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1 L’Institut VERGENNES est un cercle de réflexion franco-américain fondé par François-Henri BRIARD en 
1993 avec le concours d’Antonin SCALIA, membre de la Cour suprême des Etats-Unis. 
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PPoouurrqquuooii  ccee  ddéébbaatt  eesstt--iill  iimmppoorrttaanntt  ??  ::  11//  ll’’EEuurrooppee  ssee  bbââttiitt  mmaaiiss  lleess  cciittooyyeennss  ddeess  2277  

EEttaattss  mmeemmbbrreess  rreesssseenntteenntt  dd’’uunnee  ffaaççoonn  ggéénnéérraallee    llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  rreennffoorrcceerr  llaa  

llééggiittiimmiittéé    ddéémmooccrraattiiqquuee  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eeuurrooppééeennnnee  ;;  22//  eenn  mmaattiièèrree  ppéénnaallee  pplluuss  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,  lleess  aatttteenntteess  ssoonntt  ffoorrtteess  ;;  iill  nnee  ssuuffffiitt  ppaass  ddee  ppaarrlleerr  ddee  ccooooppéérraattiioonn  

jjuuddiicciiaaiirree  ddaannss  lleess  cciirrccuuiittss  bbuurreeaauuccrraattiiqquueess  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett  ssuurr  sseess  

««  ffeeuuiilllleess  ddee  rroouuttee  »»  eennccoorree  ffaauutt--iill  aassssoocciieerr  ééttrrooiitteemmeenntt  lleess  ppeeuupplleess  ssoouuvveerraaiinnss  àà  cceettttee  

ddéémmaarrcchhee  ;;  ccaarr  cceess  qquueessttiioonnss,,  ddrrooiittss  ddee  llaa  ddééffeennssee,,  ddrrooiittss  ddeess  vviiccttiimmeess,,  ppaarrqquueett  

eeuurrooppééeenn,,  mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  eeuurrooppééeenn    eett  aauuttrreess  qquueessttiioonnss  ppéénnaalleess  ttoouucchheenntt  àà  llaa  vviiee  

ddeess  cciittooyyeennss  ddee  ccee  ccoonnttiinneenntt  ddaannss  ccee  qquu’’eellllee  aa  ddee  pplluuss  sseennssiibbllee  ::  ppoouurrssuuiivvrree,,  

eennqquuêêtteerr,,  ppuunniirr,,  rrééppaarreerr,,  vviivvrree  eenn  ppaaiixx  eett  eenn  ssééccuurriittéé..  33//  EEtt  ppuuiiss  iill  yy  aa  aauu  ccœœuurr  dduu  

ddéébbaatt  ddeess  ttrraaddiittiioonnss  nnaattiioonnaalleess,,  llééggiittiimmeess,,  qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree  rreessppeeccttééeess  ;;  eett  cchhaaccuunn  ssaaiitt  

qquuee  mmaallggrréé  lleess  pprriinncciippeess  ddee  ssuubbssiiddiiaarriittéé  eett  ddee  pprrooppoorrttiioonnnnaalliittéé,,  mmaallggrréé  ttoouutteess  lleess  

pprrééccaauuttiioonnss  pprriisseess  ppaarr  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  lleess  iinnccuurrssiioonnss    ddee  BBrruuxxeelllleess  ddaannss  lleess  

ddoommaaiinneess  rrééggaalliieennss  ssoonntt  rreesssseennttiieess  ppaarr  lleess  ppeeuupplleess  ccoommmmee  uunnee  aatttteeiinnttee  ppaarrffooiiss  ffoorrttee  

àà  lleeuurr  iiddeennttiittéé..  

  

DDaannss  ccee  ddéébbaatt,,  iill  mm’’aappppaarrttiieenntt  ddee  ««  ppllaanntteerr  »»  llee  ddééccoorr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell,,  nnoottaammmmeenntt  aauu  

rreeggaarrdd  ddeess  qquueessttiioonnss  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé  nnaattiioonnaallee  ::  llaa  FFrraannccee  eesstt--eellllee  ««  eenn  ttrraaiinn  »»  ddee  

ppeerrddrree  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  eenn  mmaattiièèrree  ppéénnaallee..  

  

JJee  ssoouuhhaaiitteerraaiiss  vvoouuss  ddiirree  ccee  mmaattiinn  qquuee  llaa  FFrraannccee  nn’’eesstt  ppaass  ««  eenn  ttrraaiinn  »»  ddee  ppeerrddrree  ssaa  

ssoouuvveerraaiinneettéé  ccaarr  cceellllee--ccii  eesstt  ddééjjàà  lliimmiittéé,,  ppuuiiss  qquuee  llaa  mmaattiièèrree  ppéénnaallee  nn’’aa  ppaass  éécchhaappppéé  àà  

ccee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  lliibbrree  aassssuujjeettttiisssseemmeenntt  àà  ddeess  rrèègglleess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  eett  eennffiinn  qquu’’iill  yy  

aa  ddee  bboonnnneess  rraaiissoonnss  dd’’eessppéérreerr  qquuee  nnoouuss  ppaarrvviieennddrroonnss,,  ss’’aaggiissssaanntt  ddeess  ddeeuuxx  ddiirreeccttiivveess  

eenn  ddéébbaatt  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  àà  uunn  ccoommpprroommiiss  ééqquuiilliibbrréé..  
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LLAA  SSOOUUVVEERRAAIINNEETTEE  FFRRAANNCCAAIISSEE    

EESSTT  DDEEJJAA  LLIIBBRREEMMEENNTT  AAUUTTOOLLIIMMIITTEEEE  

  

DDee  qquuooii  ppaarrlloonnss--nnoouuss  qquuaanndd  nnoouuss  nnoouuss  iinntteerrrrooggeeoonnss  ssuurr  uunnee  éévveennttuueellllee  ppeerrttee  ddee  

ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee  llaa  FFrraannccee  ??  NNoouuss  ppaarrlloonnss  dd’’uunnee  ssoouuvveerraaiinneettéé  qquuii  eesstt  eenn  rrééaalliittéé  ddééjjàà  

lliimmiittééee..  11//  LLaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dd’’uunn  EEttaatt  ddaannss  llaa  ddooccttrriinnee  ccllaassssiiqquuee  ((ssoouuvveerraaiinneettéé  aauu  

sseennss  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall)),,  cc’’eesstt  nn’’eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ll’’aabbsseennccee  ddee  ssoouummiissssiioonn  àà  

aauuccuunnee  ppuuiissssaannccee  iinnttéérriieeuurree  oouu  eexxttéérriieeuurree  ;;  cc’’eesstt  aauussssii  llee  lliibbrree  ccoonnsseenntteemmeenntt  aauuxx  

rrèègglleess  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall..  SSoouuvveenneezz--vvoouuss  ssuu  ccoonnssiiddéérraanntt  ddee  pprriinncciippee  ddee  llaa  CCoouurr  

iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  jjuussttiiccee  ddaannss  ll’’aaffffaaiirree  dduu  LLOOTTUUSS,,  jjuuggééee  llee  77  sseepptteemmbbrree  11992277,,  qquuii  

ccoonnssttiittuuee  eennccoorree  àà  ccee  jjoouurr  llee  ssooccllee  ddee  llaa  jjuurriisspprruuddeennccee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé  :: 

« LLeess  rrèègglleess  ddee  ddrrooiitt  lliiaanntt  lleess  EEttaattss  pprrooccèèddeenntt  ddee  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  cceeuuxx  ccii,,  vvoolloonnttéé  mmaanniiffeessttééee  

ddaannss        ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  oouu  ddaannss  ddeess  uussaaggeess  aacccceeppttééss  ggéénnéérraalleemmeenntt  ccoommmmee  ccoonnssaaccrraanntt  ddeess  pprriinncciippeess  ddee  

ddrrooiitt  eett  ééttaabblliiss  eenn  vvuuee  ddee  rréégglleerr  llaa  ccooeexxiisstteennccee  ddee  cceess  ccoommmmuunnaauuttééss  iinnddééppeennddaanntteess  oouu  eenn  vvuuee  ddee  llaa  

ppoouurrssuuiittee  ddee  bbuuttss  ccoommmmuunnss..  LLeess  lliimmiittaattiioonnss  ddee  ll''iinnddééppeennddaannccee  ddeess  EEttaattss  nnee  ssee  pprrééssuummeenntt  ddoonncc  

ppaass  »»..   DDee  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee,,  lleess  rrèègglleess  dduu  ddrrooiitt  ddee  ll’’UUnniioonn  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  êêttrree  

rreeggaarrddééeess  ccoommmmee  aalliiéénnaanntt  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  mmaaiiss  aauu  ccoonnttrraaiirree  ccoommmmee  ssoonn  eexxpprreessssiioonn,,  

ppuuiissqquuee  llaa  ffoorrccee  ddee  cceess  rrèègglleess  qquuii  llaa  lliimmiitteenntt  aa  ééttéé  lliibbrreemmeenntt  aacccceeppttééee,,  pprréécciisséémmeenntt  

eenn  vveerrtt  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  ssoouuvveerraaiinnee22    22//  EEnnssuuiittee,,  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee  llaa  FFrraannccee  eesstt  

cceerrtteess  iinnaalliiéénnaabbllee  ;;  eellllee  nnee  ppeeuutt  cceerrtteess  êêttrree  ttrraannssfféérrééee  àà  aauuccuunnee  ppuuiissssaannccee  ééttrraannggèèrree  nnii  

aauuccuunnee  oorrggaanniissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  CCeeccii  eesstt  vvrraaii  ppoouurr  lleess  ccoommppéétteenncceess  qquuee  llee  

CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  qquuaalliiffiiee  ddee  ttoouucchhaanntt  ««aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  eesssseennttiieelllleess  dd’’eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  

ssoouuvveerraaiinneettéé  nnaattiioonnaallee  »»33..  MMaaiiss  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  ccoommppéétteenncceess  ddee  ll’’EEttaatt  ssoouuvveerraaiinn,,  lleess  

lliimmiittaattiioonnss  ssoonntt  ppoossssiibblleess  ccaarr  llee  PPrrééaammbbuullee  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  11994466,,  qquuii  

pprrooccllaammee  llaa  ssoouummiissssiioonn  ddee  llaa  FFrraannccee  aauuxx  rrèègglleess  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppuubblliicc,,    

ppeerrmmeett  àà  llaa  FFrraannccee  ddee  ccoonnsseennttiirr  ««  aauuxx  lliimmiittaattiioonnss  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé  nnéécceessssaaiirreess  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn    

  

                                                           
2
 Décision du Conseil constitutionnel MAASTRICHT I du 31 décembre 1997. 

3
 Décision n°85-188 DC du 22 mai 1985. 
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eett  aauu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ppaaiixx  »»..  LLee  pprreemmiieerr  aalliinnééaa  ddee  ll''aarrttiiccllee  8888--11  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  

ddiissppoossee  qquuaanntt  àà  lluuii  qquuee  ::  LLaa  RRééppuubblliiqquuee  ppaarrttiicciippee  aauuxx  CCoommmmuunnaauuttééss  eeuurrooppééeennnneess  eett  àà  

ll''UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  ccoonnssttiittuuééeess  dd''ÉÉttaattss  qquuii  oonntt  cchhooiissii  lliibbrreemmeenntt,,  eenn  vveerrttuu  ddeess  ttrraaiittééss  qquuii  lleess  oonntt  

iinnssttiittuuééeess,,  dd''eexxeerrcceerr  eenn  ccoommmmuunn  cceerrttaaiinneess  ddee  lleeuurrss  ccoommppéétteenncceess  »»  ;;  eett  llee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  

eenn  ddéédduuiitt  qquuee  llee  ccoonnssttiittuuaanntt  aa  aaiinnssii  ccoonnssaaccrréé  ll''eexxiisstteennccee  dd''uunn  oorrddrree  jjuurriiddiiqquuee  

ccoommmmuunnaauuttaaiirree  iinnttééggrréé  àà  ll''oorrddrree  jjuurriiddiiqquuee  iinntteerrnnee  eett  ddiissttiinncctt  ddee  ll''oorrddrree  jjuurriiddiiqquuee  

iinntteerrnnaattiioonnaall..  TToouutt  eenn  ccoonnffiirrmmaanntt  llaa  ppllaaccee  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  aauu  ssoommmmeett  ddee  ll''oorrddrree  

jjuurriiddiiqquuee  iinntteerrnnee,,  cceess  ddiissppoossiittiioonnss  ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess  ppeerrmmeetttteenntt  àà  llaa  FFrraannccee  ddee  

ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  eett  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd''uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  eeuurrooppééeennnnee  

ppeerrmmaanneennttee,,  ddoottééee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee  eett  iinnvveessttiiee  ddee  ppoouuvvooiirrss  ddee  ddéécciissiioonn  

ppaarr  ll''eeffffeett  ddee  ttrraannssffeerrttss  ddee  ccoommppéétteenncceess  ccoonnsseennttiiss  ppaarr  lleess  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess44..  EEtt  

ll’’aarrttiiccllee  8888--22  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ppeerrmmeett  àà  llaa  FFrraannccee  ddee  ccoonnsseennttiirr  ««  aauuxx  ttrraannssffeerrttss  ddee  

ccoommppéétteenncceess  nnéécceessssaaiirreess  àà  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ll''uunniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett  mmoonnééttaaiirree  eeuurrooppééeennnnee  aaiinnssii  qquu''àà  

llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  rrèègglleess  rreellaattiivveess  aauuxx  ffrraanncchhiisssseemmeennttss  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  eexxttéérriieeuurreess  ddeess  ÉÉttaattss  

mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  eeuurrooppééeennnnee  »»..  OOùù  ssoonntt  lleess  lliimmiitteess  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ??  ::  llee  CCoonnsseeiill  

ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  aa  ddoonnnnéé  llaa  rrééppoonnssee,,  qquuii  ss’’aapppplliiqquuee  bbiieenn  ssûûrr  eenn  mmaattiièèrree  ppéénnaallee  ::  

lloorrssqquuee  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ssoouussccrriittss  àà  cceettttee  ffiinn  ccoonnttiieennnneenntt  uunnee  ccllaauussee  ccoonnttrraaiirree  àà  llaa  

CCoonnssttiittuuttiioonn  rreemmeetttteenntt  eenn  ccaauussee  lleess  ddrrooiittss  eett  lliibbeerrttééss  ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleemmeenntt  ggaarraannttiiss  oouu  ppoorrtteenntt  

aatttteeiinnttee  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  eesssseennttiieelllleess  dd''eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  nnaattiioonnaallee,,  aalloorrss  ll''aauuttoorriissaattiioonn  ddee  

lleess  rraattiiffiieerr  aappppeellllee  uunnee  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee55  ::  ccoonnddiittiioonnss  eesssseennttiieelllleess  dd’’eexxeerrcciiccee  

ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  eett  ddrrooiittss  eett  lliibbeerrttééss  ggaarraannttiiss  ppaass  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ??  OOùù  eesstt  llaa  

ffrroonnttiièèrree  ??  LLee  ccuurrsseeuurr  aappppaarrttiieenntt  aauu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell..    

  

  

  

  

  

                                                           
4
 Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004. 

5
 Décision n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007. 
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33//  EEnnffiinn,,  ssii  ddaannss  llaa  ccoonncceeppttiioonn  ddee  11778899  ((cc’’eesstt  ll’’aarrttiiccllee  33  ddee  llaa  DDééccllaarraattiioonn))  llaa  nnaattiioonn  

eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  llee  vvéérriittaabbllee  ttiittuullaaiirree  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé,,  cc’’eesstt  eenn  rrééaalliittéé  llee  ppeeuuppllee  qquuii  

ll’’eexxeerrccee  ppaarr  sseess  rreepprréésseennttaannttss  ;;  llaa  llooii  eesstt  aaiinnssii  ((aarrttiiccllee  66  ddee  llaa  DDééccllaarraattiioonn))  

ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  llaa  vvoolloonnttéé  ggéénnéérraallee,,  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  MMaaiiss  cceettttee  

ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee  llaa  llooii,,  oonn  llee  ssaaiitt,,  nn’’eesstt  pplluuss  aabbssoolluuee  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss  ;;  llaa  llooii  nn’’eesstt  

pplluuss  ««  iinnffaaiilllliibbllee  »»  ;;  eellllee  eesstt  lliimmiittééee  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ppaarr  lleess  rrèègglleess  ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess  

iinntteerrnneess,,  mmaaiiss  aauussssii  ppaarr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ccaaddrreess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  ddrrooiitt  ddee  ll’’UUnniioonn  

eeuurrooppééeennnnee,,  CCoonnvveennttiioonn  eeuurrooppééeennnnee  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,    CChhaarrttee  ddeess  ddrrooiittss  

ffoonnddaammeennttaauuxx,,  eett  ttrraaiittééss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx……  

  

VVooiiccii  ccee  qquu’’eesstt  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ffrraannççaaiissee,,  cc’’eesstt  uunnee  ssoouuvveerraaiinneettéé  ffoorrttee  eett  ccoonnttiinnuuee,,  

qquuii  ss’’eennrraacciinnee  ddaannss  uunnee  hhiissttooiirree  mmiilllléénnaaiirree,,  uunnee  ssoouuvveerraaiinneettéé  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ssttrruuccttuurrééee  

ppaarr  ll’’ééttaatt  ddee  ddrrooiitt,,  mmaaiiss  cc’’eesstt  uunnee  ssoouuvveerraaiinneettéé  qquuii  nn’’eesstt  pplluuss  aabbssoolluuee  ddeeppuuiiss  

lloonnggtteemmppss  eett  qquuii  eesstt  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  lliibbrreemmeenntt  lliimmiittééee..  
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LLEE  DDRROOIITT  PPEENNAALL  FFRRAANNÇÇAAIISS  NN’’EESSTT  PPLLUUSS  SSOOUUVVEERRAAIINN    

  

DDEEPPUUIISS  LLOONNGGTTEEMMPPSS  

  

  

EEllllee  eesstt  llooiinn  ll’’èèrree  jjuurraassssiiqquuee  ooùù  ll’’oonn  eessttiimmaaiitt  eenn  FFrraannccee  qquuee  llee  ddrrooiitt  ddee  ppuunniirr  ééttaaiitt  

ffrraannccoo--ffrraannççaaiiss  eett  qquuee  llee  ddrrooiitt  ppéénnaall,,  ccoommmmee  llaa  pprrooccéédduurree  ppéénnaallee,,  aappppaarrtteennaaiieenntt  àà  llaa  

sspphhèèrree  iimmmmaaccuullééee  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  nnaattiioonnaallee..  BBiieenn  ssûûrr,,  llaa  CCoouurr  ddee  LLuuxxeemmbboouurrgg  

rrééppèèttee  àà  ll’’eennvvii  qquuee  llee  ddrrooiitt  ddee  ppuunniirr  aappppaarrttiieenntt  aauuxx  EEttaattss  ssoouuvveerraaiinnss  eett  qquuee  llaa  

pprrooccéédduurree  ppéénnaallee  rreessttee  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess66..  MMaaiiss  ccee  pprriinncciippee  aa  

ccoommmmee  lliimmiittee  llee  rreessppeecctt  dduu  ddrrooiitt  ddee  ll’’UUnniioonn,,  eett  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  ddiirreeccttiivveess..  CC’’eesstt  llaa  

rrèèggllee  ddee  ll’’eeffffeett  uuttiillee77..  LLee  ddrrooiitt  ppéénnaall  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  nnee  ppeeuutt  bbaannnniirr  ccee  qquuii  eesstt  

aauuttoorriisséé  ppaarr  llee  ddrrooiitt  ddee  ll’’UUnniioonn,,  llaa  jjuurriisspprruuddeennccee  nnaattiioonnaallee  eett  eeuurrooppééeennnnee  eesstt  

aabboonnddaannttee  àà  cceett  ééggaarrdd  ;;  eett  lleess  ssaannccttiioonnss  rréépprreessssiivveess  nnee  ppeeuuvveenntt  aavvooiirr  ppoouurr  eeffffeett  ddee  

lliimmiitteerr  ll’’eexxeerrcciiccee  ddeess  ggrraannddeess  lliibbeerrttééss  ggaarraannttiieess  ppaarr  lleess  ttrraaiittééss..  AA  ll’’iinnvveerrssee,,  lleess  ddrrooiittss  

nnaattiioonnaauuxx  ddooiivveenntt  ccoonnttrriibbuueerr  àà  iinnccrriimmiinneerr  lleess  pprraattiiqquueess  ccoonnttrraaiirreess  aauu  ddrrooiitt  ddee  

ll’’UUnniioonn..  EEtt  ppuuiiss  iill  yy  aa  eeuu  llaa  pprreessssiioonn  ddeess  iinnssttrruummeennttss  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ddrrooiittss  

ffoonnddaammeennttaauuxx,,  CCoonnvveennttiioonn  eeuurrooppééeennnnee  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  eett  CChhaarrttee  ddeess  ddrrooiittss  

ffoonnddaammeennttaauuxx,,  qquuii  oonntt  ppeerrmmiiss  àà  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  dd’’aacccceennttuueerr  ssoonn  iimmmmiixxttiioonn  eenn  

mmaattiièèrree  ppéénnaallee..  EEnnffiinn,,  bbiieenn  ssûûrr,,  ll’’iinnssttrruummeenntt  mmaajjeeuurr  eesstt  ddeevveennuu  llee  pprrooggrraammmmee  ddee  

SSTTOOCCKKHHOOLLMM,,  aapppprroouuvvéé  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  eenn  ddéécceemmbbrree  22001100  ::    eessppaaccee  ddee  

lliibbeerrttéé,,  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddee  jjuussttiiccee,,  iimmmmiiggrraattiioonn,,  aassiillee,,  ccoonnttrrôôllee  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess,,  

ccooooppéérraattiioonn  jjuuddiicciiaaiirree,,  ppoolliicciièèrree  eett  ddoouuaanniièèrree,,  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ffrraauuddee,,  LLiivvrree  vveerrtt  ssuurr    

  

                                                           
6
  CJUE PLACANICA du 6 mars 2007. 

7
 Arrêts du 11 novembre 1981, Casati, 203/80, Rec. p. 2595, point 27; du 2 février 1989, Cowan, 186/87, Rec. p. 

195, point 19, et du 16 juin 1998, Lemmens, C-226/97, Rec. p. I-3711, point 19 et pour une application récente 

sur la règlementation italienne en matière d’emprisonnement pour refus d’obéir à un ordre de quitter le 

territoire d’un Etat membre v/ Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : CJUE du 28 avril 2011 EL DRIDI, 

emprisonnement contraire aux objectifs d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. 
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lleess  ggaarraannttiieess  pprrooccéédduurraalleess,,  LLiivvrree  vveerrtt  ssuurr  llaa  pprrééssoommppttiioonn  dd’’iinnnnoocceennccee,,  pprrooggrraammmmee  

ddee  ««  JJuussttiiccee  ppéénnaallee  »»  dduu  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn,,  mmeessuurreess  aannttii--bbllaanncchhiimmeenntt,,  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  

mmuuttuueellllee  ddeess  ddéécciissiioonnss  ddee  jjuussttiiccee,,  eettcc……  OOnn  nnee  ccoommppttee  pplluuss  lleess  iinniittiiaattiivveess  

eeuurrooppééeennnneess  eenn  mmaattiièèrree  ppéénnaallee..  DDee  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee,,  lleess  ddeeuuxx  pprroojjeettss  ddee  ddiirreeccttiivveess  

eexxaammiinnééss  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ss’’iinnssccrriivveenntt  ddaannss  uunnee  tteennddaannccee  lloouurrddee,,  eett  sseemmbbllee--tt--iill  

iirrrréévveerrssiibbllee,,  qquuii  ccoonncceerrnnee  àà  llaa  ffooiiss  llee  ddrrooiitt  mmaattéérriieell  eett  lleess  ggaarraannttiieess  pprrooccéédduurraalleess……  

CC’’eesstt  ccee  qquuee  llee  pprrooffeesssseeuurr  DDeennyyss  SSIIMMOONN  aappppeellllee  llaa  ccoommmmuunnaauuttaarriissaattiioonn  ddeess  

ssaannccttiioonnss  eett  llaa  ccoommmmuunnaauuttaarriissaattiioonn  ddeess  pprrooccéédduurreess..  IIll  eexxiissttee  bbeell  eett  bbiieenn  uunn  ssyyssttèèmmee  

rréépprreessssiiff  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  qquuii  lliimmiittee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess,,  eett  

qquuee  ppaarraacchhèèvveerraa  llee  PPaarrqquueett  eeuurrooppééeenn;;  cceess  ddiirreeccttiivveess  eenn  ffoonntt  ppaarrttiiee..    
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DDIIRREECCTTIIVVEESS,,  SSOOUUVVEERRAAIINNEETTEE  EETT  EEQQUUIILLIIBBRREE  

  

  

11//  PPrreemmiièèrree  iinntteerrrrooggaattiioonn  ::  qquuee  ppoouurrrroonnss--nnoouuss  eennvviissaaggeerr  ssii  llee  PPaarrlleemmeenntt  ttrraannssppoossee  

cceess  ddeeuuxx  ddiirreeccttiivveess  ((ggaarrddee    àà  vvuuee  eett  ddrrooiittss  ddeess  vviiccttiimmeess))  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  qquuii  

nnoouuss  sseemmbblleenntt  ppoorrtteerr  uunnee  aatttteeiinnttee  eexxcceessssiivvee  àà  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  nnaattiioonnaallee  ??  PPaass  ggrraanndd--

cchhoossee  pprroobbaabblleemmeenntt  ccaarr  lleess  ddiirreeccttiivveess  aappppaarrttiieennnneenntt  aauu  ddrrooiitt  ddéérriivvéé,,  ssuurr  lleeqquueell  llee  

ccoonnttrrôôllee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  eesstt  qquuaassii--iinneexxiissttaanntt..  DD’’uunnee  ppaarrtt,,  eenn  eeffffeett,,  ttrraannssppoosseerr  uunnee  

ddiirreeccttiivvee  eeuurrooppééeennnnee  eesstt  uunnee  oobblliiggaattiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  rrééssuullttaanntt  ddee  ll’’aarrttiiccllee  8888--11  

ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  pprréécciittéé  eett  dduu  pprriinncciippee  ddee  pprriimmaauuttéé  dduu  ddrrooiitt  ddee  ll’’UUnniioonn  ::  ««  LLaa  

CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  llee  ddrrooiitt  aaddooppttéé  ppaarr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ll''UUnniioonn,,  ddaannss  ll''eexxeerrcciiccee  ddeess  ccoommppéétteenncceess  qquuii  

ssoonntt  aattttrriibbuuééeess  àà  cceellllee--ccii,,  pprriimmeenntt  llee  ddrrooiitt  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  »»  ((aarrttiiccllee  II--66  dduu  TTrraaiittéé))..  MMêêmmee  

ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess  nnee  ppeeuuvveenntt  eenn  pprriinncciippee  jjuussttiiffiieerr  uunn  ddééffaauutt  ddee  

ttrraannssppoossiittiioonn  ddeess  ddiirreeccttiivveess  eeuurrooppééeennnneess88..  DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  llee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  

eessttiimmee99  ddeeppuuiiss  22000044  qquuee  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  ll’’aatttteeiinnttee  àà  ll’’iiddeennttiittéé  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ddee  llaa  

FFrraannccee,,  iill  nnee  lluuii  aappppaarrttiieenntt  ppaass  dd’’eexxeerrcceerr  uunn  ccoonnttrrôôllee  ssuurr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  qquuii  

eesstt  ffaaiittee  ddeess  ddiirreeccttiivveess  eeuurrooppééeennnneess,,  ssii  cceelllleess--ccii  ssoonntt  pprréécciisseess  eett  iinnccoonnddiittiioonnnneelllleess  ;;  

ccee  ttrraavvaaiill,,  cc’’eesstt  llaa  CCoouurr  ddee  LLuuxxeemmbboouurrgg  qquuii  ddooiitt  llee  rrééaalliisseerr,,  àà  ttiittrree  pprrééjjuuddiicciieell,,  

nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  ffaaiirree  aassssuurreerr  llee  rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  ffoonnddaammeennttaauuxx  ggaarraannttiiss  ppaarr  

ll’’aarrttiiccllee  66  dduu  TTrraaiittéé  ssuurr  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ((ccee  qquu’’aa  ffaaiitt  llaa  CCoouurr  ddee  ccaassssaattiioonn  ddaannss  

ll’’aaffffaaiirree  MMEELLKKII))..  

  

  

  

  

  

                                                           
8
 Arrêt SIMMENTHAL du 9 mars 1978, aff. 106-77, Rec. P. 64  et Commission c/ Italie du 11 avril 1978. 

9
 Décision 2010-79 QPC du 17 décembre 2010 ; voir aussi Décision 2010-605 DC du 12 mai 2010. 
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22//  CCeellaa  ééttaanntt  ddiitt,,  ssii  cceess  ddiirreeccttiivveess  ssoonntt  aaddooppttééeess,,  eelllleess  ddeevvrroonntt  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  êêttrree  

ttrraannssppoossééeess..  QQuueellllee  sseerraa  aalloorrss  llaa  mmaarrggee  ddee  mmaannœœuuvvrree  ddee  llaa  FFrraannccee,,  àà  ssuuppppoosseerr  qquuee  

ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ssuubbssiisstteenntt  ??  ::  llee  GGaarrddee  ddeess  SScceeaauuxx  aa  rréécceemmmmeenntt  ddoonnnnéé  ddeeuuxx  

eexxeemmpplleess  ddee  cceess  ddiiffffiiccuullttééss  ::  eesstt--iill  ccoonnffoorrmmee  àà  llaa  ttrraaddiittiioonn  ffrraannççaaiissee  qquuee  ll’’aavvooccaatt  ssooiitt  

cchhaarrggéé  dd’’iinnssppeecctteerr  lleess  llooccaauuxx  ddee  llaa  ggaarrddee  àà  vvuuee  oouu  qquuee  lleess  sseerrvviicceess  dduu  MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  

jjuussttiiccee  ccoonnttrrôôlleenntt  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  ccoonnsseeiillss  jjuurriiddiiqquueess  ddoonnnnééss  aauuxx  pprréévveennuuss  ??  OOnn  ssaaiitt  

qquuee  lleess  ddiirreeccttiivveess  eeuurrooppééeennnneess  ffiixxeenntt  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  aauuxx  EEttaattss  mmeemmbbrreess  eenn  lleess  

llaaiissssaanntt  lliibbrreess  ddee  cchhooiissiirr  lleess  mmooyyeennss  dd’’aatttteeiinnddrree  ddeess  bbuuttss..  PPoouurr  lleess  ddeeuuxx  ddiirreeccttiivveess  

qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  llee  tthhèèmmee  ddee  cceettttee  rreennccoonnttrree  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  llaa  mméétthhooddee  sseerraa  ccllaassssiiqquuee,,  

ccoonnffoorrmmee  aauuxx  pprriinncciippeess  ppoossééss  ppaarr  llaa  jjuurriisspprruuddeennccee  eett  ppaarr  llaa  cciirrccuullaaiirree  dduu  PPrreemmiieerr  

mmiinniissttrree  dduu  2277  sseepptteemmbbrree  22000044..  IIll  yy  aauurraa  cceerrttaaiinneemmeenntt  mmaattiièèrree  àà  ttrroouuvveerr  uunnee  mmaarrggee  

ddee  mmaannœœuuvvrree  ssiiggnniiffiiccaattiivvee,,  eenn  tteerrmmeess  ddee  ssuubbssiiddiiaarriittéé,,  ssiinnoonn  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé..    

  

DD’’uunnee  ppaarrtt,,  eenn  eeffffeett,,  cceess  ddeeuuxx  ddiirreeccttiivveess,,  dduu  mmooiinnss  lleeuurr  pprroojjeett,,  ssoonntt  rrééddiiggééeess  ddaannss  llaa  

llooggiiqquuee  ddeess  ««  nnoorrmmeess  mmiinniimmaalleess  »»  dduu  pprrooggrraammmmee  ddee  SSTTOOCCKKHHOOLLMM,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  nnoonn  

ppaass  uunnee  ffuussiioonn  oouu  uunnee  hhaarrmmoonniissaattiioonn  mmaaiiss  ««  uunn  cceerrttaaiinn  ddeeggrréé  ddee  rraapppprroocchheemmeenntt  »»  dduu  ddrrooiitt  

mmaattéérriieell,,  iinnffrraaccttiioonnss  eett  pprrooccéédduurreess..  LLàà  aauussssii,,  ttoouutt  sseerraa  qquueessttiioonn  ddee  ddeeggrréé  eett  ddee  

ccuurrsseeuurr,,  eett  cc’’eesstt  ddaannss  cceett  eessppaaccee  qquuee  ppoouurrrraa  ss’’eexxpprriimmeerr  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddeess  EEttaattss  

mmeemmbbrreess..  DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  ssii  ddeess  ggaarraannttiieess  mmiinniimmaalleess  ssoonntt  eexxiiggééeess,,  aauu--ddeellàà  ddeessqquueelllleess  

lleess  EEttaattss--mmeemmbbrreess  ppoouurrrroonntt  aalllleerr,,  rriieenn  nn’’eesstt  ssttrriicctteemmeenntt  iimmppoosséé  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

ppoolliittiiqquuee  ppéénnaallee..  LLeess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  nnaattiioonnaauuxx  rreesstteenntt  bbiieenn  ssûûrr  lliibbrreess  ddaannss  ccee  

ddoommaaiinnee,,  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  bbiieenn  ssûûrr  ddeess  ddrrooiittss  ffoonnddaammeennttaauuxx  pprroottééggééss  eenn  EEuurrooppee..  

EEnnffiinn,,  cceess  ddiirreeccttiivveess  ssoonntt  pprrééssuummééeess  tteenniirr  ccoommppttee  ddeess  ««  ttrraaddiittiioonnss  eett  ssyyssttèèmmeess  

jjuurriiddiiqquueess  »»  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess..  

  

  

  
  
  
  
 


