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 چکیده
م  پراازا. اما چرا د ووت را برای  ۰۲۲۲این مقاله به بررسی  حوالت  ااوال  اسیاسی  ر یالر د ووت و ح الین مدن  تیت ر  ار سا      

بی ییدر اربارا وماح وقالا  دراو،ییهر امریاار او ویغ و  یرا مدالررد  یک بررسیی  وقالا  بریدیتا ای م موالالت پهو ح وقالاتاوا  ما

اسیییدر ار ویال  ره اددو  بر ال ال ای یاا  یییتار م  حالا  از حنربیا  وماح وقالا  اسیییااوتی اوی با ویهی   ای   الاو ت ا ییی     

 .ا بهرا برا و ارس یرددااوالوالتاریر والاید از وقالق ا دالاع ر وماح اودخاباح  ح اسب ر ح ای  اولدهای ائدود  و  یر

 

 ااوال  اساس ر احواایه اروپار وماح وقالا .   کلیدواژه ها:
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 مقدمه

 ی حاریخ1 

ر حاریخ وقالق اسیییاسییی  د ووت با واب،ییید   این ر یییالر به ای ر اولدهار پیالوتی  1111پیح ازسیییا   

د ووت بتو  اا یدن وضوید وقالا  اا   به ر الر سالئت حوو  اا در ب ابراینر   18۲1ح  اح گ  اارا. حا سیا   

داوهای روسیه  ت ه یا  از اساالاوین اسیاسی  این ر الر بر د ووت وید واالمرما بالا. حا این سا  ره د ووت حبتی  ب  

ر 111۰( م ییال  (regeringsformمدال  اسییاسیی  مودبر سییالئت عبار  بالاوت از مدن مربالک به  ییا  اولد   

 Gustave)ر او مدن م ال   اا یالسداو سالح 1181بازو ری  دئ  مدن حالسی  پیالا  احواا و ام ید م یال    

III)    یام  ااوال  اتیال  اریاویک اید ممنوغ سیالئت Diète 11۰8)ااوال  اریاویک م ال   1211 ال  [ م 

 .5موغا  تا( و  الچ ین مالضالع امدیازا  چهار طبقه )ا رافر روواویدر بالرژوازی و ر اورزا (

د ووت حالسیی  الا،ییاوتر وخ،ییدر ام راحالر روسیییه وار عین وا   والای تیا  چهار طبقه ر18۲1ارسییا  

» درااالاوتا  یییتوت. ار این درااالا ر وی اعوح ررا ره ا یییت  (Borgo)د ووت به  یییهر بالریال  اوک بدرگ

 را اارا. « حضالین و ومظ االاوین ب یاای د ووت 

این اعومیه به ع الا  حوهت ام راحالر به حبتی   ییت  این اوک و ییین بدرگ به یک اسییدا   االامخدار   

اس  اورا مدال  اسبالار ا رای م،یدق  و  حم،ییریرایت. به الی  ای اه این اوک و یین اارای یک ااوال  اسیاسی      

را به   ااوال  اساس  سالئت مقرر تا ار وارالید سیالئت ار این سرزمین ااامه یادد و ام راحالر روسیه وقح پاا اا 

 . 2عهتا یردد

 ( مالازین مدوتای  هد ایناا والع اا یی  از واالمد برای18۲1یییی 1111روس ) وارالیدار اورا 

از روها به ودینه ای ورسیییت. با این و الار اید ممنوغ د ووت[ر   اوک و ییین د ووت پی یی هاا  ییت ول   ی  یک 

. ااوال  اریاویک منوغ 11۲2و سی غ ار سا    1821چ تین بار اسیدخالش حغییر ارار یرددر وخ،ید ار سیا     

: از این پغ  هرووتا  اع  از مرا و ز   پ  ریدی یک وماح والین اودخاباح  را والیت ااا 11۲2والای تیا  م ال  

 ومر را به ع الا  والای تا منوغ بر م  یدی  ت. ۰۲۲ رای  برابرر ار یک 

                                                 
ره مد ا  از  ((tière étatدق  سه طبقه مررن از ا رافر روواوید و طبقه سالح موروف به  1181  یمد   اسید ره ار دراو،ه پیح از اوقو  5

بر م  ریت طبقا   مخدوف ا دالاع  عبار   1۰85مرااا  14بالرژوازی و ر ییاورزا  بالار  و الا اا یید. ار ایرا  رو الوه ره از درما  م ییروطید

 )مدر  (.  ر ا رافر مورینر حنار و ا  افبالاوت از  ا داایا ر عوالار ااوتا  اا ارر اعیا 

 روسیهر د ووت به روسیه وایذار  ت.میا  سالئت و  18۲1سی دامبر   11مالرخ  " le Traité de Fredriksham "بر اسیاس موا تا دراریا یاح    2

 هد ومظ و اسییدالرار االاوین  حضییالی ا  تزح 18۲1مارس  ۰1مالرخ  " l'Acte de Borgo "ر پی ییدرر حدار روس طب  پیالا  بالریال ار ضییالن

وید حالس  روسیه رعاید م  یرایت  111۰اااا بالا و م  بای،ید مدال  اسیاسی  سیالئت از  الوه ااوال  اسیاسی         این ر یالر را به مراح  د ووت ب یاای

 (.  ۰8۰ی۰81 الین و ریهر ص  1حالس  و اروتا ار ش « ری ه درامو  چ ت ااوال  اساس  » )ب گ به حر اله مقاله ای زیر ع الا  
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و ا رای ا   ااوالوالتاری  ار  یالسیداو به  هد ااا  وضوید االامخداری به  د ووت  ااوال  اسیاسی     

واالمد و ااارا ر یییالرر ضیییالاود یراوبهای  برای این ر یییالر به  یییالار م  رمت. اما با این و الار این ااوال    

 وقالق اساس  پیح بی   واراا بالا.     اوک و ین با روسیه به لواظواب  میا  این االاعتی مب   بر ر

 اوک بطالر ااطعر پی یر وضیییوید ااص این د ووت روسر یرو های مو  یرای ویارالیید  ار عهیت  

االامخداری  د ووت حا وتوای حالسی  وارالا  اسید و اوتا حا واپ،ین   از لواظ  وقالق اسیاسی  بالاوت.     و یین 

و بالطبع ااوال  اسییاسیی  د ووت ار پایا  این اورار   ااص روس رعاید م   ییتر اما این وضییوید سییالهای ح،ییو 

 بطالر  تی حالس  ام راحالر روس و وارالاوح وقض یرایت. 

  

 11۰۲و بازو ریهای ا ه  1111ی ااوال   ا  واالمد میا ااوال  اساس [ م ال  سا  ۰

اعوح  1111پغ از برر اری ام راحالر روس حالسیی  اوقوبیهار د ووت اسییدقو  االا را ار سییا   

ااوال  اریاویک  11۰8ح الین و اعوح یرایت و حا  1111ژوییه  11اا ید. یک ااوال  اسیاسی   الهالریخالاا ار    

 وید به اال  االا باا  ماوت.  11۲2منوغ این ر الر م ال  

 ریا  سالهای بوت حالس  منوغ به ح الین م  رست ره عبارح ت از:  او ااوال  عاای ما یدا اسیاسی  ار  

اربارا و  منوغ والای تیا  ار بررس  ااوالو  بالا  م البا  اعضای  یا  وزیرا ر  11۰۰ااوال  م یال  سا   

ر ااوال  ombodsman(8(  ( واظر پارلالاو  111۲و) از  1 )le chancelier de justice(راریدار عتالد 

اسیید ره م،ییرال  رسیییتی  به    Haute Cour " " la1ااایاا عال  اربارا یک  11۰۰ای ر م ییال  سییا   

اطیا یای ارحایاب  ار ا رای وظیمیه حالسییی  وزیرا ر بو ت مرحبه حرین اضیییا  و او مامالر مراان ااوالو  بالا       

از ر 1۲(Alland)امالرمراریدار عتالد و واظر پارلالاو [ م  با ییت. مقررا  مربالک به االامخداری  دایر رتوت 

  الاو ت مالاا ااوال  اساس  مالرا اودراح ووالاید م  با  ت. 11۰۰سا  

 لغال یرایتا اوت. 1115امدیازا  عرد  طبقا  ا دالاع  وید به مال ن ااوال  م ال  سا  

 .11مد های یاا تار مقررا  اساس   الهالری د ووت را ح ای  م  اااوت ۰۲۲۲حا سا  

ار   1111ژوییه  11موروف به  یا  واالمد[ م ال   البده بایت ااطر و یا  ررا ره ااوال  اسیاسی  م   

مت    ییداا سییاله ا رای ر ر چ تین بار اسییدخالش بازو ری ارار یردده اسیید. برای والالوهر ا ییال  مربالک به   

مالرا حنتیت ومر ارار یردد و بالسیییوه ا ییال   تیتی ار ا ییالص  وقالق    1115رزاایهای عالالم  ارسییا  

 االی  یرایت.ااد اایر ا دالاع  و در      هرووتا  ح

                                                 
   )مدر  (. 8اربارا این مر ع ب گ به ص  1

8  ombodsman        م  با ت. چ ین وهاای وخ،د ارر الر ای  مقام  م،یدق  اسید ره م،یرال  بررسی   یاایا   هرووتا  عویه ااارا  اولد

 )مدر  (. 8به ص اسااوتی او و س غ ار ر الر ای ای ری ماو ت راوااا پایه یذاری  ت ؛ برای حالضیوا  بی در ب گ 
 )مدر  (. 8اربارا این مر ع ب گ به ص  1
  ی ناوتا  تا اسد. 1111یاا تا ار ااوال  م ال  سا  ار ال  مقررا  1۲
به سالئتی   " perustuslaki "ار زبا  وقالا  د ووتیر برای مدالاید ررا  یک مدن اارای ارزش اساس ر از واژا ااوال  ب یاای )به د ووتیر  11

" grundlag "ا  ،ده م   الا. (  بهر 
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به مالاع ا را یذا ده  ۰۲۲۲مارس  1به ح الین رسیت و ار  1111و  1118ااوال  اسیاس  والی   ار سا   

ر عضیالید د ووت ار  الرا و احواایه  1111و  1115 یت. یا  از عو  حنتیت ومر ار ااوال  اسیاسی  ار سیالهای     

ک اولد عضالر  وارا این  سازماوهای بین اروپا بالا. ار وااعر د ووت م  االاسید با یک ااوال  اساس  مد اسن ی 

 موو   الا.

 

 ی ااوال  اساس  والین8

ر  ای دین  اله مد های اساس  یاا تا ار بات 1111ژوئن  11م د ر  تا ار  1111ااوال  اسیاسی  سا    

. البده بایت یمد ره این ااوال  ح ها حتوین و بازوالی،یی  مقررا  اسییاسیی  تزح ات رای یذ ییده وی،ییدر  1۰یرایت

 بواه حغییرا  و،بدا مهال  را وید اربر م  ییرا. 

 

 ی د ووت او زباوه4

یا  از ودایج حوو  د ووت به ر الر پاا ا   سالئت به مت   مد ستار این اسد ره زبا  و حالت  سالئت 

واپذیری  ر یالر و سیا ه د ووت را زیر حاثیر اراراااا اسید. ودا پغ از ددن د ووت حالس  روسیهر این     بطالر اواار

ر الر به مت  طالتو  ویهی  سالئتی االا را ومظ ررا. االامخداری د ووت م نر به این  ت ره زبا  و حالت  

به ع الا   بالا ره زبا  روس  روس برای سیار ا  این ر الر بی اوه بالاوت. دق  ار واپ،ین سالهای واالمد روس 

 زبا  رسال  اوک بدرگ د ووت به  الراا زباوهای سالئتی و د ووتی مورد  یرایت.

بی یییدر  الوید این ر یییالر به زبا  د ووتی  یییوبد م  ر  ت. ار اورا وارالید سیییالئت و ار ر از  

با  یاا تا به تر ب ابراینر زواالمد روس بر این سرزمینر از زبا  د ووتی به ع الا  زبا  وال دار رالدر اسدمااا  

متح  طالتو  رالدر حالسیوه پیتا ررا. این زبا  دق  ار پایا  سیتا والزاار حالاو،ید به یک  ای اا رسیال  اسد     

یابت ؛ مترسییه  ای د ووتی وید ار  الین اورا پایه ریدی  ییتوت. این امر سییبن پی ییردد  ییدا  رمید این زبا     

ا ر حبتی  به زبا  چیرا ار زوتی  عالالم  و ا ییال یی  د ووت  ت. یرایتر بطالری ره پغ از این سیتار این زب 

باو الا اینر زبا  سیالئتی  ای اا االا را به ع الا   زبا  اوح ر یالر و زبا  حتریغ ار  الار ب،یاری از مالس،ه   

  ای رمالز   و ار  اله مقاطع حو یو ر  الچ ا  ومظ رراا اسد.

اوهای مو  این ر الر م  با  ت.  اله االا وین به این ااوال  اساس ر د ووتی و سالئتی زب 11بر پایه ا ی   

او زبیا  م د یییر م   یییالوت. ا ییی  او زباوه بالا   الچ ین حالسییی  ااایا هار ااارا ر رئیغ ر یییالرر منوغ    

 ااوالو ذاری و  یا  وزیرا  ا را م  یراا.

 

 18ی وماح پارلالاو  عردا اویاوه5

                                                 
 م  با ت. " Finlands grundlag "به سالئتی    " Soumen perustuslaki "ع الا  این ااوال  به د ووتی 1۰
ر اولد )وخ،ید وزیر و وزیرا (     ار برابر رئیغ ر یالر و    ار برابر منوغ م،راللید اارا ار وال     " dualiste "ار یک وماح اویاوه 18

 ر االا منریه دق  ار مقاب  منوغ پاسخ السد )مدر  (. " moniste " ره ار وماح ی اوه 
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یها اادیارا  میا  االای ر الر اسدالار اسد. د ووتس د وقالق اساس  د ووت بر پایه ی حواا  ار حالزیع 

ر 1111به سیبن اا دن حنربه واالمد  ره ار ر ر وار  اارای  اادیارا  دراواو  بالار پغ از اسدقو ر ار سا   

از یک سییالر واالمد  رابریدیتوت ره ار ر  رئیغ  الهالر اارای اادتار دراوا  اسیید. از سییالی ای رر ار ااوال  

 پارلالاو  این وماح وید  وه یذا د ت.اساس ر  به ویهی  

 

 ی منوغ ااوالو ذاری2

حک منو،  اسد. اوی،د عضال منوغر  ر چهار سا  یابار  ار  14ر پارلالا  این ر الر11۲1از سیا   

سا   18یک اودخابا   ال او ر م،یدقی  و به  ییالا ح اسب  بریدیتا م   الوت. ار ال   اله  هرووتاو  ره به سن   

رای اوت. چ تین سییا  اسیید ره وماح اودخاباح  د ووتر به  ییالر  درای )حا اح(  ار   رسیییتا با یی تر اارای و 

رمیتار اودخا  ر  تار به یک وامدا موین ار والزا اودخاباح  االا ره حالسییی  یک یروا اودخاباح  )موالالت یک  

الع  ییالا.  ود ( مورد   یتار رای م  ا ت. ررای وامدا اودخاباح  به و،ییا  یروا اودخاباح  اش یذا یده م    

ررای بتسید رمتا بالسیوه یروار حویین ر  تا  الار والای تا بریدیتا سیا ه اودخاباح  اش )به حرحین ررای درای  

 ااذ  تا( االا ت بالا.

 اله  هرووتاو  ره اارای و  رای بالاار زیر ایالالمد وبا  ت و  وامدای ار اودخابا  منوغ را ااروت 

  و  او یین مواووحر واظر پارلالاو  و مواوواوحر اااسدا  ر  ر الرر  م ر ومامیا  راارر راریدار عتالدر مواو

 اعضای ایالا  عال  ر الر و ایالا  عال  اااری.

منوغ مد ییا  از  یا  رئی،ییهر رالی،یییالوها و وهاا ای اااو  ر ر بر اسییاس ریین وامه اااو  پارلالا  

ر 11۲2یاویک منوغ م ییال  ر پغ از و،ییخ ااوال  ار1111دوالید م  ر ت. ار سییا    ۰۲۲۲مارس  1م ییال  

 ا ال  عالتا مربالک به پارلالا ر ار ااوال  اساس  ذرر یرایت. 

منوغر رئیغ منوغ و  او ی اوح را ره وظیمه  تاید و  الااری ار سازماوت   دوالیدهای پارلالاو  

ی،یالوهار الرا برعهتا ااروتر بر م  یدی ت. ار ااارا منوغر رئی،یا  رالی،یالوهای پارلالاو  از طری   یا  رئی،ه ر 

 رالی،یال  ابیرااوه و م    با رئیغ منوغ و  او ی اوح  الااری م  ر  ت.

ره وظیمه بررس  مقتماح  لالاین و طروها را بر عهتا ااروتر اارای وقح عالتا  15رالی،ییالوهای منوغ 

مرالی،یال  رام  " Grande  Commission "  ای م  با ی ت. ار ال  منوغ اارای  یک رالی،یال  بدرگ  

رالی،ییال  حخ ی ی   اایال  اسید. رالی،ییالوهای حخ ی ی  یاا  یتا ار ااوال  اسییاس  عبارح ت          14منوغ[ و 

ازرالی،ییال  ااوال  اسیاسی ر رالی،یال  امالر اار ه و رالی،یال  اارای .  رالی،یالوهای اایال  ای ری ره دق  ار    

حباطا ر   ارریین وامه اااو  منوغ ذرر  تا اوت  ام  : رالی،یال  امالر اااریر رالی،یال  ااوال  عاایر رالی،یال

رالی،ییال  ر یاورزی و    وهار رالی،ییال  امالر اداع ر رالی،ییال  امالر در    ر رالی،یییال  ااد اار رالی،یال      

 چ   اوتاز ای ری تار رالی،یال  رار و برابری ورالی،یال  موی  زی،در م  با  ت.  

                                                 
 یمده م   الا. " riksmote "و به و ،د پارلالاو   riksdag "  "ر به سالئتی" eudskunta "به د ووتی  پارلالا  14
 م  با ت. utskott "  "و به سالئتی   " valiokunta "رالی،یال  منوغ به د ووتی  15
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   ر تیوه یا طرو  پیح از بررسی  ما ید  ار  ون منوغر بایت لدوما حالس  رالی،یالوهای حخ   

مالرا بررسی  ارار ییرار برعاغر م اررد رالی،یال  بدرگ ار حتوین ااوال ر موتوا بالاا  و ا الت ح ریماح   

رالی،یییال  امالر اار هر وظیمه بررسیی  و ومار  بر امالر احواایه  اایر به  الراا  رالی،یییال ار عین وا ر  اسیید.

 اروپا را بوهتا اارا.

ی،دراا ای،د. این اادیارا  عالتحا  ام  ح الین  منوغ اارای اادیارا  ااوال  اساس ر 8ب ابر ا ی   

 ااوال  و بالا هر حاییت موا تا  و  الچ ین ومار  بر اعالا   یا  وزیرا  م  یراا.

ار ح ییتی االا ااوالو ذاری رئیغ  الهالر وید م ییاررد اارا. تیوه ااوالو  بالسیییوه ی اولد  یو    از 

ار اع م   یییالا. والای تیا  منوغ وید و  طری  ح یییالی  م یییدرک رئیغ  الهالر و  یا  وزیرا  به منوغ  

پی ی هاا ح یالین ااوال  را از راا طرح ااوالو  اارا  ،د ت. وقح ا و  منوغر حتوین ااوال  اسد. االاوین عاای با   

ااوال  اساس (ر ار وال  ره بازو ری و و،خ مالاا ااوال  اساس ر  1۰او  الر مالرا ح الین ارار م  ییروت )ا   

طری  ارثرید ویهار ویازم ت این اسید ره حا وخ،دین و ،د عاای منوغ اورا ری تا   اددو  بر ح یالین  روها از 

 و ح الین اوبارا ی روها موو  بالاوت.

اادییار بالا یه ای منوغر و  اوو یییاری و یا  از مهالدرین امدیییازا  این وهییاا اسییید. بر اسیییاس    

     منوغ ارار م  ییرا.  دق  پغ از اوناح یک  الرر مالرا ح الین  بالا ه رالی،یال  اارای ر ایتیا های

مویا تا  بین موو  واوی رثار ااوالو  برای ح یییالین بایت به  یییالر  تیوه ااوالو  به منوغ حقتی    

(. این ارارااا ا با ح ییالین ااوال  ار وقالق اااو  ی ناوتا م   ییالوت. برای ای رارارااا ار   15یراوت )ا یی  

ا  بین موو  به  ییی ح یییالیین وامه رئیغ  الهالر رماید م  ر ت. ار د ووت رواب  میا  وقالق اااو  و وقالق 

 اسیدر مقررا  عاای یا اسیاس  ذرر  تا ار یک موا تا ودا پغ از ح الین ر  براساس   (dualiste)اویاوه 

ااوال  اسیاسی ر اثری ار وقالق این ر یالر وخالا  ت اا ید م ر رواه پی یدر بالسیوه یک ااوال  یا یک       14ا ی   

 تا  حابع وماح اویاوه اسد اما  یالا ح الین مواح الین وامهر به حاییت رسیتا با  ت.  رچ ت این ر الر ار ا   

م  با ت زیرا ااوال  یا ح الین وامه  moniste)و یاو ر پیروی این ر الر به لواظ رثار ارارااا ا از وماح ی اوه ) 

موا تا به مقررا  ر  ا ازا م  ا ت ره م،ییدقیالا و بودا ییوه ار وم  وقالا  اااو ر ااب  ا را با یی ت واز یک  

 م ابه با االاوین و ح الین وامه  ای عاای براالراار یراوت. وضوید وقالا  

و  ومارح  منوغر  بطالر سی د  از طری  سیالالهای وال یده یا  ما    اوناح م   الا و م،راللید  یا     

 (.48)ا   وزیرا  ار برابر منوغ از طری  اسدیضاح را  م  االرا 

 نوغ ار وا  ی،درش اسد. ار وااعرار ا الص م،ای  مربالک به احواایه اروپار ومار  پی  یراوه م

به م مالر ومظ ومالذ منوغ ار ا ییالص مالضییالعاح  ره بطالر سیی د  ار  ییوویدح ارار اا یید اما ار ال  به   

وهاا ای احواایه اروپا م دق   ییتار تزح یرایتا اسیید ره منوغ بدالاوت ارمرووه حتارک و پراازش ر ییالری  

ا ی ر  ار سطن احواایهر ااالد ر ت. ب ابراینر سازو رار م،یای  اروپای  و پیح از مرووه ح یالی  ییری اربار  

ومار  ار امالر اروپا برپایه بررسی  این امالر ار رالی،ییال  بدرگ و رالی،ییال  امالر اار ه منوغ اسیدالار  تا     

ره وظیمه م یاررد ار حتوین سییاسیید اروپای  د ووت و سی غ ومار  بر ا رای ر  سیییاسیدها را حالسیی   یا      

 (. 12)ا    وتوزیرا  برعهتا اار
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اددو  بر ااتاما  سییی د  ومارح  پارلالا ر منوغ اارای یک و  ومارح  ویها اسییید ره به ر  ا ازا  

 .12مراابد بر حالام  امالر ر الر را م  ا ت

 

 

 

 1111ی  ای اا رئیغ  الهالر پیح از بازو ری 1

 الا. ویرئیغ  الهالر پغ از اودخیابح بیه ع الا  رئیغ ر یییالر ار برابر ود  االا م،یییدق  االا ت ب   

 مقام  اسد ره ار م،ای  سیاس  روزمرا ااالد  وتارا.

ار یک اودخابا  م،ییدقی  و ال او  برای یک اورا  ییح سییاله ره برای یک بار    1114وی از سییا  

ر رئیغ ر یییالر د ووت از یک م یییروعید باتی  1111حالتیت  یییتو  اسیییدر بریدیتا م   یییالا. حا بازو ری  

 رچ   و ووت  ر الر بالا.براالراار بالا و اروااع و اوه یا ا

ب ابر اینر بر   اتر  دراوا  منوغر رئیغ  الهالر  ای اا مهال  ار وماح سیییاسیی  و سییاادار ااوال    

اسیاسی  د ووت اا د. ار االا منریه اارای پای اا مهال  بالا. به سبن حمایک ب،یار و،ب  االار ار رار ای ر االا   

 د. بر اساس یک عرف وقالا  ار این ر الرر ار برابر متااوه م  ررا وبا  یا  وزیرا  اادیارا  م درر  اا

ایتر  دراوا  منوغ و حدلد  ریابی یه  یای ائدود  ب  ثبا  پغ از   گ اوح  هاو ر رئیغ  الهالرر حبتی  به     

 یک عام  حالاز  سازوتا ای یرایتا بالا. 

قح مدوتار و از این طری ر ار وااع رئیغ  الهالر م  حالاو،د ار برابر اادودا  وا   از و الا اودا 

یک ااور را بازی ر ت.  یایا  یمدن اسد ره پغ از اسدقو  این ر الرر  یالا اودخابا  م نر به او وا  اودا   

و اسیید ویاددن روها به ارثرید ار منوغ م   یییتر این امر سییبن پیتایح یک سییی د ا الاع  و حبتی  ر  به   

ئیغ ر الر بازی سیاس  مبد   بر ساز هار ر ویهی  ا یو  وماح سییاس   د ووت یرایت. بتین حرحین ره ار یک  

مامالرید ردع ضومهای یک رابی ه  البا مررن از ائدودها و و  و د   اادودا  منوغ با رورا برعهتا یردد. 

 و الا چ ین وماح اوداب ر باعث  ت ره رئیغ  الهالر از یک اعدبار دالق الوااا ای  براالرااریراا. 

(ر اادیارا  1111رد  یاا یتار بر اساس ااوال  اساس  پی ین )ق.ا.  رئیغ  الهالر عووا  بر اادتارا  ع

ااب  موومه ای ری را وید اارا بالا. اددو  بر اا یدن ع الا  مد یتی عال  االا منریهر  وی  الچ ین م  حالاو،د   

ار امالر ااوالو ذاری و اضای  ااالد ر ت. از این رور و  ح الی  ییری ار برا  امالر را ب الر  اوو اری یا 

  درک ار اادیار اا د.م

         

 ی  اادیارا  رئیغ  الهالر بر اساس ااوال  اساس   تیت8 

                                                 
 اربارا واظر پارلالاو  )مدر  (. 8به ص برای حالضین بی در ب گ  12
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ااوال  اساس   تیتر اادیارا  ااص رئیغ  الهالر را را ح اااا اسد. وی ای ر و  ح الی  ییری 

برای ح یای   یا  وزیرا  وتارا. او بایت ر،ی  را ره منوغ بریدیتا به ع الا  وخ،د وزیر م  ال  ر ت. وی   

 (.  21   والایت )ا  الچ ین بایت ر،او  را ره وخ،د وزیر به ع الا  اعضای  یا  وزیرا  پی  هاا رراار م  ال 

رئیغ  الهالر م  حالاویت منوغ را م وی  ر ت و اسیییدالر حنتیت اودخابا  را بت تر اما این امر دق  به   

 (.۰2پی  هاا وخ،د وزیر و پغ از   یت  ومرا  یرو های پارلالاو  االا ت بالا )ا   

ر وی ار این [۰۲۲۲بطالر سی د ر سیاا  سیاسد اار   با رئیغ  الهالر بالا. ول  از این پغ ماز سا    

ر با  یا  وزیرا  بطالر م یییدرک عهتا اار این امر االا ت بالا. ار 18زمی ه و  اوو یییاری وتارا و برابر ا ییی   

ا یالص امالر اروپای  ایر مالضیالع ار  ووید منوغ وبا تر ح الی  ییری اربارا ی ر  با رابی ه اسد.  ار   

 مالرا اایروید رئیغ  الهالرر اادیاری وتارا.   

(. رارم تا ر 1۰8او ت یذ یدهر درماوتا ر  االای ومام  ار امالر اداع مو  اسد )ا    رئیغ  الهالر م

( حالسیی  او 1۰2( و مقاما  عال  رحبه ر ییالر )ا یی  1۲4(ر اااسییدا  ر  ر ییالر )ا یی  1۲۰ااارسییا ر )ا یی  

 م  ال  م   الوت.

 ایر رئیغ موالالت رئیغ  الهالر پغ از پی یی هاا ای  یا  وزیرا ر ح ییالیالا  تزح را احخاذ م  ر ت.

 الهالر ومر ای ری اا ییده با ییت م،ییاله به رابی ه بر م  یراا. ایر مالضییالع مالرا اادوفر یک تیوه ااوالو     

 (. 58با تر رئیغ  الهالر واچار به پذیرش پی  هاا  تیت  یا  وزیرا  االا ت بالا )ا   

حاییت  الرامدال  ح یالین  تا حالس  منوغ  هد حاییت به رئیغ  الهالر ار اع م   الا. ایر م البه م 

وی وبا یتر پارلالا  اوبارا به بررسی  ر  م  پراازا. پغ از بررس  اوبارار این منوغ اسد ره اربارا  حاییت یا   

 . 11(11را م البه بطالر م،دق  ح الی  ییری م  ر ت )ا   

رئیغ  الهالرر رابی هر وزیرا  و ای ر مقاما  عالالم ر و  ح الین ریین وامه را ااروت ار  الرح  ره 

(. بتین حرحینر رئیغ  الهالر و  ح یییالین ااوال  را 8۲ااوالو  این ا ازا را بتاوها اااا با یییت )ا ییی   یک مااا

بطالر م،ییدق  و ازطری  ریین وامه از اسیید اااا اسیید. یمد   اسیید ره براسییاس یک عرف ایری ه ار سییالئت و 

وت وبه دوالید م  ی د ووتر مالسیی،ییا  و ااارا  عالالم  از طری  ریین وامه ابو   رئیغ ر ییالر ااارا م   ییت   

[ ار د ووت م ،ییالخ یرایت. ودینه این و،ییخر ۰۲۲۲پراااد ت. اما این رویه بدتریج ار سییالهای اایرمپیح از سییا  

 اسد ره به مو   وقطه پایا  این س د اسد.        8۲ا   

ر وی 1۲5رئیغ  الهالر  الچ ا  اارای اادیاراح   ییخ یی  ار امالر ااای،ییدری اسیید. برپایه ا یی     

 و  عمال منرما  م  با ت.  اارای

                                                 
رئیغ  الهالر ظرف » ااوال  اساس  این ر الر  1۲رئیغ  الهالر دراو،یه وید و  پی  هاا بررس  منتا م البه را به پارلالا  اارا. بر اساس ا     11

ز سی ری  ت  این مهود م  حالاوت از  پاوداا روز پغ از حقتی  ااوال  م یال  به اولدر رورا امضیا و درما  ا رای رورا  یاار م  ر ت.  وی پیح ا   

 )مدر  (.« منوغ اراالاسد حنتیتومر ار مالرا ر  ااوال  یا برا  از مالاا رورا ب الایت... 
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به الی  بریدیتا  یت  رئیغ ر یالر ار یک اودخابا ر وی  یخ ی  م،دق  بالاار ار عال ر  به لواظ     

سییاسی  و اضیای ر م،یراللید  وتارا. حالاح ح یالیالا  وی بایت ار رابی ه احخاذ  یالا و حالس  وزیرا  مربالک ره       

 .18اربرابر منوغ م،رالل تر امضا یراا

هالر اوف ااوال  با ییتر  یا  وزیرا  پغ از م ییالر  با راریدار عتالدر   ریاا ح ییالی  رئیغ  ال

مالظف به اعوح عتح اابوید ا رای  ر  و اراالاسید از رئیغ  الهالر  هد او یراف یا حغییر ر  ح الی  اسد   

 (. ۰ر ب ت 11۰)ا    

 ییده ی الاو الوه ره ایتی ر اادیارا  ریاسیید  الهالری بطالر ااب  موومه ای به سییالا رابی ه موتوا 

 اسد. بتین حرحینر برابر ااوال  اساس  رئیغ  الهالر بایت  الا  گ با رابی ه عال  ر ت.

 ار مبوث بوتی به رواب  میا  رئیغ  الهالرر منوغ و  یا  وزیرا  م  پراازی .

       

  ی  یا  وزیرا 1

م   یمده 11اومین مقیاح ا رای  پغ از رئیغ  الهالرر اولد اسییید ره ار د ووت به ر   یا  وزیرا  

 11۰۰اسد. بر اساس ااوال  مربالک به رابی ه م ال  ۰۲وزیر 11 الا. این  یا  مد ا  از وخ،د وزیر و وتارثر 

 )ا وح  تا ار چ تین مرحبه(ر  الار وزیرا ر به  نتا ومر موتوا  تا اسد. 

 پیح از یدی ح وخ،ی،د وزیرر یرو های پارلالاو  اربارا بروامه اولد و حررین رابی ه به بوث م  ی  

پراازوت. رئیغ  الهالر پغ از ر،یین ریا   از رئیغ منوغر وامدا وخ،یید وزیری را اعوح م  ر ت. ایر این  

وامدا ویال  از ررای منوغ را بتسید بیاورار به ع الا  وخ،ی،ید وزیر م  یال  االا ت  یت. ار  یر ای  الر ر      

 (.21درری ت  تیت وامدای و اود ا  بایت حارار یراا )ا   

ه اوبا  اسدیضاح والای تیا  منوغر م نر به این االا ت  ت ره  یا  وزیرا  یا یک پی  هاا برر اری ب

وزیر بطالر درای اعدالاا منوغ را ازاسیید بت ت. ار این  ییالر  رئیغ  الهالر بایت با اسییدومای  رابی ه یا وزیر 

لد مالادقد او مالادقد والایت.  به پی ی هاا وخ،ید وزیر ویدر رئیغ  الهالر م  حالاوت با برر اری  یا  از اعضای  

 (.24ر تر بتو  ای اه عضال یاا تا چ ین اراالاسد  رراا با ت )ا   

ب ابراینر  یا  وزیرا  یا  ر یک از اعضیای ر  بطالر درایر به لواظ سییاسی  ار برابر منوغ م،رال     

 (.  ۰ر ب ت 2۲ ،د ت )ا   

  ی این بارا ح الی متیرید امالر ب،ییار مه  اولد با رئیغ ر یالر اسید ره وی با  الااری وزیرا  ار   

ییری م  ر یت.  یا  وزیرا  وظیمه ااارا امالر روزمرا و  اری را اارا. این  یا  مالظف به درا   ررا  زمی ه  

 ای ا رای  ح یالیالا  یردده  یتا حالسی  رئیغ  الهالر ار رابی ه م  با ت ماو ت حتوین لالاین ااوالو  م اسن.    

                                                 
ح الیالا  رئیغ » ااوال  اساس  این ر الر  11ار دراو،یه وید رئیغ  الهالر ار برابر پارلالا  م،یراللید سییاس  وتارا به  الین الی  مطاب  ا        18

بایت اددو  بر امضای رئیغ  الهالرر به امضای وخ،د وزیر  21ر 55ر 54ر 18ر 12ر 1۰ر 11( 1)ب ت  8پیح بی    یتا ار ا وهای   الهالر بند مالارا 

 و ار  الر  لدوح به امضای وزیرا  م،رال  برست)مدر  (.

 م  با ت. stststrodet "  "و به سالئتی    " valtioneuvosto "به د ووتی   یا  وزیرا  11

 وزیرا  با اود،ا  وخ،د وزیر ر سیداا ومر اسد.   الار ار ال  ۰۲
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الی  ییری ار برا  امالر را وید بطالر م،دق  ااراسد ماو ت و  اما بایت ااطر و یا  ررا ره این  یا  اادیار ح  

وضیییع ریین ویامه و بالیها امالر مربالک به احواایه اروپا. و  اود یییا  رارم تا     ار  یییالرح  ره اربارا ر    

 مقررا  اا   وار  وبا تر با  یا  وزیرا  اسد.  

مهال  را بازی م  ر ت   یا  وزیرا  ارح ییالی  ییری ار سییطن مو  ار ا ییالص امالر اروپای  وقح

ار این امر از  الااری منوغ وید براالراار اسید.  بوووا اراین ا یالص وخ،د وزیر به ع الا  والای تا د ووت   

. برابر ریین وامه اااو  رابی ه م ال  ۰1ار و ی،ید  ای  یالرای اروپار  الاو ت رئیغ  ر الر  ای اا مهال  اارا   

رالی،یییالوهای اایال  )رالی،یییال  سیییاسیید اار   و ام یدر ر رار ای مقتماح   و،ییا   یا  وزیرا  ار 1115

 رالی،یال  اارای ر رالی،یال  سیاسد ذاری برای امالر مال ( یا دالق االوااا اولد  الر  م  ییروت.  

ر به م مالر حتارک « Ecoles du soirمترسییه  ای  ییباوه »  و،ییا   مد    یر رسییال  مالسییالح به 

یرا  احخاذ  الار ح ای  م  یراوت.  مذاررا  اوناح  تا ار این ح الیالاح  ره دراای ر  روز بایت ار  یا  وز

  و،ا  مورماوه و  یر رسال ر اارای ا الید وادری  ،د ت و سیاسدهای مه  اولد را را  م  زو ت.

ارا ییالص م،ییای  پرا الیدر  یا  وزیرا  ب ییالر   الو  ح ییالی  ییری م  ر ت. وزیرا  بطالر    

و امالر روزمرا را ااروت. حق،یییی  وظایف میا   یا  وزیرا  و   درایر دق  و  ح یییالی  ییری ار امالر  یاری 

وزارحخاوه  ا حالسیی  ریین وامه اااو  رابی ه و ریین وامه  ای مربالک به وزارحخاوه  ای مخدوفر  ییالر  یردده  

 اسد.

 رچ ت ار ا ی ر برابر ااوال  اسیاسی  د ووتر این ر یالر اارای یک رژی  پارلالاو  اسدر اما ار عال ر     

ال ر حق،یییی  مدالاز  االا و  الااری وااو  میا  وهاا ای سییییاسییی  ر یییالر را موق  رراا اسییید. ای  الوه این ااو

سیازماوت   وهاا ا ره به م مالر  والییری و را ح اادودا  اسیدر اربرییروتا ا   ااوالوالتاری وید م  با ت   

 ا اسد.    ره بر اساس ر ر اماا  ا رای ومار  اوسالیه و ح  اح گ میا  این وهاا ا درا    ت

      

 ی وماح وقالق اساس  مبد   بر ااوالوالتاری1۲

  le légalisme »ار وار ح به سید  روسها ار واپ،ین سالهای ح،وط ا  بر د ووتر ا   ااوالوالتاری  

ار این سیرزمین حالسوه یاددر بتین ممهالح ره وهاا ای عالالم  زیر ومارحهای چ تیاوه  ،د ت حا اادیارا  االا   «

 وقالق  هرووتا  و ار چارچال  االاوین عاای و اساس  اوناح ا  ت.را با رعاید 

برای والالوه م  حالاوی  به ا یی  م،ییراللید ریمری و متو  )ا،ییار  و م ادع( وزیرا  و رارم تا  اولد 

ا یارا ر ی .  ر وزیر) الاو ت  ر رارم ت اولد( بطالر درای یا به ع الا  عضییال  یا  وزیرا  م،ییرال  ااوالو  بالا   

بر ااایاا اااری( م،رال  اطای ح یالی  االا م  با یت. وی ار برابر ایالا  عال  عتالد )و رارم ت اولد ار برا  

(. با این و الار بایت یمد ره ا   م،راللید وزیر دق   118و  114ارحااب  االا ار ا رای وظیمه اسید )ا ی    

 (. 112ار برابر حخوما  س  ین مطرح م   الا )ا   

                                                 
 احریح و وخ،د وزیرا  ایدالیار ایرل ت و... وید ار و ،د  ای  الرا واحواایه اروپار  الین وضوید را ااروت )مدر  (.   تر اعم   ای رلالا  و ۰1
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[ به این ااعتا ایرین ره وزیر ااای،دری یا 1111سیراوناح  یایا  ذرر اسید ره ااوال  اسیاس   تیتم    

 اسد ر  یا  از وزیرا  بایت حو یو  وقالا  اا ده با تر ا ارا ای واراا اسد.

 

 ی اودراح به رزاایهای عالالم  حضالین  تا ار ااوال  اساس  و رویه االاوین اسدث ای 11

با الهاح از پ یدیباو  بین موو  وقالق ب یرر مالاا  تیت د   اوح  ااوال  اساس  به ی،درش و روزرمتی   

پراااده اسیید. وقالا  ره مالرا پ ییدیباو    ۰۰ی عالالم ر زیر ع الا  وقالق و رزاایهای ب یاایوالاید از رزاایها

ارار یردده اوت عالتحا عبارح ت از ح،یاوی ار برابر ااوال  ره با ا یارا به و  بر عتح حبویض وید حقالید  ییتا )ا     

چ ین ای ر ااویدها و ادراا وا  الا ر  ال«  Tsigans»و ح،ی اوها «   Lapons» ( ووالاید از ااویدها  ام  تپالوها  2

(. به ااوال  اسیاسی   والینر وقالق  تیتی  الاو ت وقالق  ا دالاع ر ااد اای و در     اددواا   8ر ب ت 11)ا ی   

 ییتا اوت ره ار یذ ییده دق  از والاید االاوین عاای براالراار بالاوت.  تیتحرین این وقالق  ییام  والاید از  

(ر  الچ ین والاید ا دالاع  حضالین ر  تا و  بر امااوا  اولیه 1ب ت ر ۰۲موی  زی،ید  و میرا  طبیو  )ا    

( ره از ویهییهای وقالا  اولدهای 11زوتی  مامرار مواش[ر مراابد  ای بهتا د  ضروری و و  م،ان )ا   

 اله بی او او  ره به یالوه ای زیر وارالید وماح وقالا   ر]۰۲۲۲از سییا    [اسییااوتی اوی م  با ییت. از این پغ

 د ووت با  تر م  حالاو ت به این وقالق و رزاایها ره ای ر دق  به د ووتیها م و ر وی،در اسد اا ر  ت.       

ااوال  اسیاس ر وهاا ای عالالم ر مالظف به مراابد از ا رای وقالق و رزاایهای ب یاای   ۰۰ب ا بر ا ی   

 ال  و وقالق ب ر یاا  تا ار موا تا  بین موو  ره د ووت مدوهت به رعاید ر   تار م  با  ت.مقرر ار این ااو

ار    اح   گ یا ار  یییالر  پیتایح ای ر اطرا  عالالم  حهتیت ر  تا زوتی  مودر م  حالا  به 

 (. ۰8 الر  مالاد االاوی   اوف وقالق و رزاایهای ب یاای وضع ررا )ا   

م  حالاو ت ار  الر   ۰8واا د ووت با ام راحالری روسر االاوین اورا  اسیدث ای  با الهاح از سی د اورا  اح 

ح یالین براسیاس  ییالا بازو ری ار ااوال  اساس ر بطالر  رین از مالاا این ااوال ر حخط  ر  تر بتو  ای اه این    

اای به وماح ااوال  اساس  پی ینر اووطاف زی 18مالاا بطالر رسیال  حغییر یاب ت. این روش ابتاع  بریردده از ا ی    

 وقالق اساس  این ر الر بخ یتا اسد.

 الچ ین ایر یک تیوه ااوالو  بتو  ای اه م،یدقیالا ارحباط  با مالاا ااوال  اسیاسی  اا یده با تر با روها     

مطابقد وتا ییده و م،ییدودح وقض مالاا مربالک به سییاادار اولد یا واوی موتواید  بر وقالق و رزاایهای ب یاای 

  مقرر ار ااوال  اساس  با تر درای ت ح الین ر ر  الاو ت بازو ری ار ااوال  اساس  حضیالین  یتا برای  هرووتا  

 االا ت بالا.

به الی  ای اه ازاالاوین اسییدث ای  عالتحا  هد وقض وقالق ب یاای و بالیها وقالق مالاید ییییی مالضییالع  

   والای تیا   مالرا و،اسید  تیت سیاس  ار د ووت ی اسدمااا م  یراار ح الین روها ویازم ت رای مثبد پ ج 

منوغ اسییید. به  یییرک حوق  این ارثریدر یک تیوه ااوالو  م  حالاوت بر   مغایر  ر  با ااوال  اسیییاسییی ر   

                                                 
 یمده م  ی  الا. e friochruttigheter " " grundloggandو به سالئتی    " perusoikeudet "به رزاایهای ب یاایر  به د ووتی  ۰۰
 ار ااوال  اساس   ایرا  و دراو،ه ا ارا ای به االاوین اسدث ای ر مالااع و چ الو   ح الین ر  و تا اسد )مدر  (.    ۰8
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ح یالین یراا. بتین حرحین ودینه م  ییری  ره ا یال  ااوال  اسیاس ر  تیتا مالرا والاید وااع  تا و از روها    

 حم،یر ب،یار مضیق   الر  م  ییرا.     

 

 ومارح   ی یک ساماوه  تیتا 1۰

به الی  اا ییدن یک سیی د پایتار ارااوالوالتاری بریردده از اورا ح،ییو  روسر وهاا ای عالالم  اارای 

و  ومار  وسیع مدقاب   تا اوت ره مالان اسد به براالرا ای  تیت سیاس  و وقالا  م نر  الا. ب ا بر ا ال  

و بتین  ۰4حالاح امالر ر الر را ااراااوال  اساس ر منوغ بالسیوه وهاا ای اااو  االا و  ومار  ار  111حا  118

 حرحین این االار و  متااوه ار دوالید ای ر االا را یادده اسد.   

رالی،ییال  ااوال  اسیاسی  مالظف به درا   ررا  زمی ه ومار  منوغ بر ااوالو  بالا  م البا  اعضای    

 رابی هر راریدار عتالد و واظر پارلالاو  و اظهار ومر ار این بارا م  با ت.

(. برپایه  الین ا  ر این وهاار ار 14ی ر این رالی،ییال ر حم،ییر ااوال  اسیاس  اسد )ا      وقح مه  ا 

ط  یک عرف اراز مت ر به مر ع عال  ح یخی  مطابقد االاوین عاای با ااوال  اسیاسی  حبتی  یرایتا اسد.    

س  مطابقد رارسد اسد ره ار د ووت مبراوف ایرا  ودراو،ه[ یک ااایاا یا  الرای ااوال  اساس ر  ای،ده بر

ر ول  یک وماح ومارح  اودداع  و پی ی یراوه حالس  رالی،یال  ااوال   ۰5االاوین عاای با ااوال  اسیاسی  و الا وتارا  

اسییاسیی  ابتاع  ییتا اسیید. چ ین عرد  سییبن یرایتا ره ار درری ت ااوالو ذاریر  ر یاا رالی،یییالوهای ای ر یا 

 ی،یییال  بدالاوت به بررسیی  لالاین مالرا حوار  با منوغر به این رالی،یییال   هد اظهار ومر مرا وه ر  تر این رال

ااوال  اسیاسی  ب راازار بتو  ای اه ار بارا  یووید االا ار این زمی ه به ا یو  از ا یال  ااوال  اسیاس  اسد اا       

ر ت. بتین حرحینر این رالی،ییال  به  الر   او  و ما الی بر مطابقد لالاین وطروهای ااوالو  با ااوال  اساس   

ت ریه  د ار مالرا اادوف مییا  منوغ و رئیغ منوغر ومر این رالی،ییییال  داات اثر   ومیار  م  ر یت.  ر چ ی   

 (ر ول  ار عال ر حالاح ومرا  ر ر تزح اتحباع اسد.   ۰ر ب ت 4۰وقالا  اسد و الداح رور وال  با ت )ا   

ااوال  اسییاسیی  مقرر م  اارا ره ایر ااایا   مااا ای از یک ااوال  عاای را ار حوار    1۲2ا یی   

. ار  ر ییالر ر چ اوچه ار این ۰2ر با ااوال  اسییاسیی  ح ییخی  ا تر بایت ااوال  اسییاسیی  را رعاید ر ت  ر ییاا

ا یالصر حوار  داو ی  اثبا  و یالار ااایا ها و  وتاروت ار بارا مطابقد یک ااوال  عاای با ااوال  اساس     

 اظهار ومر ر  ت.  

رثار مهال  اربارا ومار  بر  (ر1۲2به  ر وا ر بویت به ومر م  رسییت ره ا یی   تیت یاا ییتا )ا یی    

 مطابقد االاوین عاای با ااوال  اساس  اا ده با ت.                               

 

 ی و  ومارح  منوغ18

                                                 
 )مدر  (.  « منوغ  الرای اسوم  و  حوقی  و حمو  ار حالاح امالر ر الر را اارا »  ااوال  اساس  ج.ا. ایرا  وید  12برابر ا    ۰4

 این ااوال  ار  الین ب ت.    1۲2ب  ریت به ا    با این و الار ۰5

 (.)مدر   8۲ار ایرا  ااایا ها از چ ین و  حم،یری براالراار وی،د ت. ب گ به پاوالیغ ش   ۰2
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رئیغ منوغ م  حالاوت بر مطابقد دوالیدهای منوغ با ااوال  اساس  مراابد ر ت. به الی  ا   بیطرد ر  

ت و دق  ار  هیید ا رای وظییایف االار و  ااا  وی وال  حالاوییت ار مییذاررا  و ااا  رای م یییارریید ر یی 

 (.4۰پی  هاا ای تزح را اارا )ا   

( م دخن منوغر بر اسییاس حوقیقا  اوناح (les contrôleurs des comptesبازرسییا  و،ییابها  

 ییتا حالسیی  ااارا بازرسیی   ای مال  اولد و حالضیییوا  و اطوعا  اریادد  ییتا از ای ر مقاما ر بر ااارا   

 . ۰1(1۲یرید بالا ه ر  مراابد م  ر  ت )ا   اولد  و مت

م دخن منوغ وید بر ااارا و دوالیدهای باوک  (les commissaires bancaires)مامالرا  باوا   

متیرید سییرمایه  ا و اعدبارا  حود م،ییراللید پارلالا   و الچ ین بر (la Banque de Finlande)  د ووت 

 (. 11ومار  رراار ریین وامه  ای مربالک را وضع م  ر  ت )ا   

 

 

 ی اادیارا  ومارح  رئیغ ر الرر  یا  وزیرا  و ای ر وهاا ای ومارح   یر اضای 14

و بتین ع الا  وی ار ااوال  اسیاس   تیت ا و  ره به رئیغ  الهالر و  بازرس  بر ااارا  را م  ااا   

 م  حالاو،د اراالاسد اطوعا  و اوناح حوقی  ر تر و،خ یرایتا اسد.

ره حالسییی  منوغ به مت  چهار سیییا     l'ombodsman parlementaire(۰8(ویاظر پیارلالاو    

یالاراا یییی م   یالار به ع الا  پاستار ااوالو  بالا  امالرر و  ومار  ی،دراا ای بر ح الیالا  وهاا ای اااری و  

ا. وی بر رعاید وقالق و رزاایهای ب یاای و وقالق ب ر مراابد م  ر ت. به ع الا  یک مقاح م،دق ر اضیای  اار 

بالیها ار  یالر  ارحاا  اطا و یا سیه  او اری حالس  یک ااض  یا یک رارم ت اولد وارا عال  م   الا و   

 .(1۲1)ا   ار این ا الص وی مر ع  اایا   مراح اسد 

م  ییال  م   ییالا. وی    رئیغ  الهالر حالسیی  e justicele chancelier d( ۰1(راریدار عتالد 

و  یا  وزیرا  به لواظ  او  و ما الی م  با ت. او  رئیغ  الهالرمالظف به پاستاری از ااوالو  بالا  ااتاما  

م  حالاوت مراحن وقض االاوین ارحااب  حالس   االا منریه را به منوغ اعوح ر ت ره ار این  الر  ااایاا عال  

" la Haute Cour "  ر مر ع اریادد وی میاو ت واظر پارلالاو   بیه پی یری اضیییای  امر م  پراازا.  الچ ین

 و بر رعاید وقالق واسیید. ا  ییاایا  مراح اربارا وقض االاوین ارحااب  حالسیی   ااارسییا  یا رارم تا  اولد 

 رزاایهای ب یاای و وقالق ب ر وید ومار  م  ر ت.   

 

  ی مقاما  اضای 15 

                                                 
ااوال  ج.ا. اساس  ایرا  وید ایالا  مواسبا  ره زیر ومر م،دقی  منوغ اسد به رویه و،ابهای وزارحخاوه  ار مالس،ا ر  رردهای  55برابر ا    ۰1

 اولد  و ای ر اسد ا های  ره به ووالی از اووا از بالا ه ر  ر الر اسدمااا م  ر  ت رسیتی  یا و،ابرس  م  والایت)مدر  (.
 م  با ت.   riksdagens justitieombodsman "  "و به سالئتی   " eduskunnan oikeusasiamies "به د ووتی  و  واظر پارلالا ۰8

یمده  ر  justitiekansleri statsrade "  "و به سییالئتی   " valtioneuvoston oikeuskansleri "به د ووتیراریدار عتالد به  ۰1

 م   الا.
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پایه ریدی  ییتا اسیید.  11۰۰ااایاا ویها ای اسیید ره ار سییا   Haute Cour " " laااایاا عال  

وی به پی ییی هاا منوغ به حخوف اعضیییای اولد از وظایف ااوالو  رسییییتی  م  ر ت. ایر یا  از اعضیییای   

مایالا  عال  ر یییالر و ایالا  عال  اااری[ر راریدار  Cours suprêmes " " des ایالاوهای عال  ر یییالر

  )ا ییی ااایاا عال  ار اع  م  یرااپارلالاو  مده  به حخوف ار ا رای وظیمه  یییالار م،یییاله به واظر عتالد یا 

 . 8۲(118)ا    .  ار  الر  ایاود رئیغ ر الر ویدر این ااایاا  الن به رسیتی  اسد(114ر 1۲1

و ایالا  عال     Cour suprême " " laباتحرین مقاما  اضییای  ره مررن از ایالا  عال  ر ییالر

ار درری ت ااوالو ذاری وارا م   الوت ار  الرح   اسدر Cour suprême administrative " " la اااری 

 (.11)ا   ره رئیغ ر الر پیح از اسدالر ا رای االاوینر از روها اراالاسد اظهار ومر رراا با ت 

 ایر ریین وامه ای اوف االاوین اسییاسیی  و عاای به ومر برسییتر  ر ااارس یا رارم ت اولد مالظف به 

 . 81 (1۲1)ا   عتح ا رای ر  اسد 

 

 ی ودینه  12

[ واوی رثار عالتا ای بر وضیوید رئیغ  الهالر اسد و  1111ا یوح ااوال  اسیاسی  د ووت مار سیا      

اادیارا  ااص  وی را بطالر ااب  موومه ای را ح اااا اسییید. با این و الا بایت ااطر و یییا  ررا ره وقح  

ب،یید   وتارا. ایر او از یک  ییخ ییید مایه وری براالراار  یک رئیغ  الهالر دق  به وضییوید وقالا  وی 

 با تر بر   اادیارا  اوتکر اطوا ار ااارا اولد حاثیر یذار االا ت بالا.

ار حاریخ د ووتر م  حالا  به رئی،ا   الهالر االی و ضویم  بر االرا.  ر چ ت ره اادیارا  روها پغ از 

ار اما برا  از این رئیغ  الهالر ار از این اادیارا  به یک اوتازا بالا ۰۲۲۲حا  1111ح یییالین ااوال  اسیییاسییی  

 بی در از ای را  اسدمااا رراوت و امالری را ره از ا الید رالدری براالرااربالار به  یا  وزیرا  س راوت.

سییا  مقاح ریاسیید  الهالری د ووت را   ۰5ره به مت  «   Urho Kekkonen»راای اور ال راالون 

  عواال ت و به  الر  یاناوبه رورا ااارا م  ررار وی ار سیاسد اااو  عهتا اار بالار ب،ییار به سیاسد اا  

و مارح  «   Mauno Koivosto»ر ییالر وید دوا  بالا. ول  بر عاغر  او ییی اوح ااوالها مائالوال رالیالی،ییدال  

ار ریاسییید  الهالریر روش ای ری را پی یییه رراوت. روها ودا ار  هد «  Martti Ahtisaari»ا دی،یییاری 

چهرا ااوالو  به  1111رئیغ  الهالر یاح براا ید ت و این رویه ار ا وح ااوال  اساس  ار سا   را ح اادیارا  

 االا یردد.     

  

                                                 
 یییاار ر ت.  ایالا  عال  ر یییالر م  حالاوت وا   به حخوف رئیغ  الهالر از وظایف ااوالو ااوال  اسیییاسییی ر  11۲ا ییی    1۲ار ایرا  طب  ب ت  8۲

رئیغ  الهالربرای اعالا  اوناح یادده ار ا رای وظایف االیحر  د ار  ییالر  ارحاا  ایاود به ااوال  اسییاسیی  دراو،ییه ویدر   28براسییاس ا یی  

پی را ارار م  ییرا و حالس  ایالا  عال  عتالد مد ا  از اوازاا والای تا منوغ مو  ر یالر م،رال  وی،د. وی با رای ارثرید او منوغ مالرا  

 ایالا  عال  ر الر مواراله م  یراا )مدر  (.و سه ااض   و س احالر
ه  ا و اضا  ااایا ها ماوم ت از ا رای ح الیب ام» ااوال  اساس  دق   11۲ار ایرا  رارم تا  از چ ین وق  براالراار وی،ید ت وبر اسیاس ا ی      81

ریین ویامه  ای اولد  ره مخالف با االاوین و مقرا  اسیییوم  یا اارج از وتوا اادیارا  االا منریه اسییید االاااری ر  ت و  ر رغ م  حالاوت   

 )مدر  (.« ابطا  ای  الوه مقرا  را از ایالا  عتالد اااری حقاضا ر ت 
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