rights and duties as defined in the Charter for the
Environment of 2004.

อารัมภบท
ประชาชนชาวฝรั่งเศสขอประกาศยืนยันวาจะยึดมั่นตอสิทธิมนุษยชนและหลักการวาดวย
อํานาจอธิปไตยของประเทศ ตามที่ไดบัญญัติไวในปฏิญญาป ๑๗๘๙ (พ.ศ.๒๓๓๒) ซึ่งไดรับการ
ยืนยันและขยายความในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญฉบับป ๑๙๔๖ (พ.ศ.๒๔๘๙) รวมทั้งบรรดา
สิทธิและหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎบัตรวาดวยสิ่งแวดลอมฉบับป ๒๐๐๔ (พ.ศ.๒๕๔๗)
By virtue of these principles and that of the self-determination of peoples, the Republic offers to
the overseas territories that express the will to adhere to them new institutions founded on the common
ideal of liberty, equality and fraternity and conceived with a view to their democratic development.

อาศัยอํานาจตามหลักการดังกลาวขางตน ประกอบกับหลักการที่ใหประชาชนไดกําหนด
ชีวิตของตนเอง
สาธารณรัฐจึงมอบใหดินแดนโพนทะเลไดแสดงเจตนจํานงที่จะเขาอยูรวมกับ
สาธารณรัฐเปนสถาบันใหมๆ ที่ไดจัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของอุดมการณรวมกันแหงเสรีภาพ ความเสมอภาค และ ภราดรภาพ โดยคํานึงถึงการพัฒนาดานประชาธิปไตยของดินแดนดังกลาว
Article 1

มาตรา ๑
France shall be an indivisible, secular, democratic and social Republic. It shall ensure the
equality of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion. It shall respect all
beliefs. It shall be organised on a decentralised basis.

ฝรั่งเศสเปนสาธารณรัฐที่เปนประชาธิปไตย เปนกลางทางศาสนา และเปนสังคมอัน
แบงแยกมิได สาธารณรัฐรับรองความเสมอภาคตามกฎหมายของพลเมือง โดยไมแบงแยก
แหลงกําเนิด เชื้อชาติ หรือศาสนา รวมทั้งเคารพตอความเชื่อของทุกศาสนา และใหประเทศฝรั่งเศส
มีการบริหารโดยใชหลักการการกระจายอํานาจการปกครอง
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TITLE I - on sovereignty

หมวด ๑ – วาดวยอํานาจอธิปไตย
Article 2

มาตรา ๒
The language of the Republic shall be French.

ใหใชภาษาฝรัง่ เศสเปนภาษาราชการของสาธารณรัฐ
The national emblem shall be the blue, white and red tricolour flag.

ใหใชธงไตรรงคอันประกอบดวยสีน้ําเงิน ขาว และ แดง เปนสัญลักษณประจําชาติ
The national anthem shall be La Marseillaise.

ใหใชเพลง ลา มาซายแยสส เปนเพลงประจําชาติ
The motto of the Republic shall be « Liberty, Equality, Fraternity ».

คําขวัญประจําชาติของสาธารณรัฐ คือ เสรีภาพ ความเสมอภาค และ ภราดรภาพ
Its principle shall be : government of the people, by the people and for the people.

ใหใชหลักวา รัฐบาลเปนของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน
Article 3

มาตรา ๓
National sovereignty shall belong to the people, who shall exercise it through their
representatives and by means of referendum.

ใหอํานาจอธิปไตยของชาติเปนของประชาชน ซึ่งใชอํานาจดังกลาวผานทางผูแทนราษฎร
โดยผานกระบวนการออกเสียงประชามติ
No section of the people nor any individual may arrogate to itself, or to himself, the exercise
thereof.

คณะบุคคลหรือบุคคลใดไมอาจสงวนสิทธิ์ในการใชอํานาจอธิปไตยได
Suffrage may be direct or indirect as provided by the Constitution. It shall always be universal,
equal and secret.

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอาจทําไดทั้งทางตรงหรือทางออมตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญ แตจะตองเปนโดยทัว่ ถึง เสมอภาค และเปนการลับ
All French citizens of either sex who have reached their majority and are in possession of their
civil and political rights may vote as provided by statute.

บุคคลสัญชาติชาวฝรั่งเศสทุกคนที่บรรลุนิติภาวะแลว ไมวาเพศใด ซึง่ มีสิทธิของพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ยอมเปนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามที่กฎหมายบัญญัติไว

3
Article 4

มาตรา ๔
Political parties and groups shall contribute to the exercise of suffrage. They shall be formed
and carry on their activities freely. They must respect the principles of national sovereignty and
democracy.

ใหพรรคการเมืองและกลุมทางการเมืองตางๆ มีสวนรวมในการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ไดโดยมีการรวมตัวกันและดําเนินกิจกรรมไดอยางเสรี ทั้งนี้ ตองเปนไปโดยเคารพตอหลักอํานาจ
อธิปไตยของชาติและหลักประชาธิปไตย
TITLE II - the President of the Republic

หมวด ๒ – ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
Article 5

มาตรา ๕
The President of the Republic shall see that the Constitution is observed. He shall ensure, by
his arbitration, the proper functioning of the public authorities and the continuity of the State.

ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปนผูดแู ลใหมีการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และตองใช
อํานาจที่มีอยู ดูแลการดําเนินการของสถาบันการเมืองแหงรัฐใหเปนไปโดยปกติและใหมีความ
ตอเนื่องของรัฐ
He shall be the guarantor of national independence, territorial integrity and observance of
treaties.

ใหประธานาธิบดีเปนผูประกันความเปนเอกราชของชาติ บูรณภาพแหงดินแดน และการ
ดูแลใหมกี ารปฏิบัติตามสนธิสัญญาตางๆ
Article 6

มาตรา ๖
The President of the Republic shall be elected for five years by direct universal suffrage.
The manner of implementation of this article shall be determined by an institutional Act.

ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐมาจากการเลือกตั้งโดยมีวาระการดํารงตําแหนงหาป โดย
การออกเสียงเลือกตั้งโดยตรง ทั้งนี้ วิธีการดําเนินการตามมาตรานี้ใหเปนไปตามที่กาํ หนดไวในรัฐ
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
Article 7

มาตรา ๗
The President of the Republic shall be elected by an absolute majority of the votes cast. If such
a majority is not obtained on the first ballot, a second ballot shall take place on the fourteenth day
thereafter. Only the two candidates who received the greatest number of votes in the first ballot, account
being taken of any withdrawal of candidates with more votes, may stand in the second ballot.
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ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐมาจากการเลือกตั้งโดยคะแนนเสียงขางมากเด็ดขาด ทั้งนี้
หากไมไดรับเสียงขางมากในการลงคะแนนเสียงรอบแรก ใหจัดใหมกี ารลงคะแนนเสียงรอบที่สอง
ภายหลังจากนัน้ สิบสี่วัน เฉพาะผูสมัครเพียงสองคนที่ไดรับคะแนนเสียงมากที่สุดในการลงคะแนน
เสียงรอบแรกที่ไมไดถอนตัวออกจากการเลือกตั้งเทานั้นที่จะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในรอบที่
สอง
Balloting shall be begun by a writ of election issued by the Government.

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเริ่มขึ้นตามที่รัฐบาลออกประกาศใหมีการเลือกตั้ง
The election of the new President shall be held not less than twenty days and not more than
thirty-five days before the expiry of the term of the President in office.

ใหมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหมขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวายี่สบิ วันและไมเกิน
สามสิบหาวันกอนวันสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงของประธานาธิบดีที่ดํารงตําแหนงอยู
Should the Presidency of the Republic fall vacant for any reason whatsoever, or should the
Constitutional Council on a reference from the Government rule by an absolute majority of its members
that the President of the Republic is incapacitated, the duties of the President of the Republic, with the
exception of those specified in articles 11 and 12, shall be temporarily exercised by the President of the
Senate or, if the latter is in turn incapacitated, by the Government.

หากตําแหนงประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐวางลงดวยเหตุผลใดก็ตาม หรือ หากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับคํารองขอจากรัฐบาลไดวินจิ ฉัยโดยเสียงขางมากเด็ดขาดของตุลาการรัฐธรรมนูญวาประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได ใหประธานวุฒิสภา
ปฏิบัติหนาที่ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปนการชั่วคราว แตจะปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๑๑ และ มาตรา ๑๒ ของรัฐธรรมนูญไมได หรือหากประธานวุฒิสภาไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรฐั บาลเปนผูปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
In the case of a vacancy, or where the incapacity of the President is declared permanent by the
Constitutional Council, the ballot for the election of the new President shall, except in the event of a
finding by the Constitutional Council of force majeure, be held not less than twenty days and not more
than thirty-five days after the beginning of the vacancy or the declaration that the incapacity is
permanent. If, in the seven days preceding the last day for lodging presentations of candidature, any of
the persons who, less than thirty days prior to that day, have publicly announced their decision to be a
candidate dies or becomes incapacitated, the Constitutional Council may decide to postpone the
election.

ในกรณีที่ตําแหนงประธานาธิบดีวางลง หรือในกรณีที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดประกาศ
วาประธานาธิบดีไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอ ไปไดอยางถาวร ใหจัดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีคนใหมภายในระยะเวลาไมนอยกวายี่สิบวันและไมเกินกวาสามสิบหาวันหลังจาก
วันที่ตําแหนงประธานาธิบดีวางลงหรือหลังจากวันที่มีการประกาศวาประธานาธิบดีไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ตอ ไปไดอยางถาวร ทั้งนี้ เวนแตจะมีเหตุสุดวิสยั ปรากฏตอคณะกรรมการตุลาการ
รัฐธรรมนูญ หากในระยะเวลาเจ็ดวันกอนวันสุดทายของการประกาศรับสมัคร บุคคลที่ประกาศตัว
ตอสาธารณะวาจะลงสมัครภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนหนาวันดังกลาวไดเสียชีวิตลง หรือ เปน
ผูตองหามมิใหลงสมัครรับเลือกตั้ง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญอาจเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได
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If, before the first ballot, any of the candidates dies or becomes incapacitated, the
Constitutional Council shall declare the election postponed.

กอนการลงคะแนนเสียงในรอบแรก
หากมีผูสมัครรายใดรายหนึง่ เสียชีวิตลงหรือเปน
บุคคลตองหามมิใหลงสมัคร ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตัดสินเลื่อนการเลือกตั้งออกไป
In the event of the death or incapacitation of either of the two candidates in the lead in the first
ballot before any withdrawals, the Constitutional Council shall declare that the electoral procedure must
be repeated in full; the same shall apply in the event of the death or incapacitation of either of the two
candidates remaining standing for the second ballot.

ในกรณีที่มีผูสมัครคนใดคนหนึ่งในสองคนที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดในการเลือกตัง้ รอบ
แรกไดเสียชีวติ ลงหรือเปนบุคคลตองหามมิใหสมัครรับเลือกตั้ง กอนที่จะมีประกาศถอนตัวของ
ผูสมัครคนใดคนหนึ่ง ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกาศใหเริ่มกระบวนการเลือกตั้งใหม และให
ดําเนินการอยางเดียวกันในกรณีที่มีผูสมัครคนใดคนหนึ่งในสองคนที่เหลืออยูกอนการลงคะแนน
เสียงในรอบทีส่ องไดเสียชีวติ ลงหรือเปนผูตองหามมิใหลงสมัครรับเลือกตั้ง
All cases shall be referred to the Constitutional Council in the manner laid down in the second
paragraph of article 61 or in that laid down for the presentation of candidates in the institutional Act
provided for in article 6.

ในทุกกรณี ใหสงเรื่องไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา
๖๑ วรรคสอง หรือตามเงื่อนไขเกีย่ วกับการเสนอตัวเขารับเลือกตั้งตามที่บัญญัติไวในรัฐบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ดังกลาวขางตน
The Constitutional Council may extend the time limits set in the third and fifth paragraphs,
provided that polling takes place not later than thirty-five days after the decision of the Constitutional
Council. If the implementation of the provisions of this paragraph results in the postponement of the
election beyond the expiry of the term of the President in office, the latter shall remain in office until his
successor is proclaimed.

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญอาจขยายเวลาดังที่บัญญัติไวในวรรคสามและวรรคหาออกไปได
แตการออกเสียงลงคะแนนจะตองมีขึ้นภายในเวลาไมนอยกวาสามสิบหาวันหลังจากที่คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมีคําสั่งดังกลาว หากการดําเนินการตามบทบัญญัติในวรรคนี้สงผลใหตองเลื่อนการ
เลือกตั้งออกไปเปนเวลาเกินกวาวาระการดํารงตําแหนงของประธานาธิบดี ใหประธานาธิบดีดํารง
ตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการประกาศชื่อประธานาธิบดีคนใหม
Neither articles 49 and 50 nor article 89 of the Constitution shall be implemented during the
vacancy of the Presidency of the Republic or during the period between the declaration that the
incapacity of the President of the Republic is permanent and the election of his successor.

ไมใหนําบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือ มาตรา ๘๙ มาใชบังคับใน
ระหวางทีต่ ําแหนงประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐวางลง
หรือในระหวางทีม่ ีการประกาศวา
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปอยางถาวรจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีคนใหม
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Article 8

มาตรา ๘
The President of the Republic shall appoint the Prime Minister. He shall terminate the
appointment of the Prime Minister when the latter tenders the resignation of the Government. On the
proposal of the Prime Minister, he shall appoint the other members of the Government and terminate
their appointments.

ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐแตงตั้งนายกรัฐมนตรี และเปนผูใหนายกรัฐมนตรีพน จาก
ตําแหนงเมื่อนายกรัฐมนตรียนื่ หนังสือลาออกจากการเปนรัฐบาล ใหประธานาธิบดีเปนผูแตงตัง้
และใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ตามขอเสนอแนะของนายกรัฐมนตรี
Article 9

มาตรา ๙
The President of the Republic shall preside over the Council of Ministers.

ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปนประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี
Article 10

มาตรา ๑๐
The President of the Republic shall promulgate Acts of Parliament within fifteen days following
the final adoption of an Act and its transmission to the Government.

ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปนผูประกาศใชรัฐบัญญัติของรัฐสภาภายในสิบหาวัน
นับจากวันที่รฐั บาลไดรับรางรัฐบัญญัติที่ผานการพิจารณาของรัฐบาลแลว
He may, before the expiry of this time limit, ask Parliament to reconsider the Act or sections of
the Act. Reconsideration shall not be refused.

กอนพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว ประธานาธิบดีอาจขอใหรัฐสภาพิจารณาทบทวนรางรัฐบัญญัตินั้นใหมทั้งฉบับหรือบางมาตราโดยที่รัฐสภาไมสามารถปฏิเสธได
Article 11

มาตรา ๑๑
The President of the Republic may, on a proposal from the Government when Parliament is in
session or on a joint motion of the two assemblies, published in either case in the Journal officiel, submit
to a referendum any government bill which deals with the organization of the public authorities, or with
reforms relating to the economic or social policy of the Nation and to the public services contributing
thereto, or which provides for authorization to ratify a treaty that, although not contrary to the
Constitution, would affect the functioning of the institutions.

โดยคําแนะนําของรัฐบาลในระหวางสมัยประชุมของรัฐสภา หรือโดยการเสนอรวมกัน
ของสภาทั้งสอง ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐอาจเผยแพรในรายงานการประชุมอยางเปนทางการ
กําหนดใหมีการลงประชามติตอรางรัฐบัญญัติทุกฉบับที่เกี่ยวของกับองคกรของรัฐ หรือเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปอันเนื่องมาจากนโยบายดานเศรษฐกิจหรือสังคมแหงชาติ และตอบริการสาธารณะเกีย่ วกับ
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เรื่องดังกลาว หรือเพื่ออนุญาตใหมกี ารใหความเห็นชอบสนธิสัญญาที่แมจะไมขัดตอรัฐธรรมนูญ
แตก็อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของสถาบันตางๆ
Where the referendum is held in response to a proposal by the Government, the latter shall
make a statement before each assembly which shall be followed by a debate.

ในการลงประชามติตามที่รัฐบาลเสนอนั้น ใหรัฐบาลแถลงตอสภาทั้งสองแลวเปดใหมีการ
อภิปราย
Where the referendum decides in favour of the government bill, the President of the Republic
shall promulgate it within fifteen days following the proclamation of the results of the vote.

หากไดมีการลงประชามติเห็นชอบตอรางรัฐบัญญัติ
ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
ประกาศใชรัฐบัญญัติเปนกฎหมายภายในสิบหาวันหลังจากไดมีการประกาศผลการลงประชามติ
Article 12

มาตรา ๑๒
The President of the Republic may, after consulting the Prime Minister and the Presidents of
the assemblies, declare the National Assembly dissolved.

ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐอาจประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรได หลังจากที่ไดหารือกับ
นายกรัฐมนตรีและประธานของทั้งสองสภาแลว
A general election shall take place not less than twenty days and not more than forty days after
the dissolution.

ใหมีการเลือกตั้งทั่วไปภายหลังจากการยุบสภาไมนอยกวายี่สิบวันและไมเกินสี่สิบวัน
The National Assembly shall convene as of right on the second Thursday following its election.
Should it so convene outside the period prescribed for the ordinary session, a session shall be called by
right for a fifteen-day period.

ใหสภาผูแทนราษฎรดําเนินการประชุมในวันพฤหัสบดีที่สองหลังจากการเลือกตั้ง ทั้งนี้
หากจะตองมีการประชุมดังกลาวนอกเหนือจากระยะเวลาที่กําหนดใหเปดสมัยประชุมสามัญไดโดย
มีกําหนดเวลาสิบหาวันตามกฎหมาย
No further dissolution shall take place within a year following this election.

หามมิใหมกี ารยุบสภาภายในหนึ่งปหลังจากการเลือกตั้งดังกลาว
Article 13

มาตรา ๑๓
The President of the Republic shall sign the ordinances and decrees deliberated upon in the
Council of Ministers.

ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปนผูลงนามในคําสั่งและกฤษฎีกาทีค่ ณะรัฐมนตรีได
กลั่นกรองแลว
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He shall make appointments to the civil and military posts of the State.

ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐแตงตั้งผูด ํารงตําแหนงขาราชการฝายพลเรือนและทหาร
ของประเทศ
Conseillers d'Etat, the grand chancelier de la Légion d'Honneur, ambassadors and envoys
extraordinary, senior members of the Audit Court, prefects, State representatives in the overseas
territories to which article 74 applies and in New Caledonia, general officers, recteurs des académies
and heads of central government services shall be appointed in the Council of Ministers.

ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตัง้ สภาที่ปรึกษาแหงรัฐ ผูท ี่ไดรับมอบเครื่องอิสริยาภรณชั้น
สูงสุดของอิสริยาภรณ Légion d'Honneur เอกอัครราชทูต และผูแทนวิสามัญของรัฐ ตุลาการ
ระดับสูงของศาลตรวจเงินแผนดิน ผูวาการจังหวัด ผูแทนของรัฐในดินแดนโพนทะเลที่ดําเนินการ
ตามมาตรา ๗๔ และในดินแดนนิวแคลิโดเนีย นายทหารระดับนายพล อธิการบดี และอธิบดีใน
หนวยงานสวนกลางของรัฐ
An institutional Act shall determine the other posts to be filled in the Council of Ministers and
the manner in which the power of the President of the Republic to make appointments may be
delegated by him to be exercised on his behalf.

ใหรัฐบัญญัติวา ดวยสถาบันกําหนดใหมีตําแหนงอืน่ ๆ
ซึ่งตองไดรับการแตงตั้งในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ กําหนดเงื่อนไขที่ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐมีอํานาจในการแตงตั้ง
เองหรือมอบอํานาจใหมีผูใชอํานาจดังกลาวแทนได
Article 14

มาตรา ๑๔
The President of the Republic shall accredit ambassadors and envoys extraordinary to foreign
powers; foreign ambassadors and envoys extraordinary shall be accredited to him.

ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปนผูมอบสารตราตั้งเอกอัครราชทูตและผูแทนวิสามัญ
ของรัฐที่ไปประจําตางประเทศ และเปนผูร ับสารตราตั้งเอกอัครราชทูตและผูแทนวิสามัญของรัฐอื่น
ที่มาประจําสาธารณรัฐฝรั่งเศส
Article 15

มาตรา ๑๕
The President of the Republic shall be commander-in-chief of the armed forces. He shall
preside over the higher national defence councils and committees.

ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปนผูบัญชาการทหารของกองทัพ และใหทําหนาที่เปน
ประธานสภาและคณะกรรมการระดับสูงทีเ่ กี่ยวกับการปองกันประเทศ
Article 16

มาตรา ๑๖
Where the institutions of the Republic, the independence of the Nation, the integrity of its
territory or the fulfilment of its international commitments are under serious and immediate threat, and
where the proper functioning of the constitutional public authorities is interrupted, the President of the
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Republic shall take the measures required by these circumstances, after formally consulting the Prime
Minister, the Presidents of the assemblies and the Constitutional Council.

ในกรณีที่สถาบันตางๆ ของสาธารณรัฐ ความเปนเอกราชของชาติ บูรณภาพแหงดินแดน
หรือการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ ถูกคุกคามอยางรายแรงและปจจุบนั ทันดวน และหาก
การดําเนินการตามปกติของสถาบันทางการเมืองแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญหยุดชะงักลง
ให
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐมีอํานาจใชมาตรการที่จําเปนในการดําเนินการกับสถานการณนั้นๆ
ไดภายหลังจากที่ไดหารือกับนายกรัฐมนตรี ประธานสภาทั้งสอง และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อยางเปนทางการแลว
He shall inform the Nation of these measures in a message.

ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐแถลงใหประชาชนทราบถึงมาตรการดังกลาว
The measures must stem from the desire to provide the constitutional public authorities, in the
shortest possible time, with the means to carry out their duties. The Constitutional Council shall be
consulted with regard to such measures. Parliament shall convene as of right.

มาตรการตางๆ จะตองใชโดยมีเจตนจํานงที่จะทําใหองคกรตางๆ ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
สามารถปฏิบัติตามภารกิจของตนไดภายในระยะเวลาที่จํากัดที่สุด ทั้งนี้ โดยมีการหารือกับคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการใชมาตรการตางๆ และหากจําเปน ใหรัฐสภามีสิทธิเรียกประชุมไดเอง
The National Assembly shall not be dissolved during the exercise of the emergency powers.

หามมิใหยุบสภาผูแทนราษฎรในระหวางที่มีการใชอํานาจฉุกเฉินดังกลาว
Article 17

มาตรา ๑๗
The President of the Republic has the right to grant pardon.

ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐมีสิทธิในการใหอภัยโทษ
Article 18

มาตรา ๑๘
The President of the Republic shall communicate with the two assemblies of Parliament by
means of messages, which he shall cause to be read and which shall not be the occasion for any
debate.

ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐติดตอกับสภาทั้งสองดวยการสงสาสน
ประธานาธิบดีเปนผูอานขอความ และจะไมมีการอภิปรายในเรื่องดังกลาว
Outside sessions, Parliament shall be convened especially for this purpose.

ใหเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อการนี้เปนพิเศษได แมจะอยูน อกสมัยประชุม
Article 19

มาตรา ๑๙

โดยให
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Acts of the President of the Republic, other than those provided for under articles 8 (first
paragraph), 11, 12, 16, 18, 54, 56 and 61, shall be countersigned by the Prime Minister and, where
required, by the appropriate ministers.

การกระทําทั้งหลายของประธานาธิบดีที่นอกเหนือจากทีไ่ ดกําหนดไวในมาตรา ๘ (วรรค
หนึ่ง), มาตรา ๑๑, ๑๒, ๑๖, ๑๘, ๕๔, ๕๖ และ ๖๑ จะตองมีการลงนามรวมโดยนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
TITLE III - the Government

หมวด ๓ – รัฐบาล
Article 20

มาตรา ๒๐
The Government shall determine and conduct the policy of the Nation.

ใหรัฐบาลเปนผูกําหนดและดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของประเทศ
It shall have at its disposal the civil service and the armed forces.

ใหรัฐบาลมีอํานาจในการบังคับบัญชาหนวยงานของรัฐฝายปกครองและกําลังทหาร
It shall be responsible to Parliament in accordance with the terms and procedures set out in
articles 49 and 50.

ใหรัฐบาลรรับผิดชอบตอรัฐสภาตามเงื่อนไขและกระบวนการที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๙
และ มาตรา ๕๐
Article 21

มาตรา ๒๑
The Prime Minister shall direct the operation of the Government. He shall be responsible for
national defence. He shall ensure the implementation of legislation. Subject to article 13, he shall have
power to make regulations and shall make appointments to civil and military posts.

ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูกําหนดแนวทางการดําเนินงานของรัฐบาล
รับผิดชอบดานการ
ปองกันประเทศ ดูแลการบังคับใชกฎหมายตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๓ ใหนายกรัฐมนตรีใชอํานาจ
ในการออกกฎเกณฑของฝายบริหารและแตงตั้งขาราชการพลเรือนและขาราชการทหาร
He may delegate certain of his powers to ministers.

นายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจบางประการใหกับรัฐมนตรีได
He shall deputize, if the case arises, for the President of the Republic as chairman of the
councils and committees referred to in article 15.

ในกรณีจําเปน ใหนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่แทนประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐในฐานะ
ประธานสภาและคณะกรรมการ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕
He may, in exceptional cases, deputize for him as chairman of a meeting of the Council of
Ministers by virtue of an express delegation of powers for a specific agenda.
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ในกรณีพิเศษ
ประธานาธิบดีได
โดยเฉพาะ

นายกรัฐมนตรีอาจปฏิบัติหนาที่ประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีแทน
โดยตองมีการมอบอํานาจไวใหปฏิบัติตามวาระการประชุมที่กําหนดไว

Article 22

มาตรา ๒๒
Acts of the Prime Minister shall be countersigned, where required, by the ministers responsible
for their implementation.

การปฏิบัติหนาที่ของนายกรัฐมนตรีอาจจะตองมีการลงนามรวมโดยรัฐมนตรีที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติการใหเปนไปตามนั้นหากมีการรองขอ
Article 23

มาตรา ๒๓
The duties of member of the Government shall be incompatible with the exercise of any
parliamentary office, any position of occupational representation at national level, any public
employment or any occupational activity.

ผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในรัฐบาลไมอาจดํารงตําแหนงสมาชิกรัฐสภา ตําแหนงวิชาชีพใน
ระดับชาติ ตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐไมวาตําแหนงใด และไมอาจประกอบวิชาชีพใดๆ ในขณะดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีได
An institutional Act shall determine the manner in which the holders of such offices, positions or
employment shall be replaced.

ใหรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดเงื่อนไขในการแตงตั้งบุคคลอื่นใหดํารงตําแหนง
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวแทน
The replacement of Members of Parliament shall take place in accordance with the provisions
of article 25.

การตั้งสมาชิกรัฐสภาแทนตําแหนงทีว่ างลงใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๕
TITLE IV - Parliament

หมวด ๔ – รัฐสภา
Article 24

มาตรา ๒๔
Parliament shall comprise the National Assembly and the Senate.

ใหรัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
The deputies to the National Assembly shall be elected by direct suffrage.

ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
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The Senate shall be elected by indirect suffrage. The representation of the territorial units of
the Republic shall be ensured in the Senate. French nationals settled outside France shall be
represented in the Senate.

ใหมวี ุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยออม ทั้งนี้ใหวฒ
ุ ิสภามีตัวแทนจากพืน้ ที่ตางๆ ของ
สาธารณรัฐ ชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยูนอกประเทศยอมมีตวั แทนในวุฒิสภา
Article 25

มาตรา ๒๕
An institutional Act shall determine the term for which each assembly is elected, the number of
its members, their allowances, the conditions of eligibility and the terms of disqualification and of
incompatibility with membership.

ใหมีรัฐบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญกําหนดวาระของแตละสภาที่ไดรับเลือกตั้ง ทั้งในเรื่อง
จํานวนสมาชิกของแตละสภา เงินคาตอบแทน เงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จะไดรับเลือกตั้ง และ
การขาดคุณสมบัติและการหามมิใหดํารงตําแหนงอืน่ พรอมกับตําแหนงสมาชิกรัฐสภา
It shall likewise determine the manner of election of those persons who, in the event of a
vacancy, are to replace deputies or senators whose seats have become vacant, until the general or
partial renewal by election of the assembly to which they belonged.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ตําแหนงวางลง ใหรวมถึงการกําหนดวิธกี ารในการเลือกตั้งบุคคลตางๆ ให
ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาแทนตําแหนงที่วางลง จนกวาจะมีการ
เลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งซอมของสภานั้นๆ
Article 26

มาตรา ๒๖
No Member of Parliament shall be prosecuted, investigated, arrested, detained or tried in
respect of opinions expressed or votes cast in the exercise of his duties.

สมาชิกรัฐสภาไมอาจถูกฟองรอง สอบสวน จับกุม คุมขัง หรือถูกพิจารณาคดี อัน
เนื่องมาจากการแสดงความคิดเห็นหรือการออกเสียงลงคะแนนในขณะปฏิบัติหนาที่ของตน
No Member of Parliament shall be arrested for a serious crime or other major offence, nor shall
he be subjected to any other custodial or semi-custodial measure, without the authorization of the
Bureau of the assembly of which he is a member. Such authorization shall not be required in the case of
a serious crime or other major offence committed flagrante delicto or a final sentence.

สมาชิกรัฐสภาจะถูกจับกุม ถูกกระทําดวยประการใดๆ ใหสูญสิ้นหรือถูกจํากัดอิสรภาพใน
คดีอาญาไดก็ตอ เมื่อไดรับอนุญาตจากสภาทีส่ มาชิกผูนั้นสังกัดอยู การอนุญาตดังกลาวไมจําเปนตอง
มีหากเปนการกระทําความผิดซึ่งหนาหรือกรณีที่ไดมีคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหลงโทษแลว
The detention, subjection to custodial or semi-custodial measures, or prosecution of a Member
of Parliament shall be suspended for the duration of the session if the assembly of which he is a
member so requires.

การคุมขัง การกระทําใดๆ ใหสูญสิ้นหรือถูกจํากัดอิสรภาพ หรือการดําเนินคดีอาญาตอ
สมาชิกรัฐสภาจะตองระงับไวในระหวางสมัยประชุม หากสภาที่สมาชิกนั้นๆ สังกัดอยูรองขอ
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The assembly concerned shall convene as of right for additional sittings in order to permit the
preceding paragraph to be applied should circumstances so require.

ใหสภาที่เกี่ยวของเรียกประชุมวิสามัญทันที
กอน ตามแตสถานการณที่จําเปน

เพื่อใหมกี ารดําเนินการใหเปนไปตามวรรค

Article 27

มาตรา ๒๗
Any binding instruction shall be void.

ใหถือวาคําสั่งที่เกี่ยวของไมมีผลทางกฎหมาย
The right to vote of Members of Parliament shall be personal.

ใหสิทธิในการลงคะแนนเสียงของสมาชิกรัฐสภาถือเปนสิทธิเฉพาะบุคคล
An institutional Act may, in exceptional cases, authorize voting by proxy. In that event, no
member shall be given more than one proxy.

รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอาจอนุญาตเปนกรณีพิเศษใหมกี ารลงคะแนนเสียงแทนกัน
ได ในกรณีดงั กลาว สมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งจะออกเสียงลงคะแนนแทนสมาชิกรัฐสภาอื่นเกินกวา
หนึ่งคนมิได
Article 28

มาตรา ๒๘
Parliament shall convene as of right in one ordinary session which shall start on the first
working day of October and shall end on the last working day of June.

ใหรัฐสภาเรียกประชุมสมัยสามัญทันที โดยเริ่มตัง้ แตวนั ทําการวันแรกของเดือนตุลาคม
และใหสิ้นสุดในวันทําการวันสุดทายของเดือนมิถุนายน
The number of days for which each assembly may sit during the ordinary session shall not
exceed one hundred and twenty. The sitting weeks shall be determined by each assembly.

จํานวนวันประชุมของแตละสภาในระหวางสมัยสามัญตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยให
แตละสภากําหนดสัปดาหทจี่ ะมีการประชุม
The Prime Minister, after consulting the President of the assembly concerned, or the majority of
the members of each assembly may decide to meet for additional sitting days.

เมื่อนายกรัฐมนตรีไดหารือกับประธานสภาที่เกี่ยวของ หรือสมาชิกแตละสภามีมติดว ยเสียง
ขางมากอาจใหเพิ่มวันประชุมได
The days and hours of sittings shall be determined by the rules of procedure of each assembly.

ใหขอบังคับการประชุมของแตละสภากําหนดจํานวนวันและชั่วโมงของการประชุม
Article 29

มาตรา ๒๙
Parliament shall convene in extraordinary session, at the request of the Prime Minister or of the
majority of the members of the National Assembly, to consider a specific agenda.
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ใหรัฐสภาเปดประชุมสมัยวิสามัญ หากไดรับการรองขอจากนายกรัฐมนตรีหรือไดรับเสียง
ขางมากจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพือ่ พิจารณาระเบียบวาระการประชุมใดโดยเฉพาะ
Where an extraordinary session is held at the request of members of the National Assembly,
the decree closing it shall take effect once Parliament has dealt with the agenda for which it was
convened, or twelve days after its first sitting, whichever shall be the earlier.

ในกรณีที่มีการประชุมสมัยวิสามัญตามคํารองขอของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว ให
ออกกฤษฎีกาปดประชุมสมัยวิสามัญเมื่อรัฐสภาไดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว
เสร็จสิ้นแลว ซึ่งตองไมชากวาสิบสองวันนับจากการประชุมสภาครั้งแรก
Only the Prime Minister may request a new session before the end of the month following the
decree closing an extraordinary session.

นายกรัฐมนตรีเทานั้นที่อาจรองขอใหเปดสมัยประชุมครั้งใหมไดเมื่อยังไมพนระยะเวลา
หนึ่งเดือนนับแตวนั ที่มีกฤษฎีกาปดประชุมสมัยวิสามัญ
Article 30

มาตรา ๓๐
Except where Parliament convenes as of right, extraordinary sessions shall be opened and
closed by decree of the President of the Republic.

นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดใหรัฐสภาเปดการประชุมเองแลว ใหประธานาธิบดีแหง
สาธารณรัฐเปนผูออกกฤษฎีกาเปดและปดการประชุมสมัยวิสามัญ
Article 31

มาตรา ๓๑
Members of the Government shall have access to the two assemblies. They shall address
either assembly whenever they so request. They may be assisted by government commissioners.

ใหคณะรัฐมนตรีสามารถเขารวมประชุมของสภาทั้งสองได และสามารถกลาวถอยแถลงใน
สภาใดสภาหนึ่งไดหากไดรับการรองขอ รวมทั้งอาจขอใหเจาหนาที่ของรัฐบาลชวยเหลือในการ
แถลงตอที่ประชุมได
Article 32

มาตรา ๓๒
The President of the National Assembly shall be elected for the duration of the term for which
the Assembly is elected. The President of the Senate shall be elected after each partial renewal by
election.

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงโดยมีวาระเทากับวาระของ
สภาผูแทนราษฎร ใหประธานวุฒิสภาไดรับเลือกตั้งหลังจากไดมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม
บางสวนตามวาระทุกครั้ง
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Article 33

มาตรา ๓๓
The sittings of the two assemblies shall be public. A verbatim report of the debates shall be
published in the Journal officiel.

การประชุมของทั้งสองสภาเปนไปโดยเปดเผย
ละเอียดลงในรัฐกิจจานุเบกษา

และใหเผยแพรรายงานการอภิปรายโดย

Each assembly may sit in camera at the request of the Prime Minister or of one tenth of its
members.

แตละสภาอาจประชุมลับไดหากไดรับการรองขอจากนายกรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภา
จํานวนหนึ่งในสิบของสมาชิกของสภานัน้ รองขอ
TITLE V - on relations between Parliament and the Government

หมวด ๕ – ความสัมพันธระหวางรัฐสภาและรัฐบาล
Article 34

มาตรา ๓๔
Statutes shall be passed by Parliament.

ใหรัฐสภาเปนผูออกกฎหมาย
Statutes shall determine the rules concerning :

ใหกฎหมายกําหนดกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับเรื่องตอไปนี้
• civic rights and the fundamental guarantees granted to citizens for the exercise of their public
liberties; the obligations imposed for the purposes of national defence upon citizens in respect of their
persons and their property;

* สิทธิแหงพลเมือง และ หลักประกันขั้นพื้นฐานสําหรับพลเมือง ในการแสดงออกซึ่ง
เสรีภาพของตนโดยเปดเผย รวมถึงการเกณฑแรงงานและทรัพยสินเพื่อประโยชนในการปองกัน
ประเทศ
• nationality, the status and legal capacity of persons, matrimonial regimes, inheritance and
gifts;

* สัญชาติ สถานะ และคุณสมบัติทางกฎหมายของบุคคล กฎเกณฑเกี่ยวกับการสมรส สิทธิ
ในการรับมรดก และการใหโดยเสนหา
• the determination of serious crimes and other major offences and the penalties applicable to
them; criminal procedure; amnesty; the establishment of new classes of courts and tribunals and the
regulations governing the members of the judiciary;

* การกําหนดความผิดอาญาขั้นรุนแรงหรือขั้นลหุโทษ รวมทั้งการกําหนดโทษสําหรับ
ความผิดดังกลาว วิธีพิจารณาความอาญา การนิรโทษกรรม การจัดตั้งระบบศาลขึ้นใหมและศาล
พิเศษ และขอบังคับที่ใชกับคณะผูพิพากษา
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• the base, rates and methods of collection of taxes of all types; the issue of currency.

* ฐานภาษี อัตราและวิธีการจัดเก็บภาษีทกุ ประเภท การออกใชเงินตรา
Statutes shall likewise determine the rules concerning :

ใหกฎหมายกําหนดกฎเกณฑในเรื่องดังตอไปนี้เชนกัน
• the electoral systems of parliamentary assemblies and local assemblies;

* ระบบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น
• the creation of categories of public establishments;

* การจัดตั้งประเภทขององคการมหาชนระดับชาติขึ้นใหม
• the fundamental guarantees granted to civil and military personnel employed by the State;

* หลักประกันขั้นพื้นฐานทีใ่ หไวแกขาราชการพลเรือนและขาราชการทหารที่วาจางโดยรัฐ
• the nationalization of enterprises and transfers of ownership in enterprises from the public to
the private sector.

* การโอนวิสาหกิจและเอกชนมาเปนของรัฐและการโอนทรัพยสินของวิสาหกิจของรัฐไป
เปนของเอกชน
Statutes shall determine the fundamental principles of :

ใหกฎหมายกําหนดหลักการขั้นพื้นฐานตอไปนี้
• the general organization of national defence;

* การจัดตั้งองคกรหลักดานการปองกันประเทศ
• the self-government of territorial units, their powers and their resources;

* การบริหารงานโดยอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งอํานาจและรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
• the preservation of the environment;

* การอนุรักษสิ่งแวดลอม
• education;

* การศึกษา
• the regime governing ownership, rights in rem and civil and commercial obligations;

* ระบบการถือครองกรรมสิทธิ์ ทรัพยสิทธิ์ และขอผูกพันทางแพงและพาณิชย
• labour law, trade-union law and social security.

* กฎหมายแรงงาน กฎหมายสหภาพการคา และการประกันสังคม
Finance Acts shall determine the resources and obligations of the State in the manner and with
the reservations specified in an institutional Act.

ใหรัฐบัญญัติวา ดวยงบประมาณกําหนดรายไดและคาใชจา ยของรัฐตามเงื่อนไขและภายใต
หลักเกณฑที่กาํ หนดโดยรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

17
Social security finance Acts shall determine the general conditions for the financial balance of
social security and, in the light of their revenue forecasts, shall determine expenditure targets in the
manner and with the reservations specified in an institutional Act.

ใหรัฐบัญญัติวา ดวยเงินประกันสังคมกําหนดเงื่อนไขทัว่ ไปเกี่ยวกับความสมดุลทางการเงิน
บัญชี ประมาณการรายรับ การกําหนดเปาหมายและคาใชจายตามเงื่อนไขและหลักเกณฑทกี่ ําหนด
ไวในรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
Programme Acts shall determine the objectives of the economic and social action of the State.

ใหรัฐบัญญัติวา ดวยแผนงานกําหนดเปาหมายของการดําเนินการทางเศรษฐกิจและสังคม
ของรัฐ
The provisions of this article may be enlarged upon and complemented by an institutional Act.

บทบัญญัติในรัฐบัญญัติวาดวยสถาบันสามารถขยายความและทําใหบทบัญญัติในมาตรานี้
สมบูรณขึ้นได
Article 35

มาตรา ๓๕
A declaration of war shall be authorized by Parliament.

การประกาศสงครามตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
Article 36

มาตรา ๓๖
Martial law shall be decreed in the Council of Ministers.

ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูประกาศกฎอัยการศึก
Its extension beyond twelve days may be authorized only by Parliament.

การขยายเวลาการใชกฎอัยการศึกเกินกวาสิบสองวันตองไดรับอนุมัตจิ ากรัฐสภาเทานั้น
Article 37

มาตรา ๓๗
Matters other than those that fall within the ambit of statute shall be matters for regulation.
Acts of Parliament passed concerning these matters may be amended by decree issued after
consultation with the Conseil d'Etat. Any such Acts which are passed after this Constitution has entered
into force shall be amended by decree only if the Constitutional Council has declared that they are
matters for regulation as defined in the preceding paragraph.

เรื่องใดที่อยูน อกขอบเขตของกฎหมายใหอยูในอํานาจของฝายบริหารที่จะออกกฎเกณฑได
รัฐบัญญัติวาดวยรัฐสภาซึ่งตราขึ้นเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในอํานาจของฝายบริหารที่จะออกกฎเกณฑได
อาจแกไขเพิ่มเติมหลังจากไดหารือกับสภาแหงรัฐแลว ทั้งนี้ รัฐบัญญัติซึ่งมีลักษณะดังกลาวทีต่ รา
ขึ้นภายหลังการบังคับใชรัฐธรรมนูญนี้แลว จะแกไขเพิ่มเติมไดก็ตอเมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได
ประกาศวาเปนเรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ ตามที่ไดกําหนดไวในวรรคกอนหนา
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Article 37-1

มาตรา ๓๗-๑
Statutes and regulations may contain provisions enacted on an experimental basis for limited
purposes and duration.

รัฐบัญญัติและขอบังคับอาจประกอบดวยบทบัญญัติที่มีผลเปนการทดลองดําเนินการได
โดยมีวัตถุประสงคและระยะเวลาที่จํากัด
Article 38

มาตรา ๓๘
In order to carry out its programme, the Government may ask Parliament for authorization, for
a limited period, to take measures by ordinance that are normally a matter for statute.

เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานของตน รัฐบาลอาจขออนุมัติจากรัฐสภา
ในการตรารัฐกําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวอยางจํากัดในเรื่องซึ่งโดยปกติอยูในอํานาจการ
ตรารัฐบัญญัติของรัฐสภาได
Ordinances shall be issued in the Council of Ministers, after consultation with the Conseil d'État.

รัฐกําหนดดังกลาวใหตราขึ้นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลังจากไดรับความเห็นจากสภา
แหงรัฐแลว
They shall come into force upon publication, but shall lapse if the bill to ratify them is not laid
before Parliament before the date set by the enabling Act.

ใหรัฐกําหนดมีผลบังคับใชนับแตวันที่ไดประกาศใช แตจะสิ้นผลใชบังคับหากรัฐบาล
ไมไดเสนอรางรัฐบัญญัติใหสัตยาบันรัฐกําหนดดังกลาวตอรัฐสภาในระยะเวลาทีก่ ําหนดไวในรัฐ
บัญญัติมอบอํานาจใหตรารัฐกําหนด
At the end of the period referred to in the first paragraph of this article, ordinances may be
amended only by an Act of Parliament in those areas which are matters for statute.

เมื่อพนระยะเวลาที่กําหนดไวในวรรคแรกของมาตรานี้ การแกไขเพิ่มเติมรัฐกําหนดจะ
กระทําไดโดยรัฐบัญญัติในเรื่องที่อยูในอํานาจการตรารัฐบัญญัติของรัฐสภา
Article 39

มาตรา ๓๙
The Prime Minister and Members of Parliament alike shall have the right to initiate statutes.

ใหนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภามีสิทธิเสนอรางรัฐบัญญัติได
Government bills shall be discussed in the Council of Ministers after consultation with the
Conseil d'Etat and shall be introduced in one of the two assemblies.

รางรัฐบัญญัติของรัฐบาลตองผานการพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายหลังจากที่ได
รับความเห็นจากสภาแหงรัฐแลว และใหเสนอตอสภาใดสภาหนึ่ง
Finance bills and social security finance bills shall be presented first to the National Assembly.
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รางรัฐบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณและรางรัฐบัญญัติเกี่ยวกับการใหเงินอุดหนุนกิจการ
ประกันสังคม จะตองเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน
Without prejudice to the first paragraph of article 44, bills having the primary purpose of
organising territorial units and bills relating to bodies representing French nationals settled outside
France shall be presented first to the Senate.

ภายใตบทบัญญัติที่กําหนดไวในมาตรา ๔๔ วรรคแรก รางรัฐบัญญัติหลักเกีย่ วกับการจัด
องคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และรางรัฐบัญญัติเกี่ยวกับการจัดใหมีตัวแทนของชาว
ฝรั่งเศสที่อาศัยอยูนอกประเทศฝรั่งเศส จะตองเสนอตอวุฒิสภากอน
Article 40

มาตรา ๔๐
Bills and amendments introduced by Members of Parliament shall not be admissible where
their adoption would have as a consequence either a diminution of public resources or the creation or
increase of an item of public expenditure.

รางรัฐบัญญัติและรางแกไขเพิ่มเติมรัฐบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกรัฐสภา ไมอาจรับไว
พิจารณาไดหากมีผลทําใหรายไดของรัฐลดลงหรือมีผลเปนการสรางรายจายของรัฐขึ้นมาใหมหรือ
มีผลเปนการเพิ่มรายจายของรัฐ
Article 41

มาตรา ๔๑
Should it be found in the course of the legislative process that a Member's bill or amendment is
not a matter for statute or is contrary to a delegation granted by virtue of article 38, the Government may
object that it is inadmissible.

หากปรากฏในระหวางกระบวนการนิติบัญญัติวารางรัฐบัญญัติหรือรางแกไขเพิม่ เติมรัฐ
บัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกรัฐสภามิไดอยูใ นอํานาจการออกรัฐบัญญัติของรัฐสภาหรือขัดแยงกับการ
มอบอํานาจใหออกรัฐกําหนดตามความในมาตรา ๓๘ รัฐบาลอาจคัดคานไมใหมีการรับรางรัฐ
บัญญัติหรือรางแกไขเพิ่มเติมรัฐบัญญัติดังกลาวไวพิจารณาได
In the event of disagreement between the Government and the President of the assembly
concerned, the Constitutional Council, at the request of one or the other, shall rule within eight days.

หากมีความเห็นไมสอดคลองกันระหวางรัฐบาลกับประธานสภาที่เกีย่ วของ แลว ใหคณะ
ตุลา-การรัฐธรรมนูญเปนผูชี้ขาดภายในแปดวัน หากไดรบั การรองขอจากฝายใดฝายหนึ่ง
Article 42

มาตรา ๔๒
The discussion of government bills shall pertain, in the assembly which first has the bill before
it, to the text introduced by the Government.

ในการพิจารณารางรัฐบัญญัติที่รัฐบาลเสนอใหสภาที่ไดรับการเสนอรางรัฐบัญญัตินั้นเปน
สภาแรกที่พจิ ารณาจากรางรัฐบัญญัติที่รัฐบาลเสนอโดยใหเปนเรื่องของตัวบทที่รัฐบาลไดจัดทํา
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An assembly which has before it a text passed by the other assembly shall deliberate upon that
text.

ใหสภาที่ไดรบั การเสนอรางรัฐบัญญัติที่ผานการพิจารณาจากอีกสภาหนึ่งมาแลว พิจารณา
รางรัฐบัญญัติตามที่ไดรับมา
Article 43

มาตรา ๔๓
Government and Members' bills shall, at the request of the Government or of the assembly
having the bill before it, be referred for consideration to committees specially set up for this purpose.

หากรัฐบาลหรือสภาที่รับรางกฎหมายนั้นรองขอใหสงรางกฎหมายที่รัฐบาลและสมาชิก
สภาเสนอไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ตั้งขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะพิจารณาตอไป
Government and Members' bills concerning which such a request has not been made shall be
referred to one of the standing committees, the number of which shall be limited to six in each assembly.

หากไมมกี ารรองขอใหสงรางกฎหมายที่รัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาเสนอไปยัง
คณะกรรมาธิการสามัญคณะใดคณะหนึ่งซึ่งมีจํานวนไมเกินสภาละหกคณะเปนผูพจิ ารณา
Article 44

มาตรา ๔๔
Members of Parliament and the Government shall have the right of amendment.

ใหสมาชิกรัฐสภาและรัฐบาลมีสิทธิเสนอคําแปรญัตติ
Once the debate has begun, the Government may object to the consideration of any
amendment which has not previously been referred to committee.

ภายหลังการเปดอภิปราย รัฐบาลสามารถคัดคานมิใหมกี ารพิจารณาคําแปรญัตติที่มิไดมี
การเสนอใหคณะกรรมาธิการพิจารณากอนก็ได
If the Government so requests, the assembly having the bill before it shall decide by a single
vote on all or part of the text under discussion, on the sole basis of the amendments proposed or
accepted by the Government.

หากรัฐบาลขอรอง สภาที่พิจารณารางกฎหมายนั้นอาจลงมติเพียงครั้งเดียวเพื่อใหความ
เห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบในรางกฎหมายที่กาํ ลังพิจารณาอยูนนั้ ทั้งฉบับหรือบางสวนได
ทั้งนี้ จะรับคําแปรญัตติไวเฉพาะที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลแลวเทานั้น
Article 45

มาตรา ๔๕
Every government or Member's bill shall be considered successively in the two assemblies of
Parliament with a view to the adoption of an identical text.

รางกฎหมายทีร่ ัฐบาลหรือสมาชิกสภาเสนอทุกฉบับจะตองไดรับการพิจารณาตามลําดับ
จากสภาทั้งสองสภา เพื่อใหมกี ารพิจารณาใหการรับรองตัวบทเดียวกัน
If, as a result of a disagreement between the two assemblies, it has proved impossible to adopt
a government or Member's bill after two readings by each assembly or, if the Government has declared
the matter urgent, after a single reading by each of them, the Prime Minister may convene a joint
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committee, composed of an equal number of members from each assembly, to propose a text on the
provisions still under discussion.

ในกรณีที่ทั้งสองสภามีความเห็นไมตรงกันจนเปนเหตุใหรางกฎหมายทีร่ ัฐบาลหรือของ
สมาชิกสภาเสนอไมไดรับความเห็นชอบหลังจากที่พจิ ารณาในวาระทีส่ องของแตละสภา หรือ ใน
กรณีที่รัฐบาลไดประกาศวาเปนเรื่องเรงดวนภายหลังจากการพิจารณาในวาระใดวาระหนึ่งของแต
ละสภา แลว นายกรัฐมนตรีสามารถเรียกประชุมคณะกรรมาธิการรวม อันประกอบดวยสมาชิกจาก
แตละสภาในจํานวนเทากัน เพื่อพิจารณาเสนอรางบทบัญญัติในสวนทีย่ งั ไมสามารถหาขอยุติได
The text drafted by the joint committee may be submitted by the Government to both
assemblies for approval. No amendment shall be admissible without the consent of the Government.

รัฐบาลสามารถเสนอรางบทบัญญัติที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการรวมตอสภา
ทั้งสองเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ในกรณีดังกลาว จะเสนอคําแปรญัตติไมไดเวนแตไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐบาล
If the joint committee does not succeed in adopting a common text, or if the text is not adopted
as provided in the preceding paragraph, the Government may, after a further reading by the National
Assembly and by the Senate, ask the National Assembly to make a final decision. In that event, the
National Assembly may reconsider either the text drafted by the joint committee, or the last text passed
by itself, as modified, if such is the case, by any amendment or amendments adopted by the Senate.

หากคณะกรรมาธิการรวมไมสามารถพิจารณาใหความเห็นชอบรางบทบัญญัติ หรือราง
บทบัญญัติดังกลาวไมผานการพิจารณาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในวรรคกอน รัฐบาลอาจขอใหสภา
ผูแทนราษฎรลงมติที่ถือเปนอันสิ้นสุดได หลังจากที่ไดมีการพิจารณาในสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาอีกครัง้ หนึ่งแลว ในกรณีเชนวานี้ สภาผูแทนราษฎรอาจนํารางที่ผานการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการรวมหรือรางสุดทายที่ผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรซึ่งอาจมีการแกไข
โดยคําแปรญัตติที่ไดรับความเห็นชอบของวุฒิสภาแลวมาพิจารณาตอไปได
Article 46

มาตรา ๔๖
Acts of Parliament that the Constitution characterizes as institutional shall be passed and
amended as provided in this article.

รัฐบัญญัติที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีฐานะเปนรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จะตองตรา
ขึ้นและแกไขเพิ่มเติมไดตามที่กําหนดไวในมาตรานี้
A government or Member's bill shall not be debated and put to the vote in the assembly in
which it was first introduced until fifteen days have elapsed since its introduction.

สภาแรกที่ไดรับการเสนอรางรัฐบัญญัติที่รัฐบาลหรือสมาชิกรัฐสภาเปนผูเสนอ จะทําการ
พิจารณาและลงมติในรางรัฐบัญญัติดังกลาวไดก็ตอเมื่อพนระยะเวลาสิบหาวันนับจากวันที่มกี าร
เสนอตอสภานั้น
The procedure set out in article 45 shall apply. Nevertheless, in the absence of agreement
between the two assemblies, the text may be adopted by the National Assembly on final reading only by
an absolute majority of its members.
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ใหนํากระบวนการตามมาตรา ๔๕ มาใชบังคับ ทั้งนี้ หากทั้งสองสภามีความเห็นไมตรงกัน
สภาผูแทนราษฎรสามารถใหการรับรองรางบทบัญญัติดังกลาวไดในการพิจารณาในวาระสุดทาย
หากไดรับเสียงขางมากเด็ดขาดจากสมาชิก
Institutional Acts relating to the Senate must be passed in identical terms by the two
assemblies.

รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวุฒิสภาตองไดรับความเห็นชอบจากสภาทั้งสอง
โดยมีเนื้อความอยางเดียวกัน
Institutional Acts shall not be promulgated until the Constitutional Council has declared their
conformity with the Constitution.

ไมใหประกาศใชรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายจนกวาตุลาการรัฐธรรมนูญ
ประกาศวาเปนเรื่องที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
Article 47

มาตรา ๔๗
Parliament shall pass finance bills in the manner provided by an institutional Act.

ใหรัฐสภาผานรางกฎหมายวาดวยการเงินตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในรัฐบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ
Should the National Assembly fail to reach a decision on first reading within forty days following
the introduction of a bill, the Government shall refer the bill to the Senate, which must rule within fifteen
days. The procedure set out in article 45 shall then apply.

หากสภาผูแทนราษฎรไมสามารถลงมติเห็นชอบรางดังกลาวไดในการพิจารณาวาระที่หนึ่ง
ภายในระยะเวลาสี่สิบวันนับจากวันที่ไดรับรางรัฐบัญญัติ ใหรัฐบาลสงรางดังกลาวตอไปยังวุฒิสภา
ซึ่งจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน และใหนําวิธีการตามมาตรา ๔๕ มาใช
Should Parliament fail to reach a decision within seventy days, the provisions of the bill may be
brought into force by ordinance.

หากรัฐสภาไมสามารถลงมติไดภายในระยะเวลาเจ็ดสิบวัน ใหออกกฤษฎีกาเพื่อนํา
บทบัญญัติของรางกฎหมายนั้นมาบังคับใชได
Should the finance bill establishing the resources and expenditures for a financial year not be
introduced in time for promulgation before the beginning of that year, the Government shall as a matter
of urgency ask Parliament for authorization to collect taxes and shall make available by decree the
funds needed to meet the commitments already voted for.

หากไมสามารถเสนอรางกฎหมายวาดวยการเงินที่ไดกําหนดรายรับรายจายสําหรับปงบประมาณไดทนั เวลาเพื่อประกาศใชเปนกฎหมายกอนเริ่มปงบประมาณดังกลาวแลว หากเปนกรณี
เรงดวน ใหรัฐบาลขอตอรัฐสภาเปนกรณีฉุกเฉิน เพื่ออนุมัติใหจัดเก็บภาษี และใหออกกฤษฎีกาสัง่
จายเงินทีจ่ ําเปนตอการปฏิบัติภารกิจทีไ่ ดเคยใหความเห็นชอบมาแลวไปพลางกอน
The time limits set by this article shall be suspended when Parliament is not in session.
The Audit Court shall assist Parliament and the Government in monitoring the implementation of finance
Acts.
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ใหระงับการกําหนดเวลาที่มาตรานี้ไดบัญญัติไวเปนการชั่วคราวหากไมอยูในสมัยการ
ประชุมรัฐสภา และใหศาลตรวจเงินแผนดินชวยเหลือรัฐสภาและรัฐบาลในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามรัฐบัญญัติที่เกี่ยวของกับการเงิน
Article 47-1

มาตรา ๔๗-๑
Parliament shall pass social security finance bills in the manner provided by an institutional Act.
Should the National Assembly fail to reach a decision on first reading within twenty days following the
introduction of a bill, the Government shall refer the bill to the Senate, which must rule within fifteen days.
The procedure set out in article 45 shall then apply.

ใหรัฐสภาพิจารณาลงมติในรางกฎหมายที่เกี่ยวกับการใหเงินอุดหนุนกิจการประกันสังคม
ตามเงื่อนไขทีไ่ ดกําหนดไวในรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หากสภาผูแทนราษฎรไมไดใหความ
เห็นชอบในวาระแรกภายในระยะเวลายี่สิบวันนับจากวันที่ไดรับรางกฎหมาย
ใหรัฐบาลสงราง
กฎหมายดังกลาวใหวุฒิสภาเพื่อพิจารณาใหเสร็จสิ้นภายในสิบหาวัน และใหนําวิธีการตามมาตรา
๔๕ มาใช
Should Parliament fail to reach a decision within fifty days, the provisions of the bill may be
implemented by ordinance.

หากรัฐสภาไมไดใหความเห็นชอบภายในระยะเวลาหาสิบวัน ใหออกกฤษฎีกาเพื่อนํา
บทบัญญัติของรางกฎหมายนั้นมาบังคับใชได
The time limits set by this article shall be suspended when Parliament is not in session and, as
regards each assembly, during the weeks when it has decided not to sit in accordance with the second
paragraph of article 28.

ใหระงับการกําหนดเวลาที่มาตรานี้ไดบัญญัติไวเปนการชั่วคราวหากไมอยูในสมัยประชุม
รัฐสภา รวมทัง้ ในชวงสัปดาหที่แตละสภามีมติวาจะไมดาํ เนินการประชุม ตามมาตรา ๒๘ วรรค
สอง
The Audit Court shall assist Parliament and the Government in monitoring the implementation
of social security finance Acts.

ใหศาลตรวจเงินแผนดินชวยเหลือรัฐสภาและรัฐบาล ในการตรวจสอบการใชจายเงินตาม
รัฐบัญญัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนกิจการประกันสังคม
Article 48

มาตรา ๔๘
Without prejudice to the application of the last three paragraphs of article 28, precedence shall
be given on the agendas of the assemblies, and in the order determined by the Government, to the
discussion of government bills and of Members' bills accepted by the Government. At one sitting a week
at least precedence shall be given to questions from Members of Parliament and to answers by the
Government. At one sitting a month precedence shall be given to the agenda determined by each
assembly.
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ภายใตบทบัญญัติที่กําหนดไวในสามวรรคสุดทายของมาตรา ๒๘ ระเบียบวาระการประชุม
ของสภาใหเปนไปตามการจัดลําดับความเรงดวนตามที่รฐั บาลกําหนด
โดยใหพิจารณารางรัฐบัญญัติที่รัฐบาลเปนผูเสนอกอน จากนัน้ จึงพิจารณารางรัฐบัญญัติที่สมาชิกรัฐสภาเปนผูเสนอซึ่ง
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลแลว ทั้งนี้ ใหกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยสัปดาหละครั้ง
สําหรับการตั้งกระทูถามโดยสมาชิกรัฐสภาและการตอบกระทูถามโดยรัฐบาล และใหแตละสภา
กําหนดระเบียบวาระการประชุมตามลําดับโดยประชุมเดือนละครั้ง
Article 49

มาตรา ๔๙
The Prime Minister, after deliberation by the Council of Ministers, may make the Government's
programme or possibly a statement of its general policy an issue of its responsibility before the National
Assembly.

ภายหลังจากทีไ่ ดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว
นายกรัฐมนตรีอาจขอผูกพัน
ความรับผิดชอบของรัฐบาลตอสภาผูแทนราษฎรไวกับแผนการดําเนินงานหรือคําแถลงนโยบาย
ทางการเมืองทั่วไปของรัฐบาลได
The National Assembly may raise an issue of the Government's responsibility by passing a
motion of censure. Such a motion shall not be admissible unless it is signed by at least one tenth of the
members of the National Assembly. Voting may not take place within forty-eight hours after the motion
has been introduced. Only the votes in favour of the motion of censure shall be counted; the motion of
censure shall not be adopted unless it is voted for by the majority of the members of the Assembly.

สภาผูแทนราษฎรอาจขอใหรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบ
โดยการเสนอญัตติขอเปด
อภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐบาล ซึ่งญัตติดังกลาวจะไดรบั การพิจารณาก็ตอเมื่อมีการ
เขาชื่อกันโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางนอยหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทั้งหมดที่มีอยู การออกเสียงจะไมมีขึ้นภายในสี่สิบแปดชัว่ โมงหลังจากการเสนอญัตติ ทั้งนี้ ใหนับ
เฉพาะคะแนนเสียงที่เห็นดวยกับญัตติไมไววางใจซึ่งจะตองไดรับคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกทั้งหมดที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
Except as provided in the following paragraph, a deputy shall not sign more than three motions
of censure during a single ordinary session and more than one during a single extraordinary session.
The Prime Minister may, after deliberation by the Council of Ministers, make the passing of a bill an
issue of the Government's responsibility before the National Assembly. In that event, the bill shall be
considered adopted unless a motion of censure, introduced within the subsequent twenty-four hours, is
carried as provided in the preceding paragraph.

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนหนึ่งไมอาจเขาชื่อเสนอญัตติเกินกวาสามครั้งในสมัยการ
ประชุมสามัญสมัยหนึ่ง หรือเกินกวาหนึ่งครั้งในระหวางสมัยประชุมวิสามัญสมัยหนึ่งเวนแตกรณีที่
บัญญัติไวในวรรคถัดไป เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว อาจขอผูกพันความ
รับผิดชอบของรัฐบาลตอสภาผูแทนราษฎรไวกับการลงมติผานรางรัฐบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่งได
ในกรณีดังกลาวใหถือวาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบรางรัฐบัญญัติฉบับนี้แลว เวนแตจะมี
ญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลและสภาผูแทนราษฎรไดลงมติไมไววางใจรัฐบาลตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในวรรคกอนภายในยีส่ ิบสี่ชั่วโมงหลังจากนั้น
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The Prime Minister may ask the Senate to approve a statement of general policy.

นายกรัฐมนตรีสามารถขอใหวุฒิสภาใหความเห็นชอบตอการแถลงนโยบายทั่วไปได
Article 50

มาตรา ๕๐
Where the National Assembly carries a motion of censure, or where it fails to endorse the
programme or a statement of general policy of the Government, the Prime Minister must tender the
resignation of the Government to the President of the Republic.

ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรมีมติเห็นชอบในญัตติไมไววางใจรัฐบาล
หรือไมเห็นชอบ
แผนการดําเนินงานหรือคําแถลงนโยบายทัว่ ไปของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีตองเสนอการลาออกของ
รัฐบาลตอประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
Article 51

มาตรา ๕๑
The closing of ordinary or extraordinary sessions shall be postponed by right in order to permit
the application of article 49, if the case arises. Additional sittings shall be held by right for the same
purpose.

การปดประชุมสมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญตองเลื่อนออกไปโดยอัตโนมัติเพื่อใหมกี ารนํา
มาตรา ๔๙ มาใชบังคับและเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว สภาอาจกําหนดใหมวี ันประชุม
เพิ่มเติมไดเอง
Treaties or agreements duly ratified or approved shall, upon publication, prevail over Acts of
Parliament, subject, in regard to each agreement or treaty, to its application by the other party.

ในการเผยแพรสนธิสัญญาหรือขอตกลงที่ไดมีการลงสัตยาบันหรือการรับรองโดยชอบนั้น
อยูเหนือรัฐบัญญัติของรัฐสภา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกบั การปฏิบัติตามโดยคูกรณีในความตกลงหรือ
สนธิสัญญาแตละฉบับ
TITLE VI - on treaties and international agreements

หมวด ๖ – สนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ
Article 52

มาตรา ๕๒
The President of the Republic shall negotiate and ratify treaties.

ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปนผูเจรจาและใหสัตยาบันสนธิสัญญาทั้งหลาย
He shall be informed of any negotiations for the conclusion of an international agreement not
subject to ratification.

ใหแจงใหประธานาธิบดีรับทราบเกี่ยวกับผลการเจรจาหาเพื่อการทําขอตกลงระหวางประเทศที่มีการใหสัตยาบัน
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Article 53

มาตรา ๕๓
Peace treaties, commercial treaties, treaties or agreements relating to international
organization, those that commit the finances of the State, those that modify provisions which are matters
for statute, those relating to the status of persons, and those that involve the cession, exchange or
addition of territory, may be ratified or approved only by virtue of an Act of Parliament.

สนธิสัญญาสันติภาพ สนธิสัญญาดานการคา สนธิสัญญาหรือความตกลงเกี่ยวกับองคการ
ระหวางประเทศ สนธิสัญญาหรือความตกลงที่มีผลผูกพันดานการเงินของรัฐ สนธิสัญญาหรือความ
ตกลงที่แกไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติที่มีลักษณะเปนรัฐบัญญัติ สนธิสัญญาหรือความตกลงเกี่ยวกับ
สถานภาพของบุคคล สนธิสัญญาหรือความตกลงเกี่ยวกับการยกให การแลกเปลี่ยน หรือ การผนวก
ดินแดน จะไดรับการใหสัตยาบันหรือความเห็นชอบไดก็โดยผลของรัฐบัญญัติของรัฐสภา
They shall not take effect until they have been ratified or approved.

สนธิสัญญาหรือความตกลงดังกลาวมีผลบังคับใชไดก็ตอเมื่อไดรับการใหสัตยาบันหรือ
ความเห็นชอบแลว
No cession, exchange or addition of territory shall be valid without the consent of the
population concerned.

การยกให การแลกเปลี่ยน หรือ การผนวกดินแดนใด จะมีผลบังคับไดก็ตอเมื่อไดรับความ
ยินยอมจากประชาชนที่เกี่ยวของแลว
Article 53-1

มาตรา ๕๓-๑
The Republic may conclude, with European States that are bound by commitments identical
with its own in the matter of asylum and the protection of human rights and fundamental freedoms,
agreements determining their respective jurisdiction in regard to the consideration of requests for
asylum submitted to them.

สาธารณรัฐอาจทําขอตกลงกับรัฐอื่นในยุโรปที่มีขอผูกพันในลักษณะเดียวกับสาธารณรัฐ
ในเรื่องการลี้ภยั และการคุมครองสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพืน้ ฐาน ได เพื่อกําหนดเขตอํานาจ
ของแตละรัฐในการตรวจสอบคําขอลี้ภัยทีม่ ีการเสนอตอรัฐแตละรัฐได
However, even if the request does not fall within their jurisdiction under the terms of these
agreements, the authorities of the Republic shall remain empowered to grant asylum to any foreigner
who is persecuted for his action in pursuit of freedom or who seeks the protection of France for some
other reason.

อยางไรก็ตาม แมวาคํารองขอลี้ภัยจะไมไดอยูในขอบเขตอํานาจของแตละรัฐตามที่กาํ หนด
ไวในขอตกลงระหวางกันก็ตาม เจาหนาทีข่ องสาธารณรัฐยอมมีอํานาจในการอนุญาตใหมีการลี้ภยั
แกบุคคลตางชาติทุกคนที่ถูกคุกคามอันเปนผลจากการดําเนินการของบุคคลนั้นเพื่อปกปองสิทธิ
เสรีภาพหรือแกบุคคลตางชาติทุกคนซึ่งขอรับความคุมครองจากประเทศฝรั่งเศสดวยเหตุผลอื่นได
Article 53-2
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มาตรา ๕๓-๒
The Republic may recognize the jurisdiction of the International Criminal Court as provided by
the treaty signed on 18 July 1998.

สาธารณรัฐอาจยอมรับขอบเขตอํานาจศาลอาญาระหวางประเทศไดตามเงื่อนไขที่ได
กําหนดไวในสนธิสัญญาที่ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๑๙๙๘ (พ.ศ.๒๕๔๑)
Article 54

มาตรา ๕๔
If the Constitutional Council, on a reference from the President of the Republic, from the Prime
Minister, from the President of one or the other assembly, or from sixty deputies or sixty senators, has
declared that an international commitment contains a clause contrary to the Constitution, authorization
to ratify or approve the international commitment in question may be given only after amendment of the
Constitution.

หากศาลรัฐธรรมนูญเมื่อไดรบั คํารองขอจากประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ นายกรัฐมนตรี
ประธานสภาหนึ่งสภาใด หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนหกสิบคน หรือสมาชิกวุฒิสภา
จํานวนหกสิบคน แลววินิจฉัยวาขอผูกพันระหวางประเทศใดที่มีถอยความทีแ่ ยงกับรัฐธรรมนูญ
แลว การอนุญาตใหมกี ารใหสัตยาบันหรือใหความเห็นชอบตอขอผูกพันระหวางประเทศดังกลาว
จะกระทําไดกต็ อเมื่อไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแลวเทานัน้
Article 55

มาตรา ๕๕
Treaties or agreements duly ratified or approved shall, upon publication, prevail over Acts of
Parliament, subject, in regard to each agreement or treaty, to its application by the other party.

สนธิสัญญาหรือขอตกลงที่ไดรับการใหสัตยาบันหรือไดรบั ความเห็นชอบโดยใหมีผล
บังคับใชนับตัง้ แตไดมกี ารประกาศใชบังคับยอมมีฐานะทางกฎหมายสูงกวารัฐบัญญัติของรัฐสภา
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะตองบังคับใชขอตกลงหรือสนธิสัญญานั้นเชนเดียว- กัน
TITLE VII - the Constitutional Council

หมวด ๗ – คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
Article 56

มาตรา ๕๖
The Constitutional Council shall consist of nine members, whose term of office shall be nine
years and shall not be renewable. One third of the membership of the Constitutional Council shall be
renewed every three years. Three of its members shall be appointed by the President of the Republic,
three by the President of the National Assembly and three by the President of the Senate.

ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวยตุลาการจํานวนเกาคน โดยใหมีวาระการดํารง
ตําแหนงเกาป และไมอาจรับตําแหนงใหมไดอีก ทั้งนี้ ใหมีการเปลีย่ นตุลาการรัฐธรรมนูญจํานวน
หนึ่งในสามทุกสามป ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปนผูแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญจํานวนสาม

28

คน ประธานสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญจํานวนสามคน และ ประธานวุฒิสภา
แตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญจํานวนสามคน
In addition to the nine members provided for above, former Presidents of the Republic shall be
ex officio life members of the Constitutional Council.

นอกจากตุลาการรัฐธรรมนูญจํานวนเกาคนดังกลาวขางตนแลว ใหอดีตประธานาธิบดีแหง
สาธารณรัฐทุกคนเปนตุลาการรัฐธรรมนูญโดยตําแหนงตลอดชีพ
The President shall be appointed by the President of the Republic. He shall have a casting vote
in the event of a tie.

ใหประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดรับการแตงตั้งโดยประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
และใหมีอํานาจในการออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน
Article 57

มาตรา ๕๗
The office of member of the Constitutional Council shall be incompatible with that of minister or
Member of Parliament. Other incompatibilities shall be determined by an institutional Act.

ตุลาการรัฐธรรมนูญไมอาจดํารงตําแหนงรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาได การกําหนด
ตําแหนงอืน่ ทีไ่ มอาจดํารงตําแหนงพรอมกับตําแหนงตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามที่กําหนด
ไวในรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
Article 58

มาตรา ๕๘
The Constitutional Council shall ensure the proper conduct of the election of the President of
the Republic.

ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูดูแลตรวจสอบความถูกตองในการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
It shall examine complaints and shall declare the results of the vote.

ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูตรวจสอบขอรองเรียนและประกาศผลการเลือกตั้ง
Article 59

มาตรา ๕๙
The Constitutional Council shall rule on the proper conduct of the election of deputies and
senators in disputed cases.

ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูพิจารณาชี้ขาดความถูกตองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในกรณีที่มีการคัดคานการเลือกตั้ง
Article 60
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มาตรา ๖๐
The Constitutional Council shall ensure the proper conduct of referendum proceedings as
provided for in articles 11 and 89 and in Title XV and shall declare the results of the referendum.

ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูดูแลตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการออกเสียง
ประชามติตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๑ และ มาตรา ๘๙ และในหมวด ๑๕ และเปนผูประกาศผล
การออกเสียงลงประชามติ
Article 61

มาตรา ๖๑
Institutional Acts, before their promulgation, and the rules of procedure of the parliamentary
assemblies, before their entry into force, must be referred to the Constitutional Council, which shall rule
on their conformity with the Constitution.

กอนที่จะประกาศใชบังคับรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและขอบังคับการประชุมรัฐสภา
ใหสงรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางขอบังคับการประชุมสภาไปยังตุลาการรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินจิ ฉัยความชอบธรรมดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและราง
ขอบังคับการประชุมกอน
To the same end, Acts of Parliament may be referred to the Constitutional Council, before their
promulgation, by the President of the Republic, the Prime Minister, the President of the National
Assembly, the President of the Senate, or sixty deputies or sixty senators.

เพื่อความมุงหมายอยางเดียวกัน กอนทีจ่ ะประกาศใชเปนกฎหมาย ประธานาธิบดีแหง
สาธารณรัฐ นายกรัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจํานวนหกสิบคน หรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนหกสิบคน อาจรองขอตอตุลาการรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินจิ ฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐบัญญัตินั้นกอนได
In the cases provided for in the two preceding paragraphs, the Constitutional Council must rule
within one month. However, at the request of the Government, if the matter is urgent, this period shall be
reduced to eight days.

ในกรณีที่เปนไปตามทั้งสองวรรคขางตน คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัยใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งเดือน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่รัฐบาลรองขอวาเปนเรื่องเรงดวน ขั้นตอนนี้อาจลดลง
เหลือแปดวันได
In these same cases, reference to the Constitutional Council shall suspend the time limit for
promulgation.

ในกรณีเชนเดียวกัน การรองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะมีผลทําใหระยะเวลา
ในการประกาศใชกฎหมายหยุดลงชัว่ คราวได
Article 62

มาตรา ๖๒
A provision declared unconstitutional shall be neither promulgated nor implemented.
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บทบัญญัติใดที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาขัดตอรัฐธรรมนูญ
ประกาศใชเปนกฎหมายหรือไมอาจมีผลบังคับใชเปนกฎหมายได

ยอมไมสามารถ

No appeal shall lie from the decisions of the Constitutional Council. They shall be binding on
public authorities and on all administrative authorities and all courts.

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยอมเปนที่สุดและมีผลผูกพันสถาบันทางการเมือง
แหงรัฐ ตลอดจนองคกร เจาหนาที่ฝายปกครอง และ ศาล
Article 63

มาตรา ๖๓
An institutional Act shall determine the rules of organization and operation of the Constitutional
Council, the procedure to be followed before it and, in particular, the time limits allowed for referring
disputes to it.

ใหมีรัฐบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญกําหนดขอบังคับขององคกรและการดําเนินงานของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ กระบวนการวิธพี ิจารณา และโดยเฉพาะอยางยิ่ง การกําหนดระยะเวลาใน
การเสนอเรื่องใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
TITLE VIII - on judicial authority

หมวด ๘ – องคกรตุลาการ
Article 64

มาตรา ๖๔
The President of the Republic shall be the guarantor of the independence of the judicial
authority.

ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปนผูประกันความเปนอิสระขององคกรตุลาการ
He shall be assisted by the High Council of the Judiciary.

ใหคณะกรรมการตุลาการชวยงานของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
An institutional Act shall determine the regulations governing the members of the judiciary.
Judges shall be irremovable.

ใหรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดขอบังคับเพื่อใชควบคุมผูพิพากษา และไมใหมี
การถอดถอนผูพิพากษา
Article 65

มาตรา ๖๕
The High Council of the Judiciary shall be presided over by the President of the Republic. The
Minister of Justice shall be its vice-president ex officio. He may deputize for the President of the
Republic.

31

ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปนประธานคณะกรรมการตุลาการ
และให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิ รรมเปนรองประธานโดยตําแหนง รวมทั้งทําหนาที่เปนประธานแทน
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
The High Council of the Judiciary shall consist of two sections, one with jurisdiction for judges,
the other for public prosecutors.

ใหคณะกรรมการตุลาการประกอบดวยสององคคณะ คือ องคคณะแรกเกีย่ วของกับ
ขอบเขตอํานาจของผูพิพากษา และ อีกองคคณะหนึ่งเกีย่ วของกับขอบเขตอํานาจของอัยการ
The section with jurisdiction for judges shall comprise, in addition to the President of the
Republic and the Minister of Justice, five judges and one public prosecutor, one conseiller d'Etat
appointed by the Conseil d'Etat, and three prominent citizens who are not members either of Parliament
or of the judiciary, appointed respectively by the President of the Republic, the President of the National
Assembly and the President of the Senate.

องคคณะที่เกี่ยวของกับขอบเขตอํานาจของผูพิพากษา นอกจากประกอบดวยประธานาธิบดี
แหงสาธารณรัฐและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมแลว ใหรวมถึงผูพิพากษาจํานวนหาคน และ
อัยการหนึง่ คน และสมาชิกสภาแหงรัฐหนึ่งคนที่ไดรับการแตงตั้งโดยสภาแหงรัฐ และผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนสามคนที่ไมไดเปนสมาชิกรัฐสภาหรือฝายตุลาการ โดยใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
ประธานสภาผูแทนราษฎร และ ประธานวุฒิสภา เปนผูแตงตั้งตามลําดับ
The section with jurisdiction for public prosecutors shall comprise, in addition to the President
of the Republic and the Minister of Justice, five public prosecutors and one judge, and the conseiller
d'Etat and the three prominent citizens referred to in the preceding paragraph.

องคคณะที่เกี่ยวของกับขอบเขตอํานาจของอัยการ นอกจากประกอบดวยประธานาธิบดี
แหงสาธารณรัฐ และ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมแลว ใหรวมถึงอัยการจํานวนหาคน และ
ผูพิพากษาหนึง่ คน รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิสามคนตามที่ไดอางถึงในวรรคกอนหนา
The section of the High Council of the Judiciary with jurisdiction for judges shall make
nominations for the appointment of judges in the Court of Cassation, the first presidents of the courts of
appeal and the presidents of the tribunaux de grande instance. Other judges shall be appointed with its
assent.

ใหองคคณะของคณะกรรมการตุลาการที่เกี่ยวของกับขอบเขตอํานาจของผูพิพากษาเปนผู
เสนอชื่อแตงตัง้ ผูพิพากษาในศาลฎีกา ประธานคนที่หนึง่ ของศาลอุทธรณ และ อธิบดีศาลชั้นตน
และใหผูพิพากษาอื่นๆ มาจากการแตงตั้งตามที่เห็นสมควร
It shall act as the disciplinary council for judges. When acting in that capacity, it shall be
presided over by the first president of the Court of Cassation. The section of the High Council of the
Judiciary with jurisdiction for public prosecutors shall give its opinion on the appointment of public
prosecutors, with the exception of posts to be filled in the Council of Ministers.

ใหองคคณะตามวรรคกอนทําหนาที่เปนคณะกรรมการทางวินยั ผูพิพากษา เมื่อทําหนาที่
พิจารณาพิพากษาคดี ใหประธานศาลฎีกาคนที่หนึง่ ทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการดังกลาว
สวนองคคณะของคณะกรรมการตุลาการที่เกี่ยวของกับขอบเขตอํานาจของอัยการ นั้น มีหนาที่ให
ความเห็นเกีย่ วกับการแตงตั้งอัยการ เวนแตตําแหนงทีจ่ ะอยูในอํานาจการแตงตั้งของคณะรัฐมนตรี
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It shall give its opinion on disciplinary penalties with regard to public prosecutors. When acting
in that capacity, it shall be presided over by the chief public prosecutor at the Court of Cassation.

ใหองคคณะตามวรรคกอนใหความเห็นเกีย่ วกับการลงโทษทางวินยั ของอัยการเมื่อปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาว ใหอัยการสูงสุดทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการ
An institutional Act shall determine the manner in which this article is to be implemented.

ใหรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดเงื่อนไขตางๆ ในการปฏิบัติใหเปนไปตามที่
บัญญัติไวในมาตรานี้
Article 66

มาตรา ๖๖
No one shall be arbitrarily detained.

การกักขังหนวงเหนีย่ วบุคคลโดยพลการจะกระทํามิได
The judicial authority, guardian of individual liberty, shall ensure the observance of this principle
as provided by statute.

ใหองคกรตุลาการ ซึ่งเปนผูคุมครองเสรีภาพสวนบุคคล เปนผูดูแลใหมกี ารเคารพหลักการ
นี้ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดโดยรัฐบัญญัติ
Article 66-1
No one shall be sentenced to death.

มาตรา ๖๖-๑
การตัดสินลงโทษประหารชีวิตจะกระทํามิได
TITLE IX - the High Court

หมวด ๙ – ศาลอาญาชั้นสูง
Article 67

มาตรา ๖๗
The President of the Republic shall incur no liability by reason of acts carried out in this official
capacity, subject to the provisions of Articles 53-2 and 68 hereof.

ไมใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐสรางอาพันธภาพอันเปนผลจากการกระทําในการ
ปฏิบัติหนาที่ ภายในบังคับบทบัญญัติตามมาตรา ๕๓-๒ และ ๖๘
Throughout his term of office, the President shall not be required to testify and shall not be the
object of any criminal or civil proceedings, nor of any preferring of charges or investigatory measures. All
limitation periods shall be suspended for the duration of said term of office.

ตลอดวาระการดํารงตําแหนง ไมใหเรียกรองใหประธานาธิบดีเปนพยานในการใหการ และ
ไมใหคัดคานกระบวนการพิจารณาคดีแพงหรือคดีอาญาใดๆ หรือคัดคานมาตรการในการยื่นฟอง
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ตอศาลหรือการสืบสวน ทั้งนี้ ใหระงับเวลาในชวงที่มกี ารจํากัดไวเปนการชั่วคราวในระหวางวาระ
การดํารงตําแหนง
All actions and proceedings thus stayed may be reactivated or brought against the President
no sooner than one month after the end of his term of office.

การดําเนินคดีและการดําเนินการทางกฎหมายตอประธานาธิบดี
สามารถนํากลับมา
พิจารณาใหมหรือฟองไดในเวลาไมเร็วกวาหนึ่งเดือนภายหลังจากสิน้ สุดวาระการดํารงตําแหนง
ประธานาธิบดี
Article 68

มาตรา ๖๘
The President of the Republic shall not be removed from office during the term thereof on any
grounds other than a breach of his duties patently incompatible with his continuing in office. Such
removal from office shall be proclaimed by Parliament sitting as the High Court

ไมใหถอดถอนประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐออกจากตําแหนงในระหวางวาระการดํารง
ตําแหนงดังกลาวดวยเหตุผลอื่นที่ไมใชการละทิ้งหนาที่อนั ถือเปนการขัดตอการดํารงตําแหนงตอไป
ทั้งนี้ ใหทปี่ ระชุมรัฐสภาหรือศาลอาญาชั้นสูงเปนผูประกาศการถอดถอนประธานาธิบดีออกจาก
ตําแหนง
The proposal to convene the High Court adopted by one of the two Houses of Parliament shall
be immediately transmitted to the other House which shall make its decision known within fifteen days of
the receipt thereof.

การเสนอใหมกี ารประชุมศาลอาญาชั้นสูงโดยสภาใดสภาหนึ่งจากสองสภา ใหสงตอไปยัง
อีกสภาหนึ่งทันทีเพื่อลงมติภายในสิบหาวันหลังจากทีไ่ ดรับทราบ
The High Court shall be presided by the President of the National Assembly. It shall give its
ruling as to the removal from office of the President, by secret ballot, within one month. Its ruling shall
take effect immediately.

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรทําหนาที่เปนประธานศาลอาญาชั้นสูง โดยใหทําการวินิจฉัย
เกี่ยวกับการถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตําแหนง โดยการลงคะแนนลับภายในหนึ่งเดือน และ
ใหคําวินิจฉัยมีผลทันที
Rulings given hereunder shall require a majority of two thirds of the members of the House
involved or of the High Court. No proxy voting shall be allowed. Only votes in favour of the removal from
office or the convening of the High Court shall be counted.

ใหคําวินิจฉัยตอไปนี้อาศัยคะแนนเสียงจํานวนสองในสามของสมาชิกสภาที่เกี่ยวของ หรือ
ศาลอาญาชั้นสูง หามมีการลงคะแนนเสียงแทนกัน และใหนับคะแนนเสียงเฉพาะที่สนับสนุนใหมี
การถอดถอนออกจากตําแหนง หรือที่สนับสนุนใหประชุมศาลอาญาชั้นสูงเทานั้น
An Institutional Act shall determine the conditions for the application hereof.

ใหรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดเงื่อนไขของคํารองขอดังกลาว
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TITLE X - on the criminal liability of members of the government

หมวด ๑๐ – ความรับผิดทางอาญาของรัฐมนตรี
Article 68-1

มาตรา ๖๘-๑
Members of the Government shall be criminally liable for acts performed in the exercise of their
duties and classified as serious crimes or other major offences at the time they were committed.

ใหรัฐมนตรีรบั ผิดทางอาญาจากการกระทําในการปฏิบัตหิ นาที่ของตน รวมถึงการกระทําที่
จัดวาเปนอาชญากรรมรายแรง หรือการกระทําผิดกฎหมายที่รายแรงในเวลาที่ตนปฏิบัติหนาที่
They shall be tried by the Court of Justice of the Republic.

ใหศาลสถิตยุตธิ รรมแหงสาธารณรัฐเปนผูพจิ ารณาคดี
The Court of Justice of the Republic shall be bound by such definition of serious crimes and
other major offences and such determination of penalties as are laid down by statute.

ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลสถิตยุติธรรมแหงสาธารณรัฐถูกผูกพันโดยองคประกอบ
ของความผิดและอัตราโทษตามบทบัญญัติของกฎหมาย
Article 68-2

มาตรา ๖๘-๒
The Court of Justice of the Republic shall consist of fifteen members : twelve Members of
Parliament, elected in equal number from among their ranks by the National Assembly and the Senate
after each general or partial renewal by election of these assemblies, and three judges of the Court of
Cassation, one of whom shall preside over the Court of Justice of the Republic.

ใหศาลสถิตยุตธิ รรมแหงสาธารณรัฐประกอบดวยผูพิพากษาจํานวนสิบหาคน ผูพิพากษา
จํานวนสิบสองคนไดรับเลือกตั้งจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในจํานวนเทาๆ กันตามสถานะ
ภายหลังจากทีไ่ ดมีการเลือกตั้งทั่วไป หรือ เลือกตั้งซอมสมาชิกของทั้งสองสภาแลว และรวมถึงผู
พิพากษาศาลฎีกา โดยใหหนึง่ คนในนีเ้ ปนประธานการประชุมศาลสถิตยุติธรรมแหงสาธารณรัฐ
Any person claiming to be a victim of a serious crime or other major offence committed by a
member of the Government in the exercise of his duties may lodge a complaint with a petitions
committee.

บุคคลใดที่อางวาตนไดรับความเสียหายจากอาชญากรรมรายแรงหรือการกระทําผิด
กฎหมายที่รายแรงอื่นๆ อันเกิดจากการกระทําในตําแหนงหนาที่ของรัฐมนตรี สามารถยื่นฟองตอ
คณะกรรมาธิการรับเรื่องรองทุกขได
This committee shall order the case to be either closed or forwarded to the chief public
prosecutor at the Court of Cassation for referral to the Court of Justice of the Republic.

ใหคณะกรรมาธิการนี้สั่งยุตคิ ดีหรือสงคําฟองไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟองคดีตอศาล
ยุติธรรมแหงสาธารณรัฐ
The chief public prosecutor at the Court of Cassation may also make a reference ex officio to
the Court of Justice of the Republic with the assent of the petitions committee. An institutional Act shall
determine the manner in which this article is to be implemented.
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อัยการสูงสุดของศาลฎีกาโดยตําแหนงสามารถยื่นเรื่องไปยังศาลสถิตยุติธรรมแหง
สาธารณรัฐโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการรับเรื่องราวรองทุกข และใหรัฐบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดเงื่อนไขในการบังคับใชมาตรานี้
Article 68-3

มาตรา ๖๘-๓
The provisions of this title shall apply to acts committed before its entry into force.

บทบัญญัติในหมวดนี้อาจนําไปบังคับใชกบั การกระทําความผิดที่เกิดขึน้ กอนการมีผลใช
บังคับของบทบัญญัติในหมวดนี้
TITLE XI - the Economic and Social Council

หมวด ๑๑ – สภาเศรษฐกิจและสังคม
Article 69

มาตรา ๖๙
The Economic and Social Council, on a reference from the Government, shall give its opinion
on such government bills, draft ordinances or decrees, and Members' bills as have been submitted to it.

ในกรณีที่รัฐบาลรองขอ สภาเศรษฐกิจและสังคมอาจเสนอความเห็นเกีย่ วกับรางกฎหมาย
รางกฤษฎีกา หรือ รัฐกําหนด รวมทั้งรางกฎหมายของสมาชิกฯ ที่ไดเสนอตอสภาเศรษฐกิจและ
สังคม
A member of the Economic and Social Council may be designated by the Council to present, to
the parliamentary assemblies, the opinion of the Council on such bills or drafts as have been submitted
to it.

สมาชิกสภาเศรษฐกิจและสังคมคนใดคนหนึ่งอาจไดรับมอบหมายใหไปชี้แจงตอที่ประชุม
สภาใดสภาหนึ่งเกีย่ วกับความเห็นของสภาเศรษฐกิจและสังคมที่มีตอรางกฎหมายของรัฐบาล หรือ
รางอื่นๆ ตามที่ไดรับ
Article 70

มาตรา ๗๐
The Economic and Social Council may likewise be consulted by the Government on any
economic or social issue. Any plan or programme bill of an economic or social character shall be
submitted to it for its opinion.

สภาเศรษฐกิจและสังคมสามารถใหคําปรึกษาแกรัฐบาลเกี่ยวกับประเด็นปญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมไดเชนกัน แผนงานทุกแผนงานหรือรางรัฐบัญญัติทุกฉบับที่มีลักษณะเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจหรือสังคม จะตองนําเสนอตอสภาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขอความเห็น
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Article 71

มาตรา ๗๑
The composition of the Economic and Social Council and its rules of procedure shall be
determined by an institutional Act.

องคประกอบของสภาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งหลักเกณฑในการดําเนินงาน ใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
TITLE XII - on territorial units

หมวด ๑๒ – วาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
Article 72

มาตรา ๗๒
The territorial units of the Republic shall be the communes, the departments, the regions, the
special-status areas and the overseas territories to which article 74 applies. Any other territorial unit
shall be established by statute, in appropriate cases in place of one or more units provided for by this
paragraph.

องคกรปกครองสวนทองถิ่นของสาธารณรัฐ ไดแก เทศบาล จังหวัด ภาค องคกรสวน
ทองถิ่นรูปแบบพิเศษ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นโพนทะเลตามมาตรา ๗๔ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอืน่ ใดนอกจากนี้ อาจจัดตั้งขึน้ โดยรัฐบัญญัติเพื่อแทนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังกลาวขางตน
Territorial units may take decisions in all matters that are within powers that can best be
exercised at their level.

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจวินจิ ฉัยเรือ่ งตางๆ ที่อยูในเขตอํานาจของตนไดทั้งหมดใน
กรณีที่ตนมีความเหมาะสมทีส่ ุดที่จะดําเนินงานในเรื่องนัน้
In the manner provided by statute, these units shall be self-governing through elected councils
and have power to make regulations.

ภายใตเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไวในรัฐบัญญัติ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจ
บริหารงานของตนไดอยางมีอิสระโดยสภาที่มาจากการเลือกตั้ง และมีอาํ นาจในการออกกฎเกณฑ
เพื่อใชอํานาจหนาที่ของตนได
In the manner provided by institutional Act, where the essential conditions for the exercise of
public liberties or of a right secured by the Constitution are not affected, territorial units or associations
thereof may, where provision is made by statute or regulation, as the case may be, derogate on an
experimental basis for limited purposes and duration from provisions laid down by statute or regulation
governing the exercise of their powers.

ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และยกเวนในกรณีที่จะเปน
การกระทบตอเงื่อนไขสําคัญในการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือตอสิทธิที่รัฐธรรมนูญใหการ
รับรอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือการรวมตัวกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถไม
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงรัฐหรือกฎเกณฑของฝายบริหารซึ่งควบคุมการใชอํานาจหนาที่ของตนได
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ในกรณีที่รัฐบัญญัติหรือกฎเกณฑของฝายบริหารไดกําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อเปนการทดลองโดยมี
วัตถุประสงคและระยะเวลาทีจ่ ํากัดไว
No territorial unit may exercise authority over another. However, where the exercise of a power
requires the combined action of several territorial units, one of those units or one of their associations
may be authorised by statute to organise their joint action.

องคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรใดองคกรหนึ่งไมสามารถใชอํานาจกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นได อยางไรก็ตาม หากการใชอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนึ่งตองอาศัยความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายองคกร
รัฐบัญญัติสามารถ
อนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรใดองคกรหนึ่ง
หรือการรวมตัวกันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกลุมใดกลุมหนึ่งกําหนดวิธีการในการดําเนินการรวมกันได
In the territorial units of the Republic, the State representative, representing each of the
Members of the Government, shall be responsible for national interests, administrative supervision and
the observance of the law.

ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงสาธารณรัฐ นั้น ตัวแทนของรัฐซึ่งถือวาเปนตัวแทน
ของรัฐมนตรีทุกคน มีหนาที่ในการดูแลผลประโยชนของชาติ ควบคุมการบริหารงาน และ
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
Article 72-1

มาตรา ๗๒-๑
The conditions in which voters in each territorial unit may use their right of petition to ask for a
matter within the powers of the unit to be entered on the agenda of its decision-making assembly shall
be determined by statute.

รัฐบัญญัติกําหนดเงื่อนไขวา หากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในแตละองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถใชสิทธิ์รองขอใหสภาแหงองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุประเด็นที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวในระเบียบวาระการประชุมของสภาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนัน้ ได
In the conditions determined by institutional Act, draft decisions or acts within the powers of a
territorial unit may, on its initiative, be presented for a decision to be taken by the voters in that unit by
referendum.

ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รางขอมติ หรือ รางนิติกรรม
ที่อยูในอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นได
Where there is a proposal to establish a special-status territorial unit or to modify its
organisation, a decision may be taken by statute to consult the voters registered in the relevant units.
Voters may also be consulted on changes to the boundaries of territorial units in the conditions
determined by statute.

หากมีการเสนอใหจดั ตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบพิเศษ
หรือจะแกไข
เปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การดําเนินการดังกลาวอาจกระทําไดโดย
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การหารือกับผูม ีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ ไดตามทีก่ ําหนดไวในรัฐบัญญัติการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชวิธกี ารปรึกษาผูมีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้งไดเชนกันตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยบทบัญญัติ
Article 72-2

มาตรา ๗๒-๒
Territorial units shall enjoy resources of which they may dispose freely on the conditions
determined by statute.

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับประโยชนจากรายไดซงึ่ ตนสามารถใชไดอยางอิสระ
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในรัฐบัญญัติ
They may receive all or part of the proceeds of taxes of all kinds. They may be authorised by
statute to determine the basis of assessment and the rates, within the limits set by such statutes.

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจไดรับรายไดทั้งหมดหรือบางสวนจากการเก็บภาษีทกุ
ประเภท รัฐบัญญัติอาจอนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดฐานภาษีและอัตราภาษีได
ตามเงื่อนไขทีร่ ัฐบัญญัติกําหนด
The tax revenue and other own resources of territorial units shall, for each category of territorial
unit, represent a decisive share of their resources. The conditions for the implementation of this rule
shall be determined by institutional Act.

รายรับจากการจัดเก็บภาษีและรายไดอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนสวน
สําคัญของรายไดทั้งหมดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท ใหรัฐบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญกําหนดเงื่อนไขในการบังคับใชหลักเกณฑดงั กลาว
Whenever powers are transferred between central government and the territorial units,
resources equivalent to those which were devoted to the exercise of those powers shall be transferred
also. Wherever the effect of powers newly created or extended is to increase the expenditure to be
borne by territorial units, resources determined by statute shall be allocated.

การถายโอนอํานาจระหวางรัฐบาลกลางกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการ
ควบคูไปกับการโอนรายไดที่ไดสัดสวนกัน การสรางหรือขยายอํานาจที่มีผลเปนการเพิ่มรายได
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการไปพรอมกับการเพิ่มรายไดตามทีก่ าํ หนดไวในรัฐบัญญัติ
Equalisation mechanisms to promote equality between territorial units shall be provided for by
statute.

รัฐบัญญัติกําหนดมาตรการในการจัดสรรเฉลี่ยรายไดเพือ่ ใหเกิดความเสมอภาคระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ
Article 72-3

มาตรา ๗๒-๓
The Republic shall recognise the overseas populations within the French people in a common
ideal of freedom, equality and fraternity.
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ใหสาธารณรัฐยอมรับวาประชากรแหงดินแดนโพนทะเลเปนประชาชนชาวฝรั่งเศส ที่มี
อุดมคติรวมกันในเรื่อง เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ ดวย
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, the Wallis and
Futuna Islands and French Polynesia shall be governed by article 73 for the overseas departments and
regions and for the territorial units established by virtue of the final paragraph of article 73, and by article
74 for the other units.

เกาะกวาเดอลูป กายอานา เกาะมารตินีก เกาะเรอูนียง มาย็อตต แซงปแยร- เซอ มิเกลลง
เกาะวอลเลียและฟวจูนา และ เฟรนช โพลิเนเซีย อยูภ ายใตบทบัญญัติแหงมาตรา ๗๓ ในสวนที่
เกี่ยวกับจังหวัดและภูมิภาคโพนทะเล และในสวนทีเ่ กีย่ วกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดตั้งขึน้
ตามมาตรา ๗๓ วรรคทาย และอยูภายใตบทบัญญัติแหงมาตรา ๗๔
The status of New Caledonia shall be governed by title XIII.

สถานะของนิวแคลิโดเนียอยูภายใตบทบัญญัติแหงหมวด ๑๓
The legislative system and special organisation of the French Southern and Antarctic
Territories shall be determined by statute.

รัฐบัญญัติกําหนดระบบดานนิติบัญญัติและการจัดโครงสรางองคกรพิเศษของดินแดนของ
ฝรั่งเศสทางใต และ แอนตารกติกา
Article 72-4

มาตรา ๗๒-๔
There may be no change for all or part of one of the units to which the second paragraph of
article 72-3 applies, from one to another of the statuses provided for by articles 73 and 74, without the
prior consent of voters in the relevant unit or part of a unit being sought in the manner provided for by
the paragraph below. Such change of status shall be made by institutional Act.

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือบางสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๗๒-๓ วรรคสอง จากระบบหนึ่งไปสูอีกระบบหนึ่งตามทีบ่ ัญญัติไวในมาตรา ๗๓ และ
มาตรา ๗๔ ไมสามารถทําไดหากไมไดรับความยินยอมจากผูมีสิทธิออกเสียงที่อาศัยอยูในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น หรือในสวนที่เกีย่ วของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ ตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในวรรคถัดไปเสียกอน การเปลี่ยนแปลงระบบดังกลาวตองทําโดยรัฐบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ
The President of the Republic may, on a proposal from the Government when Parliament is in
session or on a joint motion of the two assemblies, published in either case in the Journal officiel, decide
to consult voters in an overseas territorial unit on a question relating to its organisation, its powers or its
legislative system. Where the referendum concerns a change as provided for by the foregoing
paragraph and is held in response to a proposal by the Government, the Government shall make a
statement before each assembly which shall be followed by a debate.

ในกรณีที่รัฐบาลไดมีการเสนอแนะในระหวางสมัยการประชุมรัฐสภา หรือกรณีทที่ ั้งสอง
สภาไดมีญัตติรวมกัน ซึ่งเปนญัตติที่ไดประกาศในรัฐกิจจานุเบกษา ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
สามารถกําหนดใหมกี ารปรึกษาหารือกับผูม ีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โพนทะเลไดในปญหาที่เกีย่ วกับการจัดโครงสรางองคกร อํานาจหนาที่ หรือระบบงานดาน
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นิติบัญญัติ หากการลงประชามติเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงตามที่กําหนดไวในวรรคกอนและเกิด
จากการเสนอแนะของรัฐบาลแลว ใหรัฐบาลแถลงตอแตละสภาโดยใหมีการอภิปรายหลังจากนัน้
Article 73

มาตรา ๗๓
In the overseas departments and regions, statutes and regulations shall be automatically
applicable. They may be adapted in the light of the specific characteristics and constraints of those units.
Those adaptations may be decided on by the units in areas in which their powers are exercised if the
relevant units have been empowered to that end by statute.

ในจังหวัดและภูมิภาคโพนทะเล รัฐบัญญัตแิ ละกฎเกณฑของฝายบริหารมีผลบังคับใชอยาง
สมบูรณ
รัฐบัญญัติและกฎเกณฑของฝายบริหารอาจปรับใชใหสอดคลองกับคุณลักษณะและ
ขอจํากัดเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นได
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
สามารถดําเนินการปรับเปลี่ยนดังกลาวในเรื่องที่อยูในเขตอํานาจของตนได หากไดรับอนุญาตโดย
รัฐบัญญัติ
By way of derogation from the first paragraph and in order to take account of their specific
features, units to which this article applies may be empowered by statute to determine themselves the
rules applicable in their territory in a limited number of matters that fall to be determined by statute.

โดยเปนการยกเวนบทบัญญัติของวรรคหนึ่งและเพื่อคํานึงถึงลักษณะเฉพาะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรานี้อาจไดรับมอบอํานาจโดย
รัฐบัญญัติใหกาํ หนดกฎเกณฑของตนเองเพื่อใชบังคับในอาณาเขตของตนเองไดในเรื่องที่อาจอยูใน
เขตอํานาจการออกรัฐบัญญัติในบางเรื่องทีม่ ีการจํากัดจํานวนไว
These rules may not concern nationality, civic rights, the guarantees of public liberties, the
status and capacity of persons, the organisation of justice, criminal law, criminal procedure, foreign
policy, defence, public security and public order, currency, credit and exchange, or electoral law. This
enumeration may be clarified and amplified by an institutional Act.

กฎเกณฑตางๆ เหลานี้ อาจไมเกี่ยวของกับสัญชาติ สิทธิพลเมือง หลักประกันเสรีภาพของ
ประชาชน สถานะและความสามารถของบุคคล การจัดองคกรดานยุติธรรม กฎหมายอาญา กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา นโยบายตางประเทศ การปองกันประเทศ ความมั่นคงและการรักษาความ
สงบเรียบรอยของสังคม เงินตรา การใหสินเชื่อ และการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ หรือ
กฎหมายเลือกตั้ง ทั้งนี้ การระบุเรื่องดังกลาวอาจไดรับการกําหนดใหชัดเจนและเพิม่ เติมไดโดยรัฐ
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
The two foregoing paragraphs shall not apply in the department and region of Réunion.
The powers to be conferred pursuant to the second and third paragraphs shall be decided on at the
request of the relevant territorial unit in the conditions and subject to the reservations provided for by an
institutional Act. They may not be conferred where the essential conditions for the exercise of public
liberties or of a right secured by the Constitution are affected.

บทบัญญัติในสองวรรคขางตนไมใหใชบงั คับกับจังหวัดและภูมิภาคของเกาะเรอูนยี ง การ
มอบอํานาจตามที่บัญญัติไวในวรรคสองและวรรคสามทําไดโดยการรองขอขององคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นทีเ่ กี่ยวของภายใตเงื่อนไขและขอสงวนสิทธิที่กําหนดไวในรัฐบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ การมอบอํานาจไมสามารถทําไดในกรณีที่เปนเรื่องกระทบตอเงื่อนไขสําคัญของ
การดําเนินการเกี่ยวกับเสรีภาพของประชาชนหรือสิทธิที่ไดรับการคุมครองโดยรัฐธรรมนูญ
A territorial unit taking the place of an overseas department and region or a single decisionmaking assembly for the two units may not be established by statute unless the consent of the voters
registered there has first been sought as provided by the second paragraph of article 72-4.

การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยรัฐบัญญัติเพื่อแทนที่จังหวัดและภูมภิ าคโพน
ทะเล หรือการจัดใหมีสภาสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งสองโดยเฉพาะไมอาจกระทําได
หากไมไดรับความยินยอมตามรูปแบบที่กาํ หนดไวในมาตรา ๗๒-๔ วรรคสอง จากผูมีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้งทีล่ งทะเบียนอยูใ นเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลานั้น
Article 74

มาตรา ๗๔
The overseas territorial units to which this article applies shall have a status reflecting their
respective local interests within the Republic.

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโพนทะเลตามที่บัญญัติไวในมาตรานี้ มีสถานะซึ่งคํานึงถึง
ผลประโยชนโดยเฉพาะของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นภายในกรอบของสาธารณรัฐ
This status shall be determined by an institutional Act adopted after the opinion of the decisionmaking assembly has been received and specifying:

สถานะดังกลาวไดรับการกําหนดโดยรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหลังจากไดรับ
ความ เห็นของสภาซึ่งกําหนด
• the conditions in which statutes and regulations shall apply there;

* เงื่อนไขที่รัฐบัญญัติและกฎเกณฑของฝายบริหารใชบังคับ
• the powers of the territorial unit; subject to those already exercised by it, the transfer of
central government powers may not relate to the matters listed in the fourth paragraph of article 73, as
specified and amplified by the institutional Act therein referred to;

* อํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เวนแตเปนอํานาจทีอ่ งคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นใชอยูแลว การถายโอนอํานาจของรัฐบาลกลางที่ไมอาจทําไดในเรื่องที่ระบุไวในมาตรา
๗๓
วรรคสี่
ซึ่งอาจกําหนดใหชดั เจนขึ้นและเพิ่มเติมไดถาจําเปนโดยรัฐบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ
• the rules governing the organisation and operation of the institutions of the territorial unit and
the electoral system for its decision-making assembly;

* หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดองคกรและการดําเนินงานของสถาบันตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและระบบเลือกตั้งของสภาทองถิ่น
• the conditions in which its institutions are consulted on Government or Members’ bills and
draft ordinances or decrees containing provisions relating specifically to the unit and to the ratification or
approval of international commitments entered into in matters within its powers.
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* เงื่อนไขทีส่ ถาบันตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดรับการปรึกษาในรางรัฐ
บัญญัติที่เสนอโดยรัฐบาลหรือสมาชิกฯ และรางรัฐกําหนดหรือรางกฤษฎีกาที่มีบทบัญญัติเฉพาะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตลอดจนการใหสัตยาบันหรือการรับรองพันธกรณีระหวาง
ประเทศที่ไดตกลงไวในเรื่องที่อยูภายในเขตอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้
The institutional Act may also, for such territorial units as enjoy autonomy, determine the
conditions in which:

รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอาจกําหนดเงื่อนไขดังตอไปนี้สําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ไดรับสิทธิในการปกครองตนเอง
• the Council of State shall exercise specific judicial review of certain categories of acts
adopted by the decision-making assembly in matters which are within its powers in the areas reserved
for statute;

* นิติกรรมบางประเภทของสภาทองถิ่นที่เกี่ยวกับการใชอํานาจของสภาทองถิ่นในสวนที่
อยูในเขตอํานาจของการออกรัฐบัญญัติ อยูภายใตการควบคุมทางตุลาการโดยเฉพาะของสภาแหงรัฐ
• the decision-making assembly may amend a statute promulgated after the entry into force of
the territorial unit’s new status, where the Constitutional Council, acting notably on a referral from the
authorities of the territorial unit, has confirmed that the statute governs matters that are within the
powers of the relevant unit;

* สภาทองถิ่นสามารถแกไขเพิ่มเติมรัฐบัญญัติที่ไดประกาศใชบังคับมากอนการมีผลใช
บังคับของสถานะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได หากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับการ
รองขอจากเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ มีคําวินจิ ฉัยวารัฐบัญญัติที่ไดตราขึ้นใน
เรื่องที่อยูภายในเขตอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
• measures justified by local needs may be taken by the territorial unit in favour of its population
as regards access to employment, the right of establishment for the exercise of a professional activity or
the protection of the land;

* มาตรการที่ออกโดยมีเหตุผลความจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถ
กระทําไดโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประโยชนของประชากรของทองถิ่นในเรื่องโอกาส
การมีงานทํา สิทธิในการจัดตั้งสถาบันเพื่อการประกอบอาชีพหรือเรื่องการคุมครองที่ดิน
• the unit may, subject to review by the central government, participate in exercise of the
powers that it retains, in full respect for the guaranties given throughout national territory for the exercise
of public liberties.

* ภายใตความคุมครองของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นสามารถมีสวนรวมใช
อํานาจรวมกับรัฐไดในสวนที่รัฐบาลกลางยังคงรักษาอํานาจโดยตองเคารพอยางเต็มที่ตอ
หลักประกันสําหรับการใชเสรีภาพของประชาชนตลอดทั้งดินแดนของประเทศ
The other rules governing the specific organisation of the territorial units to which this article
applies shall be determined and amended by statute after consultation with their decision-making
assembly.
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ใหรูปแบบอื่นๆ ของการจัดองคกรโดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่บัญญัติไว
ในมาตรานี้ไดรับการกําหนดและแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐบัญญัติภายหลังจากที่ไดปรึกษาหารือกับสภา
ทองถิ่นนั้นแลว
Article 74-1

มาตรา ๗๔-๑
In the territorial units to which article 74 applies and in New Caledonia, the Government may, in
matters which remains within its power, extend by ordinance, with the requisite adaptations, the
legislative provisions applying in metropolitan France, provided the statute has not expressly excluded
the use of this procedure in the specific matters.

องคกรปกครองสวนทองถิ่นโพนทะเลที่ระบุไวในมาตรา ๗๔ และในนิวแคลิโดเนีย
รัฐบาลสามารถออกรัฐกําหนดโดยมีการปรับแกใหสอดคลองตามความจําเปนเพื่อขยายบทบัญญัตทิ ี่
มีลักษณะเปนรัฐบัญญัติซึ่งมีผลใชบังคับในประเทศฝรั่งเศสได เวนแตจะมีรัฐบัญญัติหามการใช
วิธีการเชนนี้สาํ หรับบทบัญญัติดังกลาวไวอยางชัดเจน
Such ordinances shall be issued in the Council of Ministers after receiving the opinion of the
relevant decision-making assemblies and the Council of State. They shall enter into force upon
publication. They shall lapse if they are not ratified by Parliament within eighteen months following their
publication.

ใหคณะรัฐมนตรีตรารัฐกําหนดขึ้นภายหลังจากไดรับความคิดเห็นของสภาทองถิ่นที่
เกี่ยวของและความเห็นของสภาแหงรัฐโดยใหมีผลบังคับใชนับตั้งแตมีการประกาศใชรัฐกําหนด
ดังกลาวสิ้นผลใชบังคับหากมิไดรับการใหสัตยาบันจากรัฐสภาภายในสิบแปดเดือนภายหลังจากการ
ประกาศใช
Article 75

มาตรา ๗๕
Citizens of the Republic who do not have ordinary civil status, the only one referred to in Article
34, shall retain their personal status so long as they have not renounced it.

พลเมืองแหงสาธารณรัฐซึ่งไมมีสถานะทางแพงตามกฎหมายทั่วไปดังทีร่ ะบุไวในมาตรา
๓๔ ยังคงรักษาสถานะบุคคลของตนไวไดตอไปตราบเทาที่ยังไมไดมีการสละสิทธิสถานะดังกลาว
TITLE XIII - transitional provisions relating to New Caledonia

หมวด ๑๓ – บทเฉพาะกาลเกี่ยวกับนิวแคลิโดเนีย
Article 76

มาตรา ๗๖
The population of New Caledonia is called upon to vote by 31 December 1998 on the
provisions of the agreement signed at Nouméa on 5 May 1998, which was published in the Journal
officiel of the French Republic on 27 May 1998.

44

ประชากรของนิวแคลิโดเนียไดรับการเชิญชวนใหลงคะแนนเสียงภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๑๙๙๘ (พ.ศ.๒๕๔๑) ในบทบัญญัติแหงความตกลงที่ไดรับการลงนามที่นูเมอา เมื่อวันที่ ๕
พฤษภาคม ๑๙๙๘ (พ.ศ.๒๕๔๑) ซึ่งไดประกาศลงในรัฐกิจจานุเบกษาแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อ
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๑๙๙๘ (พ.ศ.๒๕๔๑)
Persons satisfying the requirements laid down in article 2 of Act No. 88-1028 of 9 November
1988 shall be eligible to take part in the vote.

บุคคลที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดไวในรัฐบัญญัติเลขที่ ๘๘-๑๐๒๘ มาตรา ๒ ณ วันที่ ๙
พฤศจิกายน ๑๙๙๘ (พ.ศ.๒๕๔๑) ใหถือวามีสิทธิในการลงคะแนนสียง
The measures required to organize the ballot shall be taken by decree adopted after
consultation with the Conseil d'Etat and discussion in the Council of Ministers.

มาตรการที่จําเปนตอการจัดการเลือกตั้ง ใหกําหนดโดยรัฐกฤษฎีกาในสภาแหงรัฐทีไ่ ดผาน
การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแลว
Article 77

มาตรา ๗๗
After approval of the agreement by the vote provided for in article 76, the institutional Act
passed after consultation with the deliberative assembly of New Caledonia shall determine, in order to
ensure the development of New Caledonia in accordance with the guidelines set out in that agreement
and as required for its implementation :

หลังจากที่ขอตกลงไดรับความเห็นชอบจากการลงคะแนนเสียงตามมาตรา ๗๖ แลว ใหรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดตราขึ้นหลังจากการแสดงความเห็นของสภาของนิวแคลิโดเนีย
กําหนดหลักเกณฑดังตอไปนี้
เพื่อรับรองวาการพัฒนานิวแคลิโดเนียเปนไปโดยสอดคลองกับ
แนวทางที่ระบุไวในความตกลงดังกลาว และตามวิธีการที่จําเปน
• the powers of the State which are to be transferred definitively to the institutions of New
Caledonia, at what time and in what manner such transfers are to be made, and how the costs incurred
thereby are to be apportioned;

* อํานาจแหงรัฐที่จะถายโอนอยางเด็ดขาดไปยังสถาบันตางๆ ของนิวแคลิโดเนีย การ
จัดลําดับ และ วิธีการในการถายโอน และการแบงสวนความรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ
ถายโอนดังกลาว
• the rules for the organization and operation of the institutions of New Caledonia, notably the
circumstances in which certain kinds of instrument passed by the deliberative assembly of New
Caledonia may be referred to the Constitutional Council for review before publication;

* หลักเกณฑสาํ หรับการจัดองคกร และการดําเนินงานของสถาบันตางๆ ของนิวแคลิโดเนีย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เงื่อนไขในการทํานิติกรรมบางประเภทของสภาทองถิ่นที่อาจถูกสงใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนประกาศใชบังคับ
• the rules concerning citizenship, the electoral system, employment, and personal status as
laid down by customary law;
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* หลักเกณฑเกี่ยวกับความเปนพลเมือง ระบบเลือกตั้ง การใชแรงงาน และสถานะของ
บุคคลตามจารีตประเพณี
• the circumstances and the time limits within which the population concerned in New
Caledonia is to vote on the attainment of full sovereignty.

* เงื่อนไขและระยะเวลาที่ประชากรที่เกี่ยวของในนิวแคลิโดเนียจะตองลงคะแนนเสียง
เกี่ยวกับการไดมาซึ่งอํานาจอธิปไตยอยางสมบูรณ
• Any other measures required to give effect to the agreement referred to in article 76 shall be
determined by statute.

* มาตรการอื่นๆ ที่จําเปนตอการดําเนินการตามขอตกลงตามที่กลาวไวในมาตรา ๗๖
กําหนดโดยรัฐบัญญัติ
For the purpose of defining the body of electors called upon to elect members of the
deliberative assemblies of New Caledonia and the provinces, the list referred to in the Agreement
mentioned in Article 76 hereof and Sections 188 and 189 of Institutional Act n° 99-209 of March 19th
1999 pertaining to New Caledonia is the list drawn up for the ballot provided for in Article 76
hereinabove which includes those persons not eligible to vote.

เพื่อวัตถุประสงคในการกําหนดองคกรของผูออกเสียงเลือกตั้งตามที่จะไดมีการเรียกรองให
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพิจารณาแหงนิวแคลิโดเนียและในจังหวัดตางๆ นั้น รายชื่อที่อางถึงตาม
ขอตกลง ในมาตรา ๗๖ และมาตรา ๑๘๘ และมาตรา ๑๘๙ ของรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เลขที่ ๙๙-๒๐๙ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๑๙๙๙ (พ.ศ.๒๕๔๒) ที่เกีย่ วของกับนิวแคลิโดเนีย เปนรายชือ่
ที่จัดทําขึ้นสําหรับการออกเสียงลงคะแนนตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๖ ซึ่งรวมถึงผูที่ไมมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง
Articles 78 to 87(Repealed)

มาตรา ๗๘ ถึง ๘๗ (ยกเลิก)
TITLE XIV - on association agreements

หมวด ๑๔ – ความตกลงพันธมิตร
Article 88

มาตรา ๘๘
The Republic may conclude agreements with States that wish to associate themselves with it in
order to develop their civilizations.

สาธารณรัฐอาจทําขอตกลงกับรัฐอื่นที่ตองการจะเขารวมกับสาธารณรัฐเพื่อพัฒนา
วัฒนธรรมของตนได
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TITLE XV - on the European Communities and the European Union

หมวด ๑๕ – ประชาคมยุโรปและสหภาพยุโรป
Article 88-1

มาตรา ๘๘-๑
The Republic shall participate in the European Communities and in the European Union
constituted by States that have freely chosen, by virtue of the treaties that established them, to exercise
some of their powers in common.

ใหสาธารณรัฐเขารวมในประชาคมยุโรปและสหภาพยุโรปซึ่งกอตั้งขึ้นโดยประเทศตางๆ ที่
ตัดสินใจอยางเสรีผานทางสนธิสัญญาที่ไดกอตั้งองคกรเหลานั้นใชอํานาจบางประการของรัฐ
ดังกลาวรวมกัน
It shall participate in the European Union in the conditions provided for by the Treaty
establishing a Constitution for Europe signed on 29 October 2004.

ใหสาธารณรัฐเขารวมกับสหภาพยุโรปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสนธิสัญญาเพื่อสถาปนา
รัฐธรรมนูญแหงยุโรปที่ไดลงนามกันไวเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๐๐๔ (พ.ศ.๒๕๔๗)
Article 88-2

มาตรา ๘๘-๒
Subject to reciprocity and in accordance with the terms of the Treaty on European Union
signed on 7 February 1992, France agrees to the transfer of powers necessary for the establishment of
European economic and monetary union.

ภายใตเงื่อนไขของการถอยทีถอยปฏิบัติ และ ตามวิธีการทีก่ ําหนดไวในสนธิสัญญาจัดตั้ง
สหภาพยุโรปที่ไดรับการลงนามเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๑๙๙๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) นั้น ประเทศฝรั่งเศส
เห็นชอบใหมกี ารถายโอนอํานาจที่จําเปนในการจัดตั้งสหภาพยุโรปทางดานเศรษฐกิจและการเงิน
Subject to the same reservation and in accordance with the terms of the Treaty establishing the
European Community, as amended by the Treaty signed on 2 October 1997, the transfer of powers
necessary for the determination of rules concerning freedom of movement for persons and related areas
may be agreed.

ภายใตเงื่อนไขของการถอยทีถอยปฏิบัติและตามวิธีการทีก่ ําหนดไวในสนธิสัญญาจัดตั้ง
ประชาคมยุโรป ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยสนธิสัญญาที่ไดลงนามเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๑๙๙๗ (พ.ศ.
๒๕๔๐) นัน้ ประเทศฝรั่งเศสอาจใหความยินยอมในการถายโอนอํานาจที่จําเปนในการกําหนด
หลักเกณฑที่เกี่ยวกับการเดินทางอยางเสรีของบุคคล และในประเด็นอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
Statutes shall determine the rules relating to the European arrest warrant pursuant to acts
adopted under the Treaty on European Union.

ใหรัฐบัญญัติกาํ หนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการออกหมายจับกุมในยุโรป สําหรับการกระทํา
เพื่อใหเปนไปตามรัฐบัญญัติที่ไดรับการรับรองภายใตสนธิสัญญาวาดวยสหภาพยุโรป
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Article 88-3

มาตรา ๘๘-๓
Subject to reciprocity and in accordance with the terms of the Treaty on European Union
signed on 7 February 1992, the right to vote and stand as a candidate in municipal elections shall be
granted only to citizens of the Union residing in France. Such citizens shall neither exercise the office of
mayor or deputy mayor nor participate in the designation of Senate electors or in the election of
senators. An institutional Act passed in identical terms by the two assemblies shall determine the
manner of implementation of this article.

ภายใตเงื่อนไขของการถอยทีถอยปฏิบัติ และตามวิธกี ารที่กําหนดไวในสนธิสัญญาวาดวย
สหภาพยุโรปซึ่งลงนามเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๑๙๙๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) นั้น พลเมืองสหภาพยุโรปซึ่ง
มีถิ่นที่อยูในประเทศฝรั่งเศสมีสิทธิในการออกเสียงและสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งในระดับเทศ บาลได แตพลเมืองเหลานี้ไมอาจปฏิบัติงานในตําแหนงนายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรี และไมอาจ
เลือกตั้งคณะผูเ ลือกตั้งวุฒิสภา หรือไมอาจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาได ใหรัฐบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ผานความเห็นชอบจากสภาทั้งสองในเนื้อความอยางเดียวกันกําหนดเงือ่ นไขในการ
บังคับใชมาตรานี้
Article 88-4

มาตรา ๘๘-๔
The Government shall lay before the National Assembly and the Senate draft proposals for
legislation of the European Union together with drafts of or proposals for acts of the European
Communities or the European Union containing provisions which are matters for statute as soon as they
have been transmitted to the Council of the European Union. It may also lay before them other drafts of
or proposals for acts or any document issuing from a European Union institution.

ในเวลาเดียวกับที่เสนอตอสภาแหงสหภาพยุโรป ใหรัฐบาลเสนอรางของรัฐบาลและของ
สมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับบทบัญญัติของสหภาพยุโรปและประชาคมยุโรปที่มีลักษณะของรัฐบัญญัติ
ตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒสิ ภา รัฐบาลสามารถเสนอรางของรัฐบาลหรือรางของสมาชิกรัฐสภา
เกี่ยวกับบทบัญญัติอื่นของประชาคมยุโรปและสหภาพยุโรป รวมทัง้ เอกสารทุกประเภทที่ออกโดย
สถาบันหนึ่งสถาบันใดของสหภาพยุโรปตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒสิ ภาไดเชนเดียวกัน
In the manner laid down by the rules of procedure of each assembly, resolutions may be
passed, even if Parliament is not in session, on the drafts, proposals or documents referred to in the
preceding paragraph.

ตามวิธีการที่กาํ หนดไวในขอบังคับการประชุมของแตละสภา การลงมติในรางของรัฐบาล
รางของสมาชิกรัฐสภา หรือเอกสารที่ระบุไวในวรรคกอนหนา สามารถกระทําไดนอกสมัยประชุม
ของสภาดังกลาว
Article 88-5

มาตรา ๘๘-๕
Any legislative proposal authorising the ratification of a Treaty pertaining to the accession of a
State to the European Union and to the European Communities shall be submitted to referendum by the
President of the Republic.
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ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐนํารางรัฐบัญญัติที่อนุญาตการใหสัตยาบันสนธิสัญญา
เกี่ยวกับการเขาเปนภาคีของรัฐใดรัฐหนึ่งในสหภาพยุโรปและประชาคมยุโรปมาใหประชาชนออก
เสียงประชามติ
Section 3 of the Constitutional Act n° 2005-204 of March 1st 2005 provides that " as from the
coming into effect of the Treaty establishing a Constitution for Europe, Title XV of the Constitution shall
be worded as follows"

รัฐบัญญัติวาดวยรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๐๐๕-๒๐๔ มาตรา ๓ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๐๐๕ (พ.ศ.
๒๕๔๘) กําหนดวา “เมื่อเริ่มมีการบังคับใชสนธิสัญญาในการกอตัง้ รัฐธรรมนูญแหงยุโรป ให
รัฐธรรมนูญหมวด ๑๕ ใชถอ ยคําตามกัน”
TITLE XV - on the European Union

หมวด ๑๕ – ประชาคมยุโรปและสหภาพยุโรป
Article 88-1

มาตรา ๘๘-๑
The Republic shall, in the conditions laid down by the Treaty establishing a Constitution for
Europe signed on 29 October 2004, participate in the European Union constituted by States that have
freely chosen to exercise some of their powers in common.

ตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดไวในสนธิสัญญากอตั้งรัฐธรรมนูญแหงยุโรป ที่ไดลงนามเมื่อวันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๐๐๔ (พ.ศ.๒๕๔๗) นั้น ใหสาธารณรัฐเขารวมในสหภาพยุโรปที่กอตั้งขึ้นโดย
ประเทศตางๆ ซึ่งไดสมัครใจที่จะใชอํานาจบางประการของตนรวมกัน
Article 88-2

มาตรา ๘๘-๒
Statutes shall determine the rules relating to the European arrest warrant pursuant to acts
adopted by the Institutions of the European Union.

รัฐบัญญัติกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับหมายจับกุมชาวยุโรป สําหรับการกระทําที่ออกโดย
สถาบันตางๆ แหงสหภาพยุโรป
Article 88-3

มาตรา ๘๘-๓
The right to vote and stand as a candidate in municipal elections may be granted to citizens of
the Union residing in France. Such citizens shall neither exercise the office of mayor or deputy mayor
nor participate in the designation of Senate electors or in the election of senators. An institutional Act
passed in identical terms by the two assemblies shall determine the manner of implementation of this
article.

สิทธิในการออกเสียง และ สิทธิในการสมัครเขารับเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจไดรับการมอบใหกับพลเมืองของสหภาพยุโรปซึ่งมีถิ่นที่อยูในประเทศฝรั่งเศสได
พลเมือง
ดังกลาวไมอาจปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงนายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรี และไมอาจเลือกตั้งคณะ
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ผูเลือกตั้งวุฒิสภา หรือในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ใหรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ผานความ
เห็นชอบจากสภาทั้งสองในเนื้อความอยางเดียวกันกําหนดเงื่อนไขในการบังคับใชมาตรานี้
Article 88-4

มาตรา ๘๘-๔
The Government shall lay before the National Assembly and the Senate, drafts of or proposals
for Acts of the European Union containing provisions which are of a statutory nature as soon as they
have been transmitted to the Council of the European Union. It may also lay before them other drafts of
or proposals for Acts or any instrument issuing from a European Union Institution.

ในเวลาเดียวกับที่เสนอตอสภายุโรป ใหรัฐบาลเสนอรางเกี่ยวกับบทบัญญัติแหงสหภาพยุโรปที่มีลักษณะเปนรัฐบัญญัติตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และรัฐบาลยังสามารถเสนอราง
เกี่ยวกับบทบัญญัติหรือเอกสารอื่นๆ ที่ออกโดยสถาบันของสหภาพยุโรป
In the manner laid down by the rules of procedure of each assembly, resolutions may be
passed, even if Parliament is not in session, on the drafts, proposals or instruments referred to in the
preceding paragraph.

ตามวิธีการที่กาํ หนดไวในขอบังคับการประชุมของแตละสภา การลงมติในรางของรัฐบาล
หรือเอกสารที่ไดอางถึงไวในวรรคกอนหนา สามารถกระทําไดแมวาไมอยูในสมัยการประชุม
รัฐสภา
Article 88-5

มาตรา ๘๘-๕
The National Assembly or the Senate may issue a reasoned opinion as to the conformity of a
draft proposal for a European Act with the principle of subsidiarity. Said opinion shall be addressed by
the President of the Assembly involved, to the Presidents of the European Parliament, the Council of the
European Union and the European Commission. The Government shall be informed of said opinion.

สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาอาจมีความเห็นพรอมดวยเหตุผลตอความสอดคลองของรางบทบัญญัติวาดวยกฎหมายแหงยุโรปที่มีลักษณะเปนรัฐบัญญัติกับหลักวาดวยกฎหมายลูก โดยให
ประธานในทีป่ ระชุมเปนผูแถลงขอคิดเห็นดังกลาวตอประธานสภายุโรป ประธานคณะมนตรีแหง
สหภาพยุโรป และประธานคณะกรรมาธิการยุโรป รวมทั้งแจงขอคิดเห็นดังกลาวใหรัฐบาลทราบ
ดวย
Each Assembly may institute proceedings before the Court of Justice of the European
Communities against a European Act for non compliance with the principle of subsidiarity. Such
proceedings shall be referred to the Court of Justice of the European Communities by the Government.

สภาแตละสภาสามารถยื่นฟองตอศาลสถิตยุติธรรมแหงประชาคมยุโรปไดเกีย่ วกับ
กระบวนการทีข่ ัดตอกฎหมายแหงยุโรป ซึ่งไมเปนไปตามหลักวาดวยกฎหมายลูก โดยใหรัฐบาล
เปนผูยื่นฟองตอศาลสถิตยุติธรรมแหงประชาคมยุโรป
For the purpose of the foregoing, resolutions may be passed, even if Parliament is not in
session, in the manner fixed by the rules of the National Assembly or the Senate for the tabling and
discussion thereof.
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เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน การลงมติของรัฐสภาสามารถกระทําได
แมวาไมอยูในสมัยประชุมของรัฐสภา ตามวิธีการที่เสนอและการอภิปรายที่กําหนดโดยขอบังคับ
การประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา
Article 88-6

มาตรา ๘๘-๖
Parliament may, after a motion is passed in identical terms by the National Assembly and the
Senate, oppose any modification of the rules governing the passing of Acts of the European Union
under the simplified revision procedure as set forth in the Treaty establishing a Constitution for Europe.

หลังจากทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไดผานญัตติที่มเี นื้อความอยางเดียวกัน รัฐสภา
สามารถคัดคานการแกไขหลักเกณฑเกีย่ วกับการลงมติยอมรับบทบัญญัติของสหภาพยุโรปตาม
กระบวนการทีไ่ ดมีการทบทวนใหเกิดความคลองตัวมากขึ้นของสนธิสัญญากอตั้งรัฐธรรมนูญแหง
ยุโรป
Article 88-7

มาตรา ๘๘-๗
Any legislative proposal authorising the ratification of a Treaty pertaining to the accession of a
State to the European Union shall be submitted to referendum by the President of the Republic.

ใหประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐนํารางรัฐบัญญัติที่เสนอโดยรัฐบาลทุกฉบับที่อนุญาตการ
ใหสัตยาบันสนธิสัญญาเกี่ยวกับการเขารวมของรัฐใดรัฐหนึ่งในสหภาพยุโรปมาใหประชาชนออก
เสียงประชามติ
TITLE XVI - on the amendment of the Constitution

หมวด ๑๖ – การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
Article 89

มาตรา ๘๙
The President of the Republic, on a proposal by the Prime Minister, and Members of
Parliament alike shall have the right to initiate amendment of the Constitution.

การริเริ่มใหมกี ารแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนสิทธิ์ของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
ตามขอเสนอของนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา
A government or a Member's bill to amend the Constitution shall be passed by the two
assemblies in identical terms. The amendment shall have effect after approval by referendum.

รางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐบาลหรือที่เสนอโดยสมาชิกรัฐสภา จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภาทั้งสองในเนื้อความอยางเดียวกัน และการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะมีผลใช
บังคับหลังจากที่ไดมีการออกเสียงประชามติเห็นชอบแลว
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However, a government bill to amend the Constitution shall not be submitted to referendum
where the President of the Republic decides to submit it to Parliament convened in Congress; the
government bill to amend the Constitution shall then be approved only if it is adopted by a three-fifths
majority of the votes cast. The Bureau of the Congress shall be that of the National Assembly.

อยางไรก็ตาม รางแกไขเพิม่ เติมที่เสนอโดยรัฐบาลอาจไมตองนํามาใหประชาชนออกเสียง
ประชามติก็ได หากประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐตัดสินใจที่จะเสนอใหที่ประชุมรวมกันของสภา
ทั้งสองเปนผูพิจารณารางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น ในกรณีนี้ รางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
จะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงมากกวาสามในหาของผูออกเสียงลงคะแนน สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรทําหนาที่เปนสํานักงานของที่ประชุมรวมกัน
No amendment procedure shall be commenced or continued where the integrity of the territory
is jeopardized.

การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่สงผลกระทบตอบูรณภาพแหงดินแดนจะกระทํามิได
The republican form of government shall not be the object of an amendment.

การแกไขเปลีย่ นแปลงรูปแบบของรัฐบาลสาธารณรัฐไมอาจกระทําได
TITLE XVII - (Repealed)

หมวด ๑๗ – (ยกเลิก)
CHARTER FOR THE ENVIRONMENT

กฎบัตรวาดวยสิ่งแวดลอม
The French People

ประชาชนชาวฝรั่งเศส
Considering that

ตระหนักวา
Natural resources and equilibriums have conditioned the emergence of mankind;

ทรัพยากรและความสมดุลยทางธรรมชาติเปนสิ่งที่ทําใหความเปนมนุษยชาติเกิดขึ้น
The future and very existence of mankind are inextricably linked with its natural environment;

อนาคตและการดํารงอยูของมนุษยชาติไมอาจแยกออกจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
ของมนุษยชาติ
The environment is the common heritage of all mankind;

สิ่งแวดลอมเปนสมบัติรวมกันของมวลมนุษยชาติ
Mankind exerts ever-increasing influence over the conditions for life and its own evolution;

มนุษยชาติใชอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นตอเงื่อนไขในการดํารงชีวิตและวิวัฒนาการของเงื่อนไข
ดังกลาว
Biological diversity, the fulfilment of the person and the progress of human societies are
affected by certain types of consumption or production and by excessive exploitation of natural
resources;
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ความหลากหลายทางชีวภาพ การเจริญเติบโตของรางกายมนุษย และความเจริญกาวหนา
ของสังคมมนุษย ถูกกระทบโดยวิถีทางในการบริโภคและการผลิตในบางลักษณะ รวมทั้งจากการ
นําทรัพยากรธรรมชาติมาใชในทางที่ผิดมากเกินไป
Care must be taken to safeguard the environment along with the other fundamental interests of
the Nation;

การคุมครองสิ่งแวดลอมจะตองทําดวยความระมัดระวัง เชนเดียวกับการคุมครองประโยชน
ขั้นพื้นฐานอืน่ ๆ ของชาติ
In order to ensure sustainable development, choices designed to meet the needs of the
present generation should not jeopardise the ability of future generations and other peoples to meet
their own needs,

เพื่อรับรองถึงการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น ทางเลือกที่ออกแบบไวเพื่อใหเปนไปตามความ
ตองการของคนยุคปจจุบนั จะตองไมทําลายขีดความสามารถของชนรุนหลังและผูอื่นที่จะไดรับสิ่งที่
ตนตองการ
Hereby proclaim:

จึงขอเรียกรองให
Art 1 - Everyone has the right to live in a balanced environment which shows due respect for
health.

มาตรา ๑ – คนทุกคนมีสิทธิที่จะอาศัยอยูใ นสิ่งแวดลอมที่สมดุลและใหความสําคัญตอ
เรื่องสุขภาพอยางเหมาะสม
Art 2 - Everyone is under a duty to participate in preserving and enhancing the environment.

มาตรา ๒ – บุคคลแตละคนมีหนาที่รวมกันในการอนุรักษและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ใหดีขึ้น
Art 3 - Everyone shall, in the conditions provided for by law, foresee and avoid the occurrence
of any damage which he or she may cause to the environment or, failing that, limit the consequences of
such damage.

มาตรา ๓ – ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมาย ใหบุคคลแตละคนคํานึงถึงอนาคตและ
หลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายใดๆ ที่ตนอาจกระทําตอสิง่ แวดลอมได หรือถาปองกันไมไดก็ตอง
จํากัดผลกระทบที่เกิดขึ้น
Art 4 - Everyone shall be required, in the conditions provided for by law, to contribute to the
making good of any damage he or she may have caused to the environment.

มาตรา ๔ – ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมาย ใหบุคคลแตละคนมีสวนรวมในการ
แกไขความเสียหายที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม
Art 5 - When the occurrence of any damage, albeit unpredictable in the current state of
scientific knowledge, may seriously and irreversibly harm the environment, public authorities shall, with
due respect for the principle of precaution and the areas within their jurisdiction, ensure the
implementation of procedures for risk assessment and the adoption of temporary measures
commensurate with the risk involved in order to preclude the occurrence of such damage.
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มาตรา ๕ – ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น แมวาจะเปนสิ่งทีไ่ มไดคาดคิดบนพื้น
ฐานความรูทางวิทยาศาสตรในขณะนัน้ ก็ตาม ซึ่งอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมอยางรุนแรงและไม
สามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได ใหเจาหนาที่ของรัฐสอดสองดูแลโดยใชหลักการวาดวยการปองกัน
ภัยไวกอนและภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน โดยใหนํากระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช
และใหมีมาตรการชั่วคราวทีไ่ ดสัดสวนกันเพื่อปองกันการเกิดความเสียหายดังกลาว
Art 6- Public policies shall promote sustainable development. To this end they shall reconcile
the protection and enhancement of the environment with economic development and social progress.

มาตรา ๖ – นโยบายสาธารณะจะตองสงเสริมการพัฒนาอยางยัง่ ยืน เพื่อเปนไปตาม
เปาหมายนี้ จึงตองประสานกันระหวางการคุมครองและการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม การ
พัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญทางสังคม
Art 7 - Everyone has the right, in the conditions and to the extent provided for by law, to have
access to information pertaining to the environment in the possession of public bodies and to participate
in the public decision-taking process likely to affect the environment.

มาตรา ๗ – ภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดทีก่ ําหนดไวในกฎหมาย บุคคลแตละคนมีสิทธิที่
จะเขาถึงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่อยูในการครอบครองขององคกรสาธารณะ และมี
สวนรวมในกระบวนการการตัดสินใจในกิจการของสาธารณะที่อาจจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
Art 8 - Education and training with regard to the environment shall contribute to the exercising
of the rights and duties set out in this Charter.

มาตรา ๘ – การศึกษาและการใหความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมจะมีสวนชวยในการใชสิทธิ
และหนาที่ตามที่ระบุไวในกฎบัตรฉบับนี้
Art 9 - Research and innovation shall contribute to the preservation and development of the
environment.

มาตรา ๙ – ใหมีการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ การอนุรักษและการพัฒนาสิ่งแวดลอม
Art 10 - This Charter shall inspire France’s actions at both European and international levels.

มาตรา ๑๐ – ใหกฎบัตรฉบับนี้เปนแนวทางในการดําเนินการทั้งในยุโรปและระหวาง
ประเทศของประเทศฝรั่งเศส
----------------------------------------------------------------
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