
  

  

  

  

GGrraanndd--PPooppoo  ((HHôôtteell  BBeell--AAzzuurr)),,  llee  1122  aaooûûtt  22002211  

  

MMoonnssiieeuurr  llee  PPrrooccuurreeuurr  GGéénnéérraall  pprrèèss  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  

MMeessssiieeuurrss  lleess  PPrrééssiiddeennttss  ddee  CChhaammbbrreess,,  

MMeessddaammeess  eett  mmeessssiieeuurrss  lleess  CCoonnsseeiilllleerrss  eett  AAvvooccaattss  ggéénnéérraauuxx,,  

MMoonnssiieeuurr  llee  DDiirreecctteeuurr  ddee  ccaabbiinneett,,    

MMaaddaammee  eett  mmoonnssiieeuurr  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CCaabbiinneett,,  

MMeessddaammeess  eett  mmeessssiieeuurrss  lleess  AAuuddiitteeuurrss,,  

MMoonnssiieeuurr  llee  GGrreeffffiieerr  eenn  cchheeff  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  

MMaaddaammee  eett  MMeessssiieeuurrss  lleess  GGrreeffffiieerrss,,  

MMeessddaammeess  eett  mmeessssiieeuurrss,,  

CC’’eesstt  aavveecc  uunn  rrééeell  ppllaaiissiirr  qquuee  jjee  vvoouuss  ssoouuhhaaiittee  llaa  cchhaalleeuurreeuussee  bbiieennvveennuuee  ddaannss  

cceettttee  ssaallllee  ddee  ccoonnfféérreennccee  ddee  ll’’hhôôtteell  BBeell--AAzzuurr  ddee  GGrraanndd--PPooppoo,,  ccééllèèbbrree  cciittéé  bbaallnnééaaiirree  

dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  dduu  MMoonnoo  ;;  vviillllee  eemmbblléémmaattiiqquuee  eett  cchhaarrggééee  dd’’hhiissttooiirree  qquuee  ttaanntt  

dd’’aaccttiivviittééss  sscciieennttiiffiiqquueess  eett  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeennttss  ppééddaaggooggiiqquueess  lliieenntt  àà  nnoottrree  hhaauuttee  

JJuurriiddiiccttiioonn..  EEsstt--iill  bbeessooiinn    eenn  eeffffeett  ddee  rraappppeelleerr  qquuee  nnooss  sséémmiinnaaiirreess  dd’’aapppprroopprriiaattiioonn  

ddeess  tteexxtteess  éélleeccttoorraauuxx  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  nnoottrree  pprrééppaarraattiioonn  àà  llaa  ggeessttiioonn  dduu  

ccoonntteennttiieeuuxx  éélleeccttoorraall  ccoommmmuunnaall,,  mmuunniicciippaall  eett  llooccaall,,  ssee  ssoonntt  pprraattiiqquueemmeenntt  ttoouuss  

tteennuuss  eenn  cceess  lliieeuuxx..    

SSii  nnoouuss  yy  ssoommmmeess  eennccoorree  rrééuunniiss  ccee  jjoouurr,,  cc’’eesstt  eenn  rraaiissoonn  ddeess  mmuuttaattiioonnss  pprrooffoonnddeess  

iinntteerrvveennuueess  ttaanntt  ddaannss  ll’’aarrcchhiitteeccttuurree  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  qquu’’aauu  rreeggaarrdd  ddee  ll’’aarrsseennaall  

DDIISSCCOOUURRSS  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  CCOOUURR  SSUUPPRREEMMEE  AA  LL’’OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LL’’AATTEELLIIEERR  DDEE  

VVAALLIIDDAATTIIOONN  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  DDEE  LLOOIISS  PPOORRTTAANNTT  RREESSPPEECCTTIIVVEEMMEENNTT  SSTTAATTUUTT  DDEESS  

MMAAGGIISSTTRRAATTSS  DDEE  LLAA  CCOOUURR  SSUUPPRREEMMEE,,  SSOONN  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  EETT  LLEESS  RREEGGLLEESS  DDEE  

PPRROOCCEEDDUURREESS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  DDEEVVAANNTT  SSEESS  FFOORRMMAATTIIOONNSS  JJUURRIIDDIICCTTIIOONNNNEELLLLEESS.. 
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jjuurriiddiiqquuee  ddee  nnoottrree  ppaayyss,,  àà  llaa  ffaavveeuurr  ddee  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ppoorrttééee  ppaarr  llaa  llooii  

nn°°22001199--4400  dduu  77  nnoovveemmbbrree  22001199..  AAuu  nnoommbbrree  ddeess  rrééffoorrmmeess  iinntteerrvveennuuss,,  iill  ccoonnvviieenntt  

ddee  ssoouulliiggnneerr  cceellllee  qquuii  aauurraa  ccoonndduuiitt  àà  ll’’éérreeccttiioonn  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  ccoommpptteess  ddee  llaa  

CCoouurr  ssuupprrêêmmee  eenn  uunnee  CCoouurr  ddeess  ccoommpptteess..  

IIll  eesstt  aappppaarruu,,  ddèèss  lloorrss,,  nnéécceessssaaiirree  vvooiirree  iimmppéérriieeuuxx  ddee  rreevviissiitteerr,,  ttaanntt  eett  ssii  ppeeuu  qquuee  llaa  

hhaauuttee  JJuurriiddiiccttiioonn  eesstt  ccoonncceerrnnééee,,  lleess  tteexxtteess  qquuii  rrééggiisssseenntt  ssoonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  aaiinnssii  

qquuee  lleess  pprrooccéédduurreess  aapppplliiccaabblleess  ddeevvaanntt  sseess  ffoorrmmaattiioonnss  jjuurriiddiiccttiioonnnneelllleess  qquuee  ssoonntt  

ddééssoorrmmaaiiss  llaa  CChhaammbbrree  aaddmmiinniissttrraattiivvee  eett  llaa  CChhaammbbrree  jjuuddiiccaaiirree..  QQuu’’iill  vvoouuss  

ssoouuvviieennnnee  !!  LLoorrss  ddee  mmoonn  ddiissccoouurrss  ddee  pprriissee  ddee  cchhaarrggee  llee  2255  mmaarrss  22002211,,  jj’’aaii  aaffffiirrmméé  

qquuee  ::    

««  LL’’uunn  ddeess  pprriinncciippaauuxx  cchhaannttiieerrss  ddee  mmaa  mmaannddaattuurree,,  sseerraa  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  àà  ffaaiirree  vvootteerr  llee  

ssttaattuutt  ddeess  mmaaggiissttrraattss  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt,,  àà  ll’’aalliinnééaa  22  ddee  ll’’aarrttiiccllee  

113344  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  qquuii  ddiissppoossee  ::  ««  LLaa  llooii  ddéétteerrmmiinnee  llee  ssttaattuutt  ddeess  mmaaggiissttrraattss  ddee  llaa  

CCoouurr  ssuupprrêêmmee  »»..  LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  cceettttee  pprreessccrriippttiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ddeevviieenntt  

aauujjoouurrdd’’hhuuii  pplluuss  uurrggeennttee  qquuee  ppaarr  llee  ppaasssséé,,  aavveecc  ll’’éérreeccttiioonn  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  

ccoommpptteess  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  eenn  CCoouurr  ddeess  ccoommpptteess  aaiinnssii  qquuee  lleess  ttrraavvaauuxx  eenn  ccoouurrss  

ssuurr  llee  ssttaattuutt  ddeess  mmaaggiissttrraattss  ddee  llaaddiittee  CCoouurr  eett  lleess  rrèègglleess  ddee  pprrooccéédduurreess  aapppplliiccaabblleess  

ddeevvaanntt  sseess  cchhaammbbrreess..  

IIll  ss’’iimmppoossee  ddoonncc  àà  nnoouuss  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  rreevviissiitteerr  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  CCoouurr  

ssuupprrêêmmee,,  lleess  tteexxtteess  llaa  rrééggiissssaanntt  aaiinnssii  qquuee  llaa  pprrooccéédduurree  ddeevvaanntt  sseess  ffoorrmmaattiioonnss  

jjuurriiddiiccttiioonnnneelllleess  ddaannss  uunn  eesspprriitt  dd’’aaccttuuaalliissaattiioonn  eett  dd’’hhaarrmmoonniissaattiioonn..  CCee  cchhaannttiieerr  

iimmppoorrttaanntt  ddee  rreelleeccttuurree  ddeess  tteexxtteess  rrééggiissssaanntt  lleess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  lleess  rrèègglleess  ddee  pprrooccéédduurreess  ddeevvaanntt  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  mmeettttrraa  ffiinn  àà  

uunnee  ssiittuuaattiioonn  ssiinngguulliièèrree  qquuii  ffaaiissaaiitt  ddee  nnoottrree  hhaauuttee  JJuurriiddiiccttiioonn,,  llaa  sseeuullee  iinnssttiittuuttiioonn  
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ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  nnoonn  ddoottééee  ddee  tteexxtteess  éélleevvééss  aauu  rraanngg  ddee  llooiiss  

oorrggaanniiqquueess..  »»..  FFiinn  ddee  cciittaattiioonn..  

TTrrèèss  ttôôtt,,  jj’’aaii  mmaattéérriiaalliisséé  cceettttee  aammbbiittiioonn  ppaarr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee,,  ppaarr  oorrddoonnnnaannccee  nn°°  

22002211--001144//PPCCSS//DDCC//CCAABB  dduu  1155  aavvrriill  22002211,,  dduu  ccoommiittéé  ddee  rreelleeccttuurree  dduu  pprroojjeett  ddee  llooii  

ppoorrttaanntt  ssttaattuutt  ddeess  mmaaggiissttrraattss  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  eett  ddeess  pprriinncciippaauuxx  rrééggiissssaanntt  cceettttee  

hhaauuttee  JJuurriiddiiccttiioonn..  

LLee  PPrrooccuurreeuurr  ggéénnéérraall  pprrèèss  nnoottrree  CCoouurr,,  mmoonnssiieeuurr  OOnnééssiimmee  GGéérraarrdd  MMAADDOODDEE,,  aa  

aacccceeppttéé  ddee  pprrééssiiddeerr  lleeddiitt  ccoommiittéé  qquuii  aavvaaiitt  ppoouurr  mmiissssiioonn  ddee  pprrooccééddeerr  àà  llaa  rreelleeccttuurree  

ddeess  ttrrooiiss  ((0033))  tteexxtteess  ddee  llooii  qquuee  nnoouuss  sseerroonnss  aammeennééss  àà  eexxaammiinneerr,,  aauuxx  ffiinnss  ddee  lleeuurr  

aaccttuuaalliissaattiioonn  eett  ddee  lleeuurr  mmiissee  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  lleess  eexxiiggeenncceess  lliiééeess  aauu  mmeeiilllleeuurr  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dd’’uunnee  hhaauuttee  JJuurriiddiiccttiioonn  mmooddeerrnnee..    

MMeessddaammeess  eett  mmeessssiieeuurrss,,  cchheerrss  ccoollllèègguueess..    

DDeeuuxx  jjoouurrss  dduurraanntt,,  nnoouuss  ttrraavvaaiilllleerroonnss  dd’’aarrrraacchhee--ppiieedd  àà  llaa  vvaalliiddaattiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  

pprrooppoossiittiioonnss  ddee  ffoorrmmuullaattiioonn  oouu  rreeffoorrmmaattiioonn  ddeessddiittss  tteexxtteess,,  lleess  pprrééccoonniissaattiioonnss  eett  lleess  

aammeennddeemmeennttss  jjuuggééss  nnéécceessssaaiirreess  ppaarr  llee  ccoommiittéé  aadd  hhoocc..  

CCee  ccoommiittéé  aauurraa  ttrraavvaaiilllléé  ssaannss  ddéésseemmppaarreerr  ppeennddaanntt  pprrèèss  ddee  qquuaattrree  ((0044))  mmooiiss  àà  

ll’’aatttteeiinnttee  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  àà  lluuii  ffiixxééss  ppaarr  ll’’oorrddoonnnnaannccee  qquuee  jj’’aaii  pprriissee  àà  cceett  eeffffeett..  CC’’eesstt  llee  lliieeuu  

ppoouurr  mmooii,,  dd’’aaddrreesssseerr  mmeess  fféélliicciittaattiioonnss  eett  mmeess  rreemmeerrcciieemmeennttss  aauuxx  mmeemmbbrreess  ddee  ccee  

ccoommiittéé  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  ll’’aabbnnééggaattiioonn  eett  llaa  rriigguueeuurr  aavveecc  lleessqquueelllleess  lleess  ttrraavvaauuxx  oonntt  

ééttéé  ccoonndduuiittss  mmaaiiss  aauussssii  eett  ssuurrttoouutt  ppoouurr  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  tteexxtteess  ssoouummiiss  àà  nnoottrree  

aapppprréécciiaattiioonn..  

JJ’’aaii  vveeiilllléé  ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt  àà  ccee  qquuee  cceess  ttrrooiiss  aavvaanntt--pprroojjeettss  ddee  llooiiss  ssooiieenntt  mmiiss  àà  llaa  

ddiissppoossiittiioonn  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  cchheeffss  ddee  ssttrruuccttuurree  eett  ddee  lleeuurrss  pprriinncciippaauuxx  

ccoollllaabboorraatteeuurrss,,  aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree  qquu’’iillss  mmee  ssoonntt  ppaarrvveennuuss..  
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MMeessddaammeess  eett  mmeessssiieeuurrss  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoouurr,,  

CChheerrss  ccoollllèègguueess,,  

MMoonnssiieeuurr  llee  PPrrooccuurreeuurr  GGéénnéérraall  pprrèèss  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  ddaannss  ssoonn  mmoott  iinnttrroodduuccttiiff,,  

vviieenntt  ddee  nnoouuss  pprréésseenntteerr  àà  ggrraannddss  ttrraaiittss  lleess  pprriinncciippaalleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  eett  

aammeennddeemmeennttss  ssuuggggéérrééss  ppaarr  llee  ccoommiittéé  ddee  rreelleeccttuurree  ddoonntt  iill  eesstt  llee  pprrééssiiddeenntt..  IIll  nnoouuss  

rreevviieenntt,,  àà  nnoouuss  ttoouuss  iiccii  pprréésseennttss,,  dd’’eexxaammiinneerr  lleess  tteexxtteess  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  nnoottrree  

CCoouurr,,  àà  ll’’aauunnee  ddeess  mmiissssiioonnss  rrééppuubblliiccaaiinneess  aassssiiggnnééeess  àà  nnoottrree  iinnssttiittuuttiioonn  eett  ssuurrttoouutt  

ddeess  ddééffiiss  mmuullttiipplleess  eett  mmuullttiiffoorrmmeess  qquuee  llee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ddee  llaa  jjuussttiiccee  ssee  ddooiitt  ddee  

rreelleevveerr..  CC’’eesstt  àà  ccee  pprriixx  qquuee  nnoouuss  ddootteerroonnss  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  iinnssttiittuuttiioonn  ppllaaccééee  aauu  

ssoommmmeett  ddee  llaa  ppyyrraammiiddee  jjuuddiicciiaaiirree,,  ddee  tteexxtteess  qquuii  ppaarrttiicciippeenntt  ddee  ssaa  mmooddeerrnniittéé  eett  ddee  

ssaa  mmiissee  aauu  ddiiaappaassoonn  ddeess  eexxiiggeenncceess  eett  ddeess  mmuuttaattiioonnss  ddee  ttoouutteess  nnaattuurreess  eenn  ccoouurrss  

ddaannss  nnooss  ssoocciiééttééss..  

IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  vveenntt  ffaavvoorraabbllee  àà  cceelluuii  qquuii  nnee  ssaaiitt  llàà  ooùù  iill  vvaa..  LLee  vveenntt  nnoouuss  eesstt  

aassssuurréémmeenntt  ffaavvoorraabbllee  ppuuiissqquuee  llaa  vvoolloonnttéé  ppoolliittiiqquuee  ccllaaiirreemmeenntt  aaffffiicchhééee  ppaarr  llaa  pplluuss  

hhaauuttee  AAuuttoorriittéé  ddee  ll’’EEttaatt,,  llee  PPrrééssiiddeenntt  PPaattrriiccee  TTAALLOONN  vviissee  llaa  mmooddeerrnniissaattiioonn  ddee  

ll’’aappppaarreeiill  jjuuddiicciiaaiirree  ddee  nnoottrree  ppaayyss..  CCeettttee  mmooddeerrnniissaattiioonn,,  vvoouuss  vvoouuss  eenn  ddoouutteezz  

ppaassssee  ppaarr  ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn  eett  llaa  ppeerrttiinneennccee  dduu  ccaaddrree  nnoorrmmaattiiff  rreellaattiiff  aauu  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  nnooss  ccoouurrss  eett  ttrriibbuunnaauuxx..  

JJee  ffoorrmmee  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  llee  vvœœuu  qquu’’aauu  ssoorrttiirr  ddee  cceett  aatteelliieerr,,  nnoouuss  aayyoonnss  ppoosséé  lleess  

bbaasseess  ddee  llaa  ddoottaattiioonn  ddee  nnoottrree  hhaauuttee  JJuurriiddiiccttiioonn,,  ddee  tteexxtteess  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddeess  

eexxiiggeenncceess  dduu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  rréégguulliieerr  dd’’uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  mmooddeerrnnee..  

LLaa  rrééuussssiittee  ddee  ccee  nnoobbllee  eett  aammbbiittiieeuuxx  oobbjjeeccttiiff  rreessttee  ttrriibbuuttaaiirree  ddee  ll’’iimmpplliiccaattiioonn,,  ddee  

ll’’aassssiidduuiittéé  aauuxx  ttrraavvaauuxx  ddee  cchhaaccuunn  dd’’eennttrree  nnoouuss..  LLaa  ppeerrttiinneennccee  ddeess  ddiifffféérreennttss  

aammeennddeemmeennttss,,  nnoottrree  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ssaannss  ffaauuxx--ffuuyyaanntt  aauuxx  ddéébbaattss,,  sseerroonntt  lleess  
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pprriinncciippaauuxx  ggaaggeess  dd’’uunn  aatteelliieerr  mmaarrqquuéé  dduu  sscceeaauu  dduu  ssuuccccèèss..  JJee  vvoouuddrraaiiss  àà  cceett  eeffffeett,,  

ppoouuvvooiirr  eessppéérreerr  qquuee  cchhaaccuunn  ddee  nnoouuss,,  ppaarrttiicciippaanntt  àà  cceett  aatteelliieerr,,  pprreennnnee  ttoouuttee  ssaa  ppaarrtt  

aauuxx  éécchhaannggeess  qquuee  jjee  ssoouuhhaaiittee  ffrruuccttuueeuuxx  eett  ddee  bboonnnnee  ffaaccttuurree..  

TTrraavvaaiilllloonnss  àà  ddootteerr  nnoottrree  CCoouurr  ddee  tteexxtteess  ddiiggnneess  ddee  ssoonn  rraanngg  ddaannss  ll’’aarrcchhiitteeccttuurree  

jjuurriiddiiqquuee  eett  jjuuddiicciiaaiirree  ddee  nnoottrree  ppaayyss,,  aauuxx  ffiinnss  ddee  llaa  vvooiirr  jjoouueerr  ssaa  ppaarrttiittiioonn  ddaannss  llaa  

ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  ddrrooiitt  eett  ddee  ddéémmooccrraattiiee..    

CC’’eesstt  ssuurr  cceess  mmoottss  dd’’eexxhhoorrttaattiioonn,,  dd’’eessppéérraannccee  eett  ddee  ffooii  eenn  nnoottrree  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà  

œœuuvvrreerr  aauu  lluussttrree  ddee  llaa  mmaaiissoonn  jjuussttiiccee  qquuee  jjee  ddééccllaarree  oouuvveerrttss,,  ccee  jjoouurr,,  jjeeuuddii  1122  aaooûûtt  

22002211,,  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  ll’’aatteelliieerr  ddee  vvaalliiddaattiioonn  ddeess  aavvaanntt--pprroojjeettss  ddee  llooiiss  ppoorrttaanntt  

rreessppeeccttiivveemmeenntt  ssttaattuutt  ddeess  mmaaggiissttrraattss  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  ssoonn  oorrggaanniissaattiioonn,,  ssaa  

ccoommppoossiittiioonn,,  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  eett  ssoonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  aaiinnssii  qquuee  lleess  rrèègglleess  ddee  

pprrooccéédduurreess  aapppplliiccaabblleess  ddeevvaanntt  sseess  ffoorrmmaattiioonnss  jjuurriiddiiccttiioonnnneelllleess..  

PPlleeiinn  ssuuccccèèss  àà  nnooss  ttrraavvaauuxx  !!    

VViivvee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  mmooddeerrnniissaattiioonn  ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  jjuuddiicciiaaiirree..  

VViivvee  llaa  jjuussttiiccee  bbéénniinnooiissee  dduu  XXXXIIèèmmee  ssiièèccllee  !!    

EEtt  ppaarr--ddeessssuuss  ttoouutt,,  vviivvee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  !!  

DDiieeuu  bbéénniissssee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee..  

JJee  vvoouuss  rreemmeerrcciiee  ddee  vvoottrree  bbiieennvveeiillllaannttee  aatttteennttiioonn..  

  

VViiccttoorr  DDaassssii  AADDOOSSSSOOUU  


