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ישנו צורך ברשות . הן המכנה המשותף לכל המערכות הפוליטיות, והעומד בראשה, הממשלה   

שיש בה הפרדת , אפילו אם מדובר בדמוקרטיה ליברלית ,ותפעיל את כוח הכפייה, שתפקד

 .1רשויות

ראש הרשות המבצעת : אם נרצה לערוך השוואה בין צרפת לגרמניה נתקל בבעיה בסיסית   

וראש ( הנשיא)מדובר על סמכות דואלית של ראש המדינה . בצרפת הוא לא אחד אלא שניים

, למרות זאת. ראש הממשלה הגרמני רבה יותר מזו של, 2ולכן סמכותם המשולבת, הממשלה

. במקרים מסוימים הקנצלר בגרמניה יכול להיות חזק יותר מראשי הרשות המבצעת הצרפתית

, באופן היסטורי, בעבודה זו אנסה להשוות בין עוצמתם הפוליטית של שני האישים המרכזיים

 .הנשיא בצרפת והקנצלר בגרמניה: בשתי המערכות

: חיזקה את שני חלקי הרשות המבצעת הצרפתית 0-ה של הרפובליקה ההחוק,  יבאופן פורמאל   

שראש הממשלה פועל , דוגמא לכך היא העובדה -באופן ישיר( ואת ממשלתו)את ראש הממשלה 

היחסים , למרות זאת. 4ואת הנשיא באופן עקיף ומורכב יותר, 3ישירות מול הפרלמנט ולא הנשיא

בין אם מדובר , שיש לכל אחד מהם, מהמשאבים בין שני החלקים בלתי יציבים ומושפעים

תמיכת )ובין אם מדובר במשאבים פוליטיים משתנים , (הכתובים בחוקה)במשאבים רשמיים 

 .5המערכת מאופיינת על ידי מתח מובנה גם מחוץ לתקופת הקוהביטציה(. הרוב בפרלמנט

, לטות המפלגה הנאציתוהשת, בעקבות הניסיון של רפובליקת ויימאר החלשה, במקרה הגרמני   

-דה)וגם באופן מעשי ( יורה -דה) יגם באופן פורמאל, (ראש הממשלה)חוזק מעמדו של הקנצלר 

שהפך לדמות , ובמיוחד אל מול הנשיא הגרמני, אל מול שאר חלקי המערכת הפוליטית, (פקטו

 .6ייצוגית בלבד

 תפרלמנטארי תליקה פדראליקובעת כי גרמניה היא רפוב, "The Basic Law", החוקה הגרמנית   

בצרפת מדובר . 7והנשיא הוא ראש המדינה, כאשר הקנצלר הוא ראש הממשלה, דמוקרטית

עומד , ראש המדינה, כאשר הנשיא, 8נשיאותית-חצי, תפרלמנטארי-ברפובליקה אוניטרית חצי

הגדרות אלו מאפשרות לנו . 9וראש  הממשלה הוא שני אחרי הנשיא, (הממשלה)בראש הקבינט 

סוג , סוג הממשל :משפיעים על עוצמתם שני המנהיגיםלהבחין בשלושה גורמים ראשוניים ה

 .המשטר והתרבות הפוליטית

אומנם . מפחיתה מכוחו של הקנצלר לפעול, 10עוצמת הלאנדר, יבגרמניה בעלת הממשל הפדראל   

ת לממשלה השונו" המדינות"אך חלוקת הריבונות היא בין , "פדרליזם קואופרטיבי"מדובר על 

ושלנציגי הלאנדר אפשרויות וטו בנושאים , 12שקיימים שני בתי פרלמנט, העובדה. 11המרכזית

לעומת . מחלישה את הקנצלר, 13בנושאים כללים" וטו מעכב"ו, הקשורים לאזורים הספציפיים

. 14משום שהעוצמה הפוליטית מרוכזת, לנשיא יש עוצמה רבה יותר, בצרפת האוניטרית, זאת

מחלקה , (Commune)קומונה : שלוש דרגות שלטון, םים סממנים פדראלייאומנם קיימ

(Department ) וממשלה לאומית(National Government) ,אבל מדובר במערכת אוניטרית .

, הוא מתכנס לעתים רחוקות, אך עוצמתו של הסנאט מוגבלת ביותר, 15אומנם קיימים שני בתים

 .16תולא פורמאלי, נורמטיבי בלבדבהיבט , וענייני טריטוריה קשורים אליו

בגרמניה מביא בהכרח לאחריות של הקנצלר כלפי הפרלמנט ממנו  יסוג המשטר הפרלמנטאר   

והצגת מועמד , שדורש רוב מיוחד, למרות שמדובר בהליך מסובך, כך שניתן לפטרו, הוא יוצא

על פי ( פוזיטיבית או)אמון קונסטרוקטיבית -הצבעת אי -שיהיה מקובל על רוב בפרלמנט, מחליף

הקנצלר יכול לפזר את הפרלמנט על ידי שימוש בהצבעת אמון או על , מצד שני  .בחוקה 66סעיף 



שנבחר באופן , הנשיא הצרפתי, לעומתו. 17 לחוקה 66על פי סעיף , ידי הפיכת חוק להצבעת אמון

הנשיא יכול . וויש לו לגיטימציה לפעילות מהעם עצמ, אינו תלוי בפרלמנט, 366118-ישיר החל מ

 .20או לעקוף אותו באמצעות הצעת משאל עם, 19לפזר את הפרלמנט

מתוך חוסר יעילות , אומנם, שתי המדינות נוצרו, בהתייחס למימד השלישי של תרבות פוליטית   

אך ההיסטוריה . 3-והרפובליקה הצרפתית ה, ממשלת ויימאר הגרמנית: של משטרים קודמים

בתוך " ריסונים ובלמים"על גרמניה הביאה לניסיון ליצור " אציהניסיון הנ"שהשפעת , מלמדת

גול על -השפעתו המכרעת של דה, ואילו בצרפת, "דמוקרטיה"ולכן מדובר ב, 21המערכת

ניסו ליצור  3606יוצרי חוקת ". רפובליקה"ועל בניית החוקה יצרה  22ההיסטוריה הצרפתית

המשטר התחיל נשיאותי . 23הממשלה שבראשה יעמוד ראש, רפובליקה בעלת רשות מבצעת חזקה

או לאחר פתרון המשבר , גול-אבל המטרה הייתה לשנות אותו מיד עם סיום תפקידו של דה, מאוד

הבחירה הישירה . 24לפני שיהרסו אותו, בעל סמכות, רצו ליצור שלטון חזק ומרכזי. יר'באלג

זרה לאי יציבות גול והחשש מח-סגנונו של דה. חיזקה את הנשיא וקיבעה את המצב הקיים

כאשר הנשיא , גול ייצג את המשך המסורת הרפובליקנית הצרפתית -דה. הבטיחו משטר חזק

שישנה חשיבות עצומה לכלכלה חזקה בשמירה על , בגרמניה ברור עד היום. את העם" מייצג"

וחיזוק הקנצלר על חשבון הנשיא , אך אין ספק שיצירת מערכת מוסדית חזקה בכלל, הדמוקרטיה

 .25הם חלק בעל משמעות רבה לדמוקרטיה הקיימת, טבפר

כאשר , הנשיא  הצרפתי נבחר בבחירות כלליות וישירות 3661-החל מ, בהתייחס לשיטת הבחירה   

הקנצלר הגרמני , לעומתו. 26ורוב פשוט בסיבוב השני, הוא נזקק לרוב מיוחד בסיבוב הראשון

 תפלגה הגדולה או מנהיג קואליצייכאשר מדובר בדרך כלל בראש המ, ממונה על ידי הנשיא

 .מכאן  שלנשיא צרפת לגיטימציה רבה יותר מעצם בחירתו הישירה. 27הרוב

הקנצלר יש לבחון את יחסיו וסמכויותיו אל מול שלוש /כדי להבין את מידת עוצמתו של הנשיא   

-מ, בצרפת: בהתייחס ליחסים עם הרשות המחוקקת. השופטת והמבצעת, המחוקקת: הרשויות

הנשיא . מה שמוסיף ללגיטימציה שלו כבלתי תלוי בפרלמנט, הנשיא נבחר בבחירות ישירות, 3661

דרכו הוא , זהו כלי ליצירת קשר בין הנשיא לאזרחים. 28ויכול לבקש משאל עם, חותם על החלטות

בהגבלה של פעם , "האסיפה הלאומית"הוא יכול לפזר את . 29לעקוף את הפרלמנט, למעשה, יכול

למרות , וליטול את כל הסמכויות לידיו, מאפשר לו להכריז על שעת חירום 36סעיף . האחת בשנ

 . זאת אין בכוחו לפרק את הפרלמנט

בחינה מחדש "ויכול לבקש  30הוא יושב ראש הקבינט: יש לו תפקיד עקיף, בכל הקשור לחקיקה   

חקיקה "א חותם על הנשי. 35על פי סעיף , למרות שמספיק רוב פשוט להעביר אותם, "של חוקים

למרות שלא מופיע בחוקה אם הוא , 34תחת סעיף , (Decrees)והחלטות ( Ordonnances" )ראשית

שהנשיא מחליט , קובע 66סעיף (. 45סעיף )הוא יכול לזמן דיונים דחופים . חייב להסכים לחתום

הוא יכול , ףבנוס. או על ידי משאל עם, 31האם תיקון לחוקה צריך להתקבל על ידי ועדה משותפת

. בכוחו ליצור מגע עם הפרלמנט דרך הודעות". לרוח החוקה"שאינם מתאימים , לחסום תיקונים

ויכול לחוקק , 32הוא אינו יכול להציע שינויים בתקציב: כמו כן קיימת הגבלה מכוונת על המחוקק

בנוסח הצבעה – Blocked Voteישנה אפשרות להכריז על . רק חוקים המוגדרים בחוקה כענייניו

תפקידו . 33תשעוברת כמעט בוודאו, וכן להפוך חוק להצבעת אמון בממשלה, של הממשלה על חוק

 ".חשיבה נוספת"הוא עוסק בעיקר בביקורת ו: מזערי, הבית העליון, של הסנאט



ניתן לפטר קנצלר רק אם . ראש הממשלה יוצא מתוך הפרלמנט ואחראי כלפיו, בגרמניה, לעומתו 

מצד שני . מה שמחליש את תלותו בפרלמנט, 34"הבית"המקובל על רוב , ףיש לבונדסטאג מחלי

ראש הממשלה יכול לבקש הצבעת , הקובע כי 66הוא יכול לאיים על הפרלמנט בעקבות סעיף 

הקנצלר מחליט על המדיניות . 35ולהפוך הצעת חוק להצבעת אמון, אמון בממשלה מהבית התחתון

שני : בהתייחס לדו ביתיות. 36ני הממשלה בפרלמנטהוא מוביל את עניי, הכללית ואחראי לה

מחליטה " המדינה. "ולכן הבית העליון חזק יחסית, נוצרו כדי למנוע ממשל מרכזי חזק, הבתים

דוגמא לכך היא בוואריה בעלת בית המחוקקים הביקמרלי היחיד מבין . למשל על מבנה שלטוני

בעניינים " וטו מעכב"ו" מדינות"ים ללבית העליון יכולת וטו בעניינים הקשור. 37"המדינות"

בו ישנה קבלה של העקרונות , "פדרליזם קואופרטיבי"מדובר על , למרות כל זאת. אחרים

 .הדמוקרטיים של שלטון החוק

ניתן לראות השפעה  גדולה למדי של הנשיא , בכל הקשור ליחסי נשיא צרפת עם הרשות השופטת   

שאמורה להכריע בין חלוקות הסמכויות , טוציוניתקיימת מועצה קונסטי, בצרפת. על הרשות

ובתוכם , שהנשיא ממנה שלושה מתוך תשעת חברי המועצה, העובדה. 38בהתאם לחוקה, במדינה

הנשיא יכול להעביר הצעות חוק והסכמים לדיון , בנוסף. 39מחזקת את שלטונו, את יושב הראש

ה את אחד מחברי המועצה הוא ממנ, 40במועצה הקונסטיטוציונית ללא חתימת ראש הממשלה

אין באפשרותו לפזר את המועצה , למרות כל זאת. 41העליונה של הרשות השופטת

שבמקור ריבונות הפרלמנט החלישה את המסורת , יש להתייחס לכך. 42הקונסטיטוציונית

ולכן לא הייתה משמעות רבה לשליטה היחסית של הנשיא במועצה , הביקורת השיפוטית

 . 43נים האחרונות ישנה מגמה לגידול בביקורת השיפוטיתבש. הקונסטיטוציונית

בניגוד  ,רק בית המשפט החוקתי. בגרמניה קיים בית משפט קונסטיטוציוני נפרד ואוטונומי    

וזאת , 44"בלתי חוקית"יכול להכריז על חקיקה כ, הקיימים בגרמניה" הרגילים"לבתי המשפט 

לא "לקבוע שתיקון מסוים לחוקה הוא  יכול "( שומר החוקה)"בניגוד לצרפת שם הנשיא 

ובעד , בית המשפט הכריע כנגד הממשל הפדראלי, במספר מקרים במהלך ההיסטוריה. 45"חוקתי

 ".מדינות"העדפת הרחבת הסמכויות ל

היא , ראש הממשלה/ולה השפעה מכרעת על עוצמת הנשיא, הרשות המרכזית שיש לדון בה   

הוא ממנה את . וממנה את ראש הממשלה, ל הקבינטהנשיא אחראי ע, בצרפת. הרשות המבצעת

הנשיא יכול למנות מינויים מרכזיים בהסכמת השרים . 46הממשלה כולה בעצת ראש הממשלה

נציגי ממשלה בטריטוריות מעבר , קובע כי הנשיא יכול למנות שגרירים 34סעיף (. בחתימה נגדית)

היא סמל ( הקבינט" )מועצת השרים. "47ועוד מספר בעלי תפקידים, רקטורים של אקדמיות, לים

תהליך , ההתכנסות היא סמלית. לעקרון של פעילות משותפת ואחריות מיניסטריאלית משותפת

בדרך . החלטות" רק מאשרים"שבה , קבלת ההחלטות מתקיים הרבה לפני ההתייעצות המשותפת

וב ההחלטות ר. והנשיא לא מתייעץ עם כל השרים הנוכחים, כלל אין ויכוחים בישיבות האלו

 . מתקבלות בפגישות לא רשמיות בין שרים לבין אישי ציבור בכירים

כחלק )הופכת אותו למנהיג הרשות המבצעת  גבחירתו של הקנצלר על ידי הבונדסטא, בגרמניה   

למרות שהקנצלר יכול . 48ישנם כללים נוקשים לארגון פעילות הממשלה(. תמהשיטה הפרלמנטארי

החוקה קובעת הליכים לקביעת (. 60סעיף )הוא מוגבל על ידי החוקה , ישילפעול על פי סגנונו הא

והחלטות נלקחות בהקשר , בדרך כלל ויכוחים נפתרים. בעיקר בענייני הצבעת הקבינט, מדיניות

בעקבות , כוחו של הקנצלר בגישור יורד בהדרגה. 49בהשפעה ישירה של המפלגה, פחות פורמאלי

הקנצלר חייב . ובקביעת מדיניות ממשלתית, צירת קואליציותהחשיבות העולה של המפלגות בי



ולכן הוא , 50שהמוסדות והרוב בפרלמנט מטילים עליו, לערוך משא ומתן ולקבל פשרות, להתדיין

הצהרה שבעצמה מושגת על ידי גישור בין , מוגבל לגבי המדיניות על ידי הצהרותיו בבונדסטאג

ובדרך כלל מתמנה למשך כל , פך לדמות מרכזיתמרגע בחירתו הקנצלר הו. חלקי הקואליציה

אך מצד שני החוקה , 51הקנצלר קובע את המדיניות, אומנם. תקופת כהונת הרשות המחוקקת

. מה שעלול ליצור התנגשויות מסוימות, שהשרים אחראים למשרדיהם באופן אוטונומי, מציינת

לטות השר לא תואמות את רק כאשר הח, הקנצלר יכול להתערב בענייני השרים, בהתאם לחוקה

 .52"הכיוון הכללי של מדיניות הממשלה"

שראשות הרשות המבצעת , העובדה. הבעיה חמורה הרבה יותר במקרה הצרפתי, למרות זאת   

ולהחלשה משמעותית בכוחו של , ואף הביאה לחיכוכים, משותפת לנשיא ולראש הממשלה יכולה

עולה , שיראק -מ ימני"ור, מיטראן -יסטינשיא סוציאל: 3666-מאז הקוהיבטציה ב. הנשיא

לכוון "תפקידו , מ הוא מעל לשרים"רה -13על פי סעיף . 53מ אל מול הנשיא"בהדרגה כוחו של רה

הוא שני אחרי , "ראשון בין שווים"הוא יותר מאשר , על פי אותו סעיף". את פעילות הממשלה

, (46סעיף )כול ליזום חקיקה שי, חוץ מהפרלמנט הוא היחידי. 54ר הקבינט"שהוא יו, הנשיא

ובשל , מיטראן -ניצח נשיא מהשמאל 3663-בבחירות שהתקיימו ב. 55(16סעיף )ודיונים מיוחדים 

 -הוא נאלץ למנות ראש ממשלה מן הימין השמרני, 3666-הרוב לימין בבחירות לפרלמנט ב

 -מעין"חות והופך להיות יותר מגשר ופ, 57במקרה כזה הנשיא מתקשה להפעיל חקיקה. 56שיראק

תפקידו בממשלה הוגבל לענייני הגנה ולענייני חוץ . תפקיד ייעוצי יותר מאשר מכריע, 58"מלך

(Foreign Policy .)שמקרה זה אינו חד פעמי, והבהירה 59חולשה זו של הנשיא חזרה פעמיים .

החוקה מגדירה תפקיד משותף של מינוי אנשי בטחון , גם מחוץ לתקופת הקוהביטציה, בנוסף

 .60מ ולנשיא באופן מעורפל"הלר

המטרה המשותפת . מדובר בשתי חוקות נוקשות באופן יחסי, בהתייחס לחוקה  בשתי המדינות   

חוקת צרפת . 61של שתי החוקות הייתה למנוע את חוסר היציבות של שני המשטרים הקודמים

ה התמקדה וחוקת גרמני, שהיה מפוצל, ביססה אלמנטים של רשות מבצעת חזקה על פני פרלמנט

כך שלא , ושמירה אדוקה על זכויות אדם 62ביטול אלמנטים של בחירה ישירה, בחיזוק הקנצלר

 . בעקבות הניסיון העגום של מלחמת העולם השנייה, ניתן לבטל סעיפים הקשורים לחוקים אלו

הצוות של הקנצלר דומה . שבין שני האישים יש להתייחס ליכולת המשילות שלהם, בהשוואה   

לראש הממשלה כלים . 63של ראש הממשלה בצרפת מבחינת גודלו והמשימות שניתנות לולזה 

של  יבשל האופי הפדראל, באופן יחסי, מדובר על צוות מצומצם. 64לקידום תיאום בין משרדים

 . מה שנוצר הוא התערבות מעטה בענייניהם. 65ובשל אוטונומיה של השרים, המדינה

שיכול , יא בא לידי ביטוי גם באפשרות של יועץ של הנשיאבצרפת כוחו של הנש, לעומת זאת   

הצוות של . לנשיא יכול רבה לפקח על מעשי השרים והמנהל. 66לעתים לעקוף החלטות של שרים

משרד עוזרי . הרשות המבצעת עסוק בפשרה מתמדת בין פוליטיקה לבין ניהול ותיאום של המנהל

, (הממשלה בעל השורשים הפרלמנטרים לעומת משרד)גול -הנשיא הוא יצירה חדשה של דה

. והשינויים בסגל די תכופים, עוזרי הנשיא ממונים באופן ישיר על ידו. איש 30-45המורכב מ 

מעצם היותם קרובים אליו יותר , שלעוזרי הנשיא השפעה רבה יותר משרים, לעתים נוצר מצב

 .67באופן תכוף שהם נפגשים עמו, ובשל העובדה, (בשל תמיכתם בו, ממונים ישירות)

תקופת כהונתו של נשיא צרפת ארוכה יותר ביחס לתקופת כהונתו של ראש ממשלת , לסיכום   

ואילו , הוא ראש המדינה ויושב ראש הקבינט גם כן. מה שנותן יכולת השפעה רבה יותר, 68גרמניה



הוא , ובנוסף, הוא אחראי על שמירת החוקה. ראש ממשלת גרמניה הוא יושב ראש הקבינט בלבד

הנשיא אחראי לתפקוד (. 30סעיף )מפקד הצבא ויושב ראש ועדות ההגנה הלאומיות המרכזיות 

יותר  היש לו אפשרות להתערב בשידורי הטלוויזי. ולהמשכיות המדינה, הרשויות הציבוריות

" היסטורי"ו ימה שהופך אותו באופן פורמאל, 69ובעולם כולו, מפוליטיקאים אחרים בצרפת

השנים  15שלושת מקרי הקוהביטציה של , למרות זאת. של הקנצלר הגרמני לדמות חזקה מזו

מגמה זו . האחרונות מראים מגמה שונה של החלשות בכוחו ועליית כוחו של ראש הממשלה מולו

שנחשב לאחד מראשי הממשלה , מעמידה בסימן שאלה את החוזק שלו אל מול הקנצלר הגרמני

כאשר הנשיא , שעומדת בראש המערכת, מות חזקההקנצלר בגרמניה הוא ד. החזקים בעולם

אבל למרות עוצמתו הרבה הקנצלר מוגבל על ידי המערכת , בגרמניה הוא דמות שולית

עוצמתו מושפעת באופן ישיר על ידי . ובנוסף על ידי המבנה הפדראלי של המדינה, הפרלמנטרית

 .ם כןוהחוקה הנוקשה של גרמניה מגבילה אותו ג, שהוא יוצר, הקואליציה

הגלובליזציה והאינטגרציה . אך ישנה אפשרות לבקר אותו, הנשיא הצרפתי אומנם חזק   

, כספית, תעשייתית, האירופית יוצרים הגבלות על יכולתה של צרפת לחפש עצמאות כלכלית

עליית האקטיביזם השיפוטי והקטנת הסקטור הציבורי . 70מסחרית ובענייני מדיניות מטבע

ירידת הפופולאריות של משאל העם מקטינה את . 71"מלמעלה למטה"מחלישים את השליטה 

שנים מחליש את  0-שנים ל 6-התיקון של משך כהונת הנשיא מ, בנוסף. של הנשיא ההלגיטימצי

 (.למרות הכוונה לחזק אותו על ידי ביטול הקוהביטציה)כוחו 

בוי הסוכנים המשתתפים מוגבלת על ידי רי, שהעוצמה הממשלתית כיום, באופן כללי ניתן לומר   

בעקבות עליית כוחה של הרשות המבצעת מול הרשות המחוקקת ישנה חשיבות . בתכנון המדיניות

 .המגביל את השלטון, (גלובליזציה, האיחוד האירופי)גוברת ללחץ חיצוני 
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