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DDIISSCCOOUURRSS  DDEE  PPRRIISSEE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT  VVIICCTTOORR  DDAASSSSII  AADDOOSSSSOOUU  EENN  

QQUUAALLIITTEE  DDEE  PPRREESSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  CCOOUURR  SSUUPPRREEMMEE  

JJeeuuddii  2255  mmaarrss  22002211..  

  

MMoonnssiieeuurr  llee  DDiirreecctteeuurr  ddee  ccaabbiinneett  rreepprréésseennttaanntt  llee  ggaarrddee  ddeess  sscceeaauuxx,,  MMiinniissttrree  ddee  llaa    

JJuussttiiccee  eett  ddee  llaa  LLééggiissllaattiioonn  ;;  

MMoonnssiieeuurr  llee  PPrrooccuurreeuurr  ggéénnéérraall  pprrèèss  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  ;;  

MMaaddaammee  eett  MMoonnssiieeuurr  lleess  PPrrééssiiddeennttss  ddee  cchhaammbbrree  ;;  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss  lleess  CCoonnsseeiilllleerrss  eett  AAvvooccaattss  ggéénnéérraauuxx  ;;  

MMoonnssiieeuurr  AAbbrraahhaamm  ZZIINNZZIINNDDOOHHOOUUEE,,  aanncciieenn  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  ;;  

MMoonnssiieeuurr  llee  PPrrééssiiddeenntt  RRoobbeerrtt  DDOOSSSSOOUU,,  AAnncciieenn  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  

CCoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ;;  

MMeessssiieeuurrss  lleess  HHoonnoorraabblleess  ddééppuuttééss  ;;  

MMeessssiieeuurrss  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  SSuuppéérriieeuurr  ddee  llaa  MMaaggiissttrraattuurree  ;;  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss  lleess  aanncciieennss  PPrrééssiiddeennttss  ddee  CChhaammbbrree  eett  pprrooccuurreeuurrss  

ggéénnéérraauuxx  pprrèèss  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  ;;  

MMeessssiieeuurrss  lleess  aanncciieennss  MMiinniissttrreess  ;;  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss  lleess  mmaaggiissttrraattss  hhoonnoorraaiirreess  ;;  

MMoonnssiieeuurr  llee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’UUNNAAMMAABB  ;;  

MMoonnssiieeuurr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  mmaaggiissttrraattss  rreettrraaiittééss  dduu  BBéénniinn  ;;  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss  lleess  aanncciieennss  ccoonnsseeiilllleerrss  àà  llaa  CCoouurr  ;;  

MMoonnssiieeuurr  llee  BBââttoonnnniieerr  ddee  ll’’OOrrddrree  ddeess  AAvvooccaattss  ;;  

MMoonnssiieeuurr  llee  PPrrééffeett  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  ll’’OOuuéémméé  ;;  

MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  ddee  llaa  vviillllee  ddee  PPoorrttoo--NNoovvoo  ;;  

MMeessssiieeuurrss  lleess  MMaaiirreess  ddeess  vviilllleess  ddee  CCoommèè  eett  ddee  HHoouuééyyooggbbéé  ;;  

SSaa  mmaajjeessttéé  KKAABBIIEESSSSII  OOBBAA  AALLAADDJJAATTCCHHEE  OONNIIKKOOYYII  AABBEESSSSAANN  66  ;;  

SSaa  mmaajjeessttéé  llee  rrooii  TTOOFFFFAA  IIXX  ddee  PPoorrttoo--NNoovvoo  ;;  
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SSaa  mmaajjeessttéé  llee  rrooii  ZZoouunnnnoonn  AAggbbooggbbaa  IIII  ddee  GGuuéézziinn  ;;  

GGéénnéérraall  ddee  ddiivviissiioonn  FFéélliixx  HHEESSSSOOUU  ;;  

GGéénnéérraall  ddee  BBrriiggaaddee    EEttiieennnnee  AADDOOSSSSOOUU  ;;  

MMaaddaammee  llaa  SSeeccrrééttaaiirree  GGéénnéérraallee  ;;  

MMoonnssiieeuurr  llee  DDiirreecctteeuurr  ddee  ccaabbiinneett  ;;  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss  lleess  AAuuddiitteeuurrss  ;;  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss  lleess  mmaaggiissttrraattss  ddeess  JJuurriiddiiccttiioonnss  dduu  ffoonndd  ;;  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss  ddee  llaa  ggrraannddee  ffaammiillllee  jjuuddiicciiaaiirree  dduu  BBéénniinn  ;;  

MMoonnssiieeuurr  llee  GGrreeffffiieerr  eenn  cchheeff  ;;  

MMeessssiieeuurrss  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ddiifffféérreennttss  ssyynnddiiccaattss  ddee  llaa  mmaaiissoonn  jjuussttiiccee  ;;  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss  lleess  ggrreeffffiieerrss  ;;  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss  lleess  aassssiissttaannttss  ddee  cchhaammbbrree  ;;  

MMoonnssiieeuurr  llee  SSeeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu  SSYYNNAAMM//CCSS  ;;  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff  ;;  

DDiissttiinngguuééss  iinnvviittééss  ;;  

CChheerrss  ppaarreennttss  ;;  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss,,  

IIll  yy  aa  ddee  cceellaa  sseeuulleemmeenntt  uunn  ppeeuu  mmooiinnss  ddee  ttrrooiiss  hheeuurreess  ddee  tteemmppss,,  pplluuss  eexxaacctteemmeenntt  àà  1100hh  

0088  mmiinnuutteess,,  ddee  ccee  jjoouurr,,  jjeeuuddii  2255  mmaarrss  22002211,,  jj’’aaii  jjuurréé,,  ddeevvaanntt  ssoonn  eexxcceelllleennccee,,  mmoonnssiieeuurr  llee  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  CChheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  CChheeff  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt,,  PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  

SSuuppéérriieeuurr  ddee  llaa  MMaaggiissttrraattuurree,,  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt,,  lleess  ccoorrppss  ccoonnssttiittuuééss  ddee  llaa  

nnaattiioonn,,  llee  ccoorrppss  ddiipplloommaattiiqquuee,,  ddeevvaanntt  llee  ppeeuuppllee  ddee  mmoonn  ppaayyss,,  ««  ddee  bbiieenn  eett  ffiiddèèlleemmeenntt  rreemmpplliirr  

mmaa  ffoonnccttiioonn,,  ddee  ll’’eexxeerrcceerr  eenn  ttoouuttee  iimmppaarrttiiaalliittéé  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  llooiiss,,  ddee  ggaarrddeerr  llee  

sseeccrreett  ddeess  ddéélliibbéérraattiioonnss  eett  ddeess  vvootteess,,  ddee  nnee  pprreennddrree  aauuccuunnee  ppoossiittiioonn  ppuubblliiqquuee,,  ddee  nnee  

ddoonnnneerr  aauuccuunnee  ccoonnssuullttaattiioonn  àà  ttiittrree  pprriivvéé  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss  rreelleevvaanntt  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  ddee  

llaa  CCoouurr  eett  ddee  mmee  ccoonndduuiirree  eenn  ttoouutt  eenn  ddiiggnnee  eett  llooyyaall  mmaaggiissttrraatt  »»..  

LLaa  ffoonnccttiioonn  àà  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  llaaqquueellllee  jjee  ssuuiiss  aappppeelléé  eesstt  bbiieenn  cceellllee  ddee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  

ssuupprrêêmmee  dduu  BBéénniinn,,  llaa  pplluuss  hhaauuttee  JJuurriiddiiccttiioonn,,  àà  ccee  jjoouurr,,  eenn  mmaattiièèrree  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  jjuuddiicciiaaiirree  eett  

ddeess  ccoommpptteess  ddee  ll’’EEttaatt..  
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CCee  nn’’eesstt  ppaass  ssaannss  éémmoottiioonn  qquuee  jjee  pprreennddss  llaa  ppaarroollee  ddeevvaanntt  vvoouuss,,  mmeessddaammeess  eett  

mmeessssiieeuurrss,,  eenn  cceess  iinnssttaannttss  ddee  ggrraannddee  ssoolleennnniittéé  ooùù  llee  BBéénniinn  dduu  ddrrooiitt,,  llee  BBéénniinn  éépprriiss  ddee  ppaaiixx  eett  

ddee  jjuussttiiccee  vvoouuddrraaiitt  eenntteennddrree  lleess  pprreemmiieerrss  mmoottss  dduu  ttoouutt  nnoouuvveeaauu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee..  

DDoommiinnaanntt  mmeess  sseennttiimmeennttss  eett  mmeess  éémmoottiioonnss,,  jjee  vvoouuddrraaiiss,,  aavvaanntt  ttoouutt  pprrooppooss,,  eett  ddaannss  llee  

ssttrriicctt  rreessppeecctt  ddee  llaa  llaaïïcciittéé  ddee  nnoottrree  EEttaatt,,  rreennddrree  dd’’aabboorrdd  ggrrââccee  àà  DDiieeuu,,  ll’’EEtteerrnneell  ddeess  aarrmmééeess,,  

ll’’oommnniisscciieenntt  ddee  qquuii  jjee  vviieennss  eett  qquuii  mm’’aauurraa  ttoouutt  ddoonnnnéé..  

AAvveecc  bbeeaauuccoouupp  dd’’hhuummiilliittéé,,  jjee  vvoouuddrraaiiss  lluuii  eexxpprriimmeerr  ttoouuttee  mmoonn  iinnffiinniiee  ggrraattiittuuddee  eett  

rreemmeettttrree  eennttrree  sseess  mmaaiinnss,,  llaa  mmaaiissoonn  jjuussttiiccee  ddoonntt  iill  vviieenntt  ddee  mmee  ccoonnffiieerr  lleess  ddeessttiinnééeess..  

CChhrrééttiieenn,,  jjee  mmee  rreeffuussee  ddee  ppeennsseerr  àà  uunn  hhaassaarrdd  ddee  ccaalleennddrriieerr,,  ss’’aaggiissssaanntt  ddee  ccee  2255  mmaarrss,,  

jjoouurr  ddee  llaa  ssoolleennnniittéé  ddee  ll’’AAnnnnoonncciiaattiioonn,,  ssiiggnniiffiiccaattiiff  ppoouurr  llaa  ffooii  qquuee  jjee  pprrooffeessssee..  

JJ’’yy  vvooiiss  pplluuttôôtt  llee  ssiiggnnee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  dduu  TTrrèèss  HHaauutt  ccoommmmee  nnoottrree  

ccoonntteemmppoorraaiinn  ddaannss  llee  mmyyssttèèrree  ddee  ll’’EEgglliissee..  

JJee  mmee  rrééjjoouuiiss  dd’’êêttrree  rreenndduu  ttéémmooiinn  ddee  ccee  mmyyssttèèrree  dd’’aammoouurr..  

QQuu’’iill  ffaassssee  ddee  mmooii  ll’’iinnssttrruummeenntt  ddee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ssaa  vvoolloonnttéé  ppoouurr  nnoottrree  CCoouurr..  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoouurr..  

DDiissttiinngguuééeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  iiccii  pprréésseenntteess..  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss..  

  CCoommmmeenntt  nnee  ppaass  eexxpprriimmeerr  àà  pprréésseenntt,,  ttoouuttee  mmaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  aauu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee,,  ssoonn  eexxcceelllleennccee  MMoonnssiieeuurr  PPaattrriiccee  AAtthhaannaassee  GGuuiillllaauummee  TTAALLOONN  ddee  mm’’aavvooiirr  ffaaiitt  

ll’’hhoonnnneeuurr  ddee  mm’’aappppeelleerr  àà  ooccccuuppeerr  ccee  ppoossttee  éémmiinneenntt  ddee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  ppllaaccééee  

aauu  ssoommmmeett  ddee  llaa  ppyyrraammiiddee  jjuuddiicciiaaiirree  ddee  nnoottrree  ppaayyss  ??  

  JJee  lluuii  ddiiss  nnaattuurreelllleemmeenntt  eett  ssiimmpplleemmeenntt  mmeerrccii,,  mmeerrccii  ddee  llaa  ggrraannddee  ccoonnffiiaannccee  aaiinnssii  ppllaaccééee  

eenn  mmaa  mmooddeessttee  ppeerrssoonnnnee..  

  MMeerrccii  aauussssii  àà  ttoouuss  lleess  rreessppoonnssaabblleess  oouu  mmeemmbbrreess  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  qquuii,,  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llooii,,  oonntt  éémmiiss  lleeuurrss  aavviiss  ssuurr  llee  ddoossssiieerr  ddee  mmaa  nnoommiinnaattiioonn,,  qquu’’iill  ss’’aaggiissssee  dduu  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee,,  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  SSuuppéérriieeuurr  ddee  llaa  MMaaggiissttrraattuurree  oouu  

dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  

  EEnn  rrééppoonnssee  àà  cceettttee  mmaarrqquuee  ddee  ccoonnffiiaannccee  aaiinnssii  ttéémmooiiggnnééee  àà  mmoonn  eennddrrooiitt,,  jjee  vvoouuddrraaiiss  lleess  

rraassssuurreerr  ddee  ccee  qquuee  mmaa  sseeuullee  aammbbiittiioonn  àà  ppaarrttiirr  ddee  ccee  jjoouurr,,  eesstt  ddee  ttrraavvaaiilllleerr,,  ddee  ttoouutteess  mmeess  

ffoorrcceess,,  àà  ccee  qquuee  nnoottrree  ppeeuuppllee  ccrrooiitt  eenn  llaa  jjuussttiiccee  eett  aaiitt  àà  ssoonn  ttoouurr,,  ccoonnffiiaannccee  eenn  cceeuuxx  eett  cceelllleess  

qquuii  oonntt  llee  lloouurrdd  pprriivviillèèggee  ddee  llaa  rreennddrree  aauu  nnoomm  ddee  ll’’EEttaatt..  

  MMaaiiss,,  aauu--ddeellàà  ddee  mmaa  mmooddeessttee  ppeerrssoonnnnee,,  cc’’eesstt  ttoouuttee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree  bbéénniinnooiissee  qquuii  eesstt  

aaiinnssii  hhoonnoorrééee  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  
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  OObbsseerrvvaatteeuurr  aatttteennttiiff  ddee  llaa  vviiee  jjuuddiicciiaaiirree  ddee  nnoottrree  ppaayyss,,  jjee  lliiss  àà  ttrraavveerrss  cceettttee  nnoommiinnaattiioonn,,  

llaa  tteennuuee  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  ddee  ll’’uunnee  ddee  sseess  pprroommeesssseess,,  ddee  sseess  aammbbiittiioonnss  ppoouurr  

llaa  jjuussttiiccee  ppoorrttééee  ppaarr  ssoonn  pprroojjeett  ddee  ssoocciiééttéé  qquu’’iill  aa  rreenndduu  ppuubblliicc  eenn  22001166  qquuaanndd  iill  eennvviissaaggeeaaiitt  ddee  

bbrriigguueerr  llaa  mmaaggiissttrraattuurree  ssuupprrêêmmee  ddee  nnoottrree  ppaayyss..  

  IIll  aavvaaiitt  eenn  eeffffeett  iinnddiiqquuéé  qquuee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  jjuurriiddiiccttiioonn  ddee  ccaassssaattiioonn  ss’’iill  eenn  eesstt,,  ddeevvrraa  

êêttrree  pprrééssiiddééee  ppaarr  uunn  mmaaggiissttrraatt  ddee  ccaarrrriièèrree,,  éélluu  ppaarr  sseess  ppaaiirrss..  

  LLaa  rrééffoorrmmee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  qquu’’iill  aa  eennvviissaaggééee  nn’’aayyaanntt  ppooiinntt  pprroossppéérréé  ssuurr  llee  mmooddee  éélleeccttiiff  

dduu  ppoossttee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  iill  aa  ffaaiitt  uussaaggee  ddeess  ppoouuvvooiirrss  qquuee  lluuii  ccoonnffèèrree  nnoottrree  

ccoonnssttiittuuttiioonn  ppoouurr  aatttteeiinnddrree,,  eenn  ddééppiitt  ddeess  ccoonnttiinnggeenncceess  ssoocciioo--ppoolliittiiqquueess  dduu  mmoommeenntt,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  

llaa  nnoommiinnaattiioonn  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  ppaarrmmii  lleess  mmaaggiissttrraattss  ddee  ccaarrrriièèrree..  

  AAuu  nnoomm  ddee  ttoouuttee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree  ddee  mmoonn  ppaayyss,,  jjee  vvoouuddrraaiiss  ssaalluueerr  ll’’aattttaacchheemmeenntt  dduu  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  àà  uunn  iiddééaall  ddéémmooccrraattiiqquuee  ppoorrttéé  ppaarr  ssoonn  pprroojjeett  ddee  ssoocciiééttéé..  

CCeettttee  mmaarrqquuee  ddee  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ddee  llaa  hhaauuttee  AAuuttoorriittéé  aappppeellllee,,  ppoouurr  ttoouuss  lleess  mmaaggiissttrraattss  ddee  

llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  qquuee  ddiiss--jjee,,  ppoouurr  ttoouuttee  llaa  ffaammiillllee  jjuuddiicciiaaiirree  dduu  BBéénniinn,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  uunn  sseennttiimmeenntt  

ddee  ffiieerrttéé  eett  dd’’hhoonnnneeuurr  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  uunnee  eexxiiggeennccee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé..  

LLee  cchhooiixx  qquuii  eesstt  ppoorrttéé  ssuurr  nnoouuss  eenn  ttaanntt  qquuee  mmaaggiissttrraatt,,  aappppeellllee  ppoouurr  nnoouuss,,  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  

mméérriitteerr  cceett  hhoonnnneeuurr,,  ddee  llee  mméérriitteerr  ddiiggnneemmeenntt,,  aammpplleemmeenntt  eett  ttoottaalleemmeenntt..  

CChhaaqquuee  aacctteeuurr  ddee  llaa  mmaaiissoonn  jjuussttiiccee  qquu’’iill  ssooiitt  mmaaggiissttrraatt,,  aauuxxiilliiaaiirree  ddee  jjuussttiiccee  oouu  

ffoonnccttiioonnnnaaiirree  ttoouutt  ccoouurrtt  ssee  ddooiitt  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  àà  rreessttaauurreerr  llaa  ccoonnffiiaannccee  eennttrree  

ll’’IInnssttiittuuttiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  eett  nnooss  ccoonncciittooyyeennss..  

LLaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  pprréécciisséémmeenntt  eenn  rraaiissoonn  ddee  ssaa  ppllaaccee  aauu  ssoommmmeett  ddee  llaa  ppyyrraammiiddee  

jjuuddiicciiaaiirree,,  nnee  ddooiitt  êêttrree  nnii  iinnddiifffféérreennttee,,  nnii  ééllooiiggnnééee  dduu  bbeessooiinn  ddee  lliieenn  ssoocciiaall  eett  dd’’eessppaaccee  ddee  

ddiiaalloogguuee  eett  ddee  rréégguullaattiioonn..    

LLaa  hhaauuttee  JJuurriiddiiccttiioonn  ddooiitt  êêttrree  oouuvveerrttee..  EEtt  mmoonn  aammbbiittiioonn  eesstt  ddee  llaa  rreennddrree  eennccoorree  pplluuss  

ffoorrttee,,  pplluuss  vviissiibbllee  eett  pplluuss  pprréésseennttee  ddaannss  llee  ppaayyssaaggee  jjuuddiicciiaaiirree  nnaattiioonnaall  ccoommmmee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ;;  

dd’’eenn  pprroommoouuvvooiirr  llee  rraayyoonnnneemmeenntt  ;;  ddee  ppoorrtteerr,,  eenn  ttaanntt  qquuee  rreepprréésseennttaanntt  ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  oouu  dduu  

ppoouuvvooiirr  jjuuddiicciiaaiirree,,  uunnee  ppaarroollee  aammbbiittiieeuussee,,  rreessppoonnssaabbllee  eett  rraaiissoonnnnééee,,  aauupprrèèss  ddeess  aauuttrreess  

iinnssttiittuuttiioonnss  aauu  pplluuss  hhaauutt  nniivveeaauu  ddee  ll’’ÉÉttaatt,,  aauupprrèèss  ddee  nnooss  hhoommoolloogguueess  ééttrraannggeerrss  ccoommmmee  ddeess  

iinnssttaanncceess  aaffrriiccaaiinneess  eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  

CCeettttee  aammbbiittiioonn,,  jjee  ssoouuhhaaiittee  llaa  ccoonndduuiirree  aavveecc  ttoouuss  lleess  mmaaggiissttrraattss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  ttoouuss  

lleess  aavvooccaattss  aauu  bbaarrrreeaauu,,  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  aauuxxiilliiaaiirreess  ddee  jjuussttiiccee  ppoouurr  ooppéérreerr  lleess  rrééffoorrmmeess  iiddooiinneess  

aauu  sseeiinn  ddee  nnoottrree  hhaauuttee  JJuurriiddiiccttiioonn  eett  aaccccoommppaaggnneerr  vvooiirree  iimmppuullsseerr  lleess  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  

nnéécceessssaaiirreess  àà  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee..  
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LLaa  jjuussttiiccee  nn’’eesstt  eett  nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree  uunn  eennjjeeuu  ppoolliittiiqquuee..  EEllllee  eesstt  pplluuttôôtt  aauu  ccœœuurr  dduu  ppaaccttee  

ddéémmooccrraattiiqquuee  ddee  nnoottrree  ssoocciiééttéé..  EEllllee  nn’’eesstt  pplluuss,,  nnoottrree  CCoonnssttiittuuttiioonn  mmee  ppeerrmmeett  ddee  ll’’aaffffiirrmmeerr,,  àà  llaa  

ppéérriipphhéérriiee  dduu  ssyyssttèèmmee  ddéémmooccrraattiiqquuee  ccoommmmee  aauuttrreeffooiiss,,  mmaaiiss  aauu  ccœœuurr  dduu  ssyyssttèèmmee..  

AAcctteeuurrss  àà  ddiivveerrss  nniivveeaauuxx  ddee  llaa  jjuussttiiccee,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  pprreennddrree  ccoonnsscciieennccee  ddee  cceettttee  vvéérriittéé  

ddéémmooccrraattiiqquuee  eett  ttrraavvaaiilllleerr  àà  jjoouueerr  ttoouuttee  nnoottrree  ppaarrttiittiioonn  ddaannss  ll’’aavvèènneemmeenntt  aauu  BBéénniinn,,  dd’’uunnee  

jjuussttiiccee,,  ppiilliieerr  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  ddrrooiitt..  

NNoouuss  éélleevveerr  àà  llaa  mmaaiittrriissee  ddee  ccee  nnoouuvveeaauu  ddééffii,,  vvooiillàà  ddééssoorrmmaaiiss  nnoottrree  nnoouuvveell  hhoorriizzoonn  

dd’’aanniimmaatteeuurrss  dduu  sseecctteeuurr  jjuuddiicciiaaiirree..    

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoouurr  ;;  

  DDiissttiinngguuééeess  PPeerrssoonnnnaalliittééss..  

  AAvvaanntt  ddee  ppoouurrssuuiivvrree  pplluuss  llooiinn  mmeess  pprrooppooss,,  qquu’’iill  mmee  ssooiitt  ppeerrmmiiss  ddee  rreennddrree  uunn  hhoommmmaaggee  

mméérriittéé  àà  mmeess  éémmiinneennttss  pprrééddéécceesssseeuurrss  ddee  vvéénnéérrééeess  mméémmooiirreess  qquuii  oonntt  ddoonnnnéé  ddee  lleeuurr  ccoorrppss  eett  

ddee  lleeuurr  ââmmee  ppoouurr  llee  rraayyoonnnneemmeenntt  ddee  nnoottrree  CCoouurr,,  ll’’uunnee  ddeess  pplluuss  vviieeiilllleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee..  

  IIllss  oonntt  ppoouurr  nnoommss  ::  

--  DDrr..  EEmmiillee  DDeerrlliinn  ZZIINNSSOOUU  ;;  

--  MM..  SSéébbaassttiieenn  vviiggnnoonn  DDAASSSSII  ;;  

--  MM..  VVaalleennttiinn  DDJJIIBBOODDEE  AAPPLLOOGGAANN  ;;  

--  MMee..  LLoouuiiss  IIGGNNAACCIIOO--PPIINNTTOO  ;;  

--  MM..  CCyypprriieenn  AAÏÏNNAADDOOUU  ;;  

--  MM..  GGrrééggooiirree  GGiillbbeerrtt  GGBBEENNOOUU  ;;  

--  DDrr..  LLééaannddrree  AAMMLLOONN  ;;  

--  MM..  FFrrééddéérriicc  NNoouuttaaïï  HHOOUUNNDDEETTOONN  ;;  

--  MM..  SSaalliioouu  AABBOOUUDDOOUU  aauupprrèèss  ddee  qquuii  jj’’aaii  bbeeaauuccoouupp  aapppprriiss  llee  mmééttiieerr  ddee  jjuuggee  ddee  

ccaassssaattiioonn  eett  qquuii,,  tteell  uunn  pprroopphhèèttee,,  mm’’aa  pprrééddiitt  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  ll’’éévvéénneemmeenntt  ddee  ccee  jjoouurr..  

AA  ssoonn  ââmmee,,  jjee  ssoouuhhaaiittee  ppaaiixx  eett  rreeppooss  éétteerrnneell..  

  JJee  vvoouuddrraaiiss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ssaalluueerr  llee  PPrrééssiiddeenntt  AAbbrraahhaamm  ZZIINNZZIINNDDOOHHOOUUEE  iiccii  pprréésseenntt,,  

AAvvooccaatt  ddee  rreennoomm,,  qquuii  mm’’aa  oouuvveerrtt  eenn  11999966,,  lleess  ppoorrtteess  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  eett  aavveecc  qquuii  jj’’aaii  

éépprroouuvvéé  dduu  bboonnhheeuurr  àà  ttrraavvaaiilllleerr  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  rrééffoorrmmeess  qquu’’iill  aa  iimmppuullssééeess  àà  llaa  CCoouurr  

ssuupprrêêmmee..  

  AA  lluuii  ttoouuttee  mmaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee..  
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  DDuu  PPrrééssiiddeenntt  OOuussmmaannee  BBAATTOOKKOO  qquuee  jj’’aaii  aaccccoommppaaggnnéé  ddee  ttoouutt  ccœœuurr  ppeennddaanntt  sseess  ddeeuuxx  

mmaannddaattss,,  jjee  ggaarrddee  llee  ssoouuvveenniirr  vviivvaaccee  dd’’uunn  ggrraanndd  hhoommmmee  dd’’EEttaatt  qquuii  aa  mmiiss  sseess  ttaalleennttss  aauu  sseerrvviiccee  

ddee  llaa  mmaaiissoonn  jjuussttiiccee..  

  JJee  lluuii  ssoouuhhaaiittee  ttoouutt  llee  mmeeiilllleeuurr  ddaannss  ssaa  nnoouuvveellllee  aavveennttuurree  dd’’hhoommmmee  eennffiinn  lliibbrree..  

QQuu’’iill  mmee  ssooiitt  ééggaalleemmeenntt  ppeerrmmiiss  dd’’eexxpprriimmeerr  mmaa  ggrraattiittuuddee  àà  ttrrooiiss  éémmiinneennttss  mmaaggiissttrraattss  ddee  

llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  àà  uunnee  ggrraannddee  ddaammee  qquuii  oonntt  iinnfflluueennccéé  mmoonn  ppaarrccoouurrss  pprrooffeessssiioonnnneell  eett  eennvveerrss  

qquuii  jjee  rreessttee  rreeddeevvaabbllee  aadd  vviittaamm  aaeetteerrnnaamm  ;;  

  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  mmoonn  ppaarreenntt,,  AAnnddrréé  LLOOKKOOSSSSOOUU  eett  ddeess  ddooyyeennss  FFOOUURRNN  GGaassttoonn,,  WWiilllliiaamm  

AALLYYKKOO  eett  MMaaddaammee  CChhrriissttiinnee  DDeessssoouucchheess  qquu’’oonn  nnee  pprréésseennttee  pplluuss  aauu  BBéénniinn  eett  àà  qquuii  jjee  ddooiiss  

ttoouutteess  mmeess  eexxppéérriieenncceess  aaccccuummuullééeess  aauu  ppllaann  jjuuddiicciiaaiirree  iinntteerrnnaattiioonnaall..  

  MMaa  nnoommiinnaattiioonn  aauu  ppoossttee  ddee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  lleeuurr  eesstt  pprriinncciippaalleemmeenntt  

ddééddiiééee..  

  AA  vvoouuss  ttoouuss,,  mmeessddaammeess  eett  mmeessssiieeuurrss,,  vveennuuss  ddeess  qquuaattrree  ccooiinnss  dduu  BBéénniinn  mmaaiiss  aauussssii  

dd’’aaiilllleeuurrss  eett  qquuii  aavveezz  cchheerrcchhéé  àà  êêttrree  ttéémmooiinnss  ddee  ll’’éévvèènneemmeenntt  ddee  ccee  jjoouurr,,  jjee  vvoouuddrraaiiss  ddiirree  mmaa  

rreeccoonnnnaaiissssaannccee  eett  cceellllee  ddee  ttoouuttee  mmaa  ffaammiillllee..  

    AA  ttoouuss  cceeuuxx  eett  cceelllleess,,  pplluuss  nnoommbbrreeuuxx,,  qquuii  nn’’oonntt  ppuu  aassssoouuvviirr  lleeuurr  ffaaiimm  dd’’êêttrree  dduu  pprréésseenntt  

rraasssseemmbblleemmeenntt  ppoouurr  lleess  rraaiissoonnss  qquuii  nn’’éécchhaappppeenntt  pplluuss  àà  ppeerrssoonnnnee,,  jjee  vvoouuddrraaiiss  ddiirree  mmeess  

ssiinnccèèrreess  rreeggrreettss  eett  lleess  aassssuurreerr  ddee  mmoonn  iinnffiinniiee  ggrraattiittuuddee..  

  LLeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee  lleeuurr  aammiittiiéé  eett  ddee  lleeuurr  ssoolliiddaarriittéé  ssoouuss  ttoouutteess  lleeuurrss  ffoorrmmeess  

ttéémmooiiggnnééeess  àà  mmoonn  eennddrrooiitt,,  mmee  ssoonntt  aallllééeess  ddrrooiitt  aauu  ccœœuurr..  

  QQuu’’iillss  ssooiieenntt  ppeerrssuuaaddééss  ddee  mmoonn  ffiiddèèllee  aattttaacchheemmeenntt  àà  lleeuurrss  ppeerrssoonnnneess  rreessppeeccttiivveess  eett  ddee  

mmaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà  lleess  hhoonnoorreerr  ppeennddaanntt  ttoouuttee  llaa  dduurrééee  ddee  mmoonn  mmaannddaatt,,  eenn  rreessttaanntt  ddaannss  llee  

sseerrmmeenntt  qquuee  jjee  vviieennss  ddee  pprrêêtteerr..  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff,,  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss,,  

MMoonn  aallllooccuuttiioonn  ddee  pprriissee  ddee  ffoonnccttiioonn  àà  llaa  ttêêttee  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  rreessttee  ppoouurr  mmooii  

ll’’ooccccaassiioonn  pprriivviillééggiiééee  ddee  ppaarrttaaggeerr  aavveecc  vvoouuss  ttoouuss,,  ccoollllaabboorraatteeuurrss  àà  ddiivveerrss  nniivveeaauuxx,,  mmaa  vviissiioonn  

ddeess  rrééffoorrmmeess  nnéécceessssaaiirreess  eett  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess  eennvviissaaggeeaabblleess  ppoouurr  ffaaiirree  ddee  llaa  hhaauuttee  JJuurriiddiiccttiioonn  

bbéénniinnooiissee,,  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ssoolliiddeemmeenntt  aannccrrééee  ddaannss  lleess  rrééaalliittééss  ccoonntteemmppoorraaiinneess  eett  qquuii  ssee  ddoonnnnee  

lleess  mmooyyeennss  ddee  ffaaiirree  ccoommpprreennddrree  ccee  qquu’’eellllee  eesstt  eett  ccee  qquu’’eellllee  ffaaiitt  aauu  bbéénnééffiiccee  eexxcclluussiiff  dduu  

jjuussttiicciiaabbllee  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  eett  dduu  ppeeuuppllee  bbéénniinnooiiss  eenn  ggéénnéérraall,,  aauu  nnoomm  ddee  qquuii  llaa  JJuussttiiccee  eesstt  rreenndduuee..    
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LLaa  jjuussttiiccee,,  llee  ppoouuvvooiirr  jjuuddiicciiaaiirree  qquuee  jj’’eenntteennddss  ddééffeennddrree  aavveecc  ccoonnvviiccttiioonn,,  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  eett  

rreessppoonnssaabbiilliittéé,,  cc’’eesstt  uunnee  jjuussttiiccee  pplluuss  ffoorrttee  eenn  pphhaassee  aavveecc  lleess  eexxiiggeenncceess  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  ddrrooiitt  eett    

ppiilliieerr  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee..  

JJee  vvoouuddrraaiiss  llee  ddiirree  ssaannss  aammbbaaggeess  nnii  aammbbiiggüüiittééss..    

IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  jjuussttiiccee  ffoorrttee  ssaannss  iinnddééppeennddaannccee  dduu  ppoouuvvooiirr  jjuuddiicciiaaiirree  eett  ppaarr  vvooiiee  ddee  

ccoonnssééqquueennccee,,  ssaannss  ssttaattuutt  ccllaaiirr  dduu  mmaaggiissttrraatt,,  ddoouubblléé  dd’’uunnee  rreessppoonnssaabbiilliissaattiioonn  eett  dd’’uunnee  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  dduu  jjuuggee..    

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,,  aavveecc  lleess  ttrraavvaauuxx  eenn  ccoouurrss  ssuurr  llee  ssttaattuutt  ddeess  mmaaggiissttrraattss  ddee  llaaddiittee  CCoouurr  eett  lleess  rrèègglleess  ddee  

pprrooccéédduurreess  aapppplliiccaabblleess  ddeevvaanntt  sseess  cchhaammbbrreess..  

IIll  eesstt  ddoonncc  iimmppéérriieeuuxx,,  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  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  nnoonn  ddoottééee  ddee  tteexxtteess  éélleevvééss  aauu  rraanngg  ddee  llooiiss  

oorrggaanniiqquueess..  

LLee  PPrrooccuurreeuurr  GGéénnéérraall  pprrèèss  nnoottrree  CCoouurr,,  mmoonnssiieeuurr  OOnnééssiimmee  GGéérraarrdd  MMAADDOODDEE  aa  aacccceeppttéé  

ddee  ccoonndduuiirree  ttrrèèss  rraappiiddeemmeenntt  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  rreelleeccttuurree  ddee  cceess  tteexxtteess..  JJee  vvoouuddrraaiiss,,  eenn  cceettttee  

cciirrccoonnssttaannccee  ssoolleennnneellllee,,  ll’’eenn  rreemmeerrcciieerr..  

LL’’iinnfflluueennccee  dduu  cchhaannttiieerr  llééggiissllaattiiff  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn  ddeess  PPrrééssiiddeennttss  dd’’iinnssttiittuuttiioonnss  eett  

nnoottaammmmeenntt  cceelluuii  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee,,  nnee  ssaauurraaiitt  cceeppeennddaanntt  ssee  lliimmiitteerr  aauuxx  mmaaggiissttrraattss  ddee  

llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  jjee  ttrraavvaaiilllleerraaii  eenn  ééttrrooiittee  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  llee  GGaarrddee  ddeess  SScceeaauuxx,,  MMiinniissttrree  eenn  

cchhaarrggee  ddee  llaa  jjuussttiiccee,,  àà  ll’’aaddooppttiioonn  dduu  ssttaattuutt  ddeess  mmaaggiissttrraattss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  

LLaa  hhaauuttee  JJuurriiddiiccttiioonn,,  ccoommmmee  ddaannss  lleess  ééttaattss  mmooddeerrnneess,,  ssee  vveeuutt  ffoorrccee  ddee  pprrooppoossiittiioonnss  

ddeess  rrééffoorrmmeess  nnéécceessssaaiirreess  àà  ll''aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  llaa  jjuussttiiccee  aauu  sseerrvviiccee  ddee  nnoottrree  

ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  ddee  nnoottrree  vviivvrree  eennsseemmbbllee..    

TTrraavvaaiilllleerr  àà  llaa  lliissiibbiilliittéé  eett  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  ssttaattuutt  ddeess  jjuuggeess  eexxiiggee  eenn  rreettoouurr,,  llee  

rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  aatttteenntteess  ddee  nnooss  ccoonncciittooyyeennss  àà  nnoottrree  ééggaarrdd..    

EEnn  ssaalluuaanntt  nnoottrree  ddéévvoouueemmeenntt  àà  llaa  ttââcchhee,,  jjee  vvoouuddrraaiiss  nnoouuss  iinnvviitteerr  àà  ddaavvaannttaaggee  ddee  

rreessppoonnssaabbiilliittééss  aaffiinn  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  ddee  mmaanniièèrree  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  aauu  rreennffoorrcceemmeenntt  dduu  pprreessttiiggee  dduu  
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ppoouuvvooiirr  jjuuddiicciiaaiirree..  LL’’aatttteeiinnttee  ddee  cceett  oobbjjeeccttiiff  ppaassssee  ppaarr  llaa  ggaarraannttiiee  ddee  ll’’eexxcceelllleennccee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  

iinniittiiaallee  eett  dduu  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ddeess  mmaaggiissttrraattss  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  lleeuurr  

ccaarrrriièèrree..  CCeettttee  rreessppoonnssaabbiilliissaattiioonn  eennccoorree  pplluuss  aaccccrruuee  ddaannss  ll’’ooffffiiccee  dduu  jjuuggee,,  aappppeellllee  

ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ddeess  mmœœuurrss  ddee  nnoottrree  aauugguussttee  ccoorrppoorraattiioonn,,  eenn  lliieenn  aavveecc  llee  CCoonnsseeiill  SSuuppéérriieeuurr  

ddee  llaa  MMaaggiissttrraattuurree  ((CCSSMM))..  

JJ’’eenntteennddss  iinnttéérreesssseerr  ttoouuss  nnooss  éémmiinneennttss  ddooyyeennss,,  lleess  mmaaggiissttrraattss  hhoonnoorraaiirreess,,  rrééuunniiss  oouu  

nnoonn  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddeess  mmaaggiissttrraattss  rreettrraaiittééss  dduu  BBéénniinn  àà  cceettttee  iinniittiiaattiivvee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  

ccoonnttiinnuuee,,  eenn  lliiaaiissoonn  aavveecc  llee  GGaarrddee  ddeess  SScceeaauuxx,,  MMiinniissttrree  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  jjuussttiiccee..      

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CCSSMM  ;;    

EEnn  mmee  rreettrroouuvvaanntt  ddééssoorrmmaaiiss  àà  llaa  11èèrree  vviiccee--pprrééssiiddeennccee  ddee  cceettttee  iinnssttaannccee,,  pprrééssiiddééee  ppaarr  llee  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  jj’’eenntteennddss  ccoonnttrriibbuueerr  ééttrrooiitteemmeenntt  aauu  rreessppeecctt  ddeess  ddeevvooiirrss  eett  

oobblliiggaattiioonnss  ddééoonnttoollooggiiqquueess  qquuii  iinnccoommbbeenntt  aauuxx  mmaaggiissttrraattss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  IIll  ss’’aaggiitt  llàà,,  ddeess  

aassppeeccttss  mmaajjeeuurrss  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  dduu  CCoonnsseeiill  SSuuppéérriieeuurr  ddee  llaa  MMaaggiissttrraattuurree  aauuxxqquueellss  jjee  rreessttee  ttrrèèss  

aattttaacchhéé..    

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff,,  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss,,    

LLaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss  jjuurriiddiiccttiioonn  ddee  ccaassssaattiioonn,,  aavveecc  ll’’ooppéérraattiioonnnnaalliissaattiioonn  

ddeess  cchhaammbbrreess  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ddaannss  lleess  jjuurriiddiiccttiioonnss  dduu  ffoonndd,,  rreenndd  ddeess  aarrrrêêttss  ssccrruuttééss  ppaarr  lleess  

jjuurriisstteess,,  lleess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  dduu  ddrrooiitt,,  lleess  ppaarrttiieess  aauu  pprrooccèèss  eett  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  nnooss  ccoonncciittooyyeennss..  

CCeess  aarrrrêêttss  ddooiivveenntt  êêttrree  rreenndduuss  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurrss  ddééllaaiiss,,  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  eenn  

qquuaannttiittéé  eett  eenn  qquuaalliittéé..  SSii  nnoouuss  ssoommmmeess  uunnee  eennttrreepprriissee  oouu  uunnee  uussiinnee,,  nnooss  pprroodduuiittss  ffiinniiss  rreesstteenntt  

llaa  rreeddddiittiioonn  ddeess  aarrrrêêttss..  UUnnee  jjuurriiddiiccttiioonn  nnee  ffoonnccttiioonnnnee  qquuee  lloorrssqquu’’eellllee  rreenndd  ddeess  ddéécciissiioonnss..  EEtt  

jj’’eenntteennddss  ffaaiirree  ffoonnccttiioonnnneerr  eennccoorree  pplluuss  nnoottrree  CCoouurr..    

LLaa  ddiiffffuussiioonn  àà  ggrraannddee  éécchheellllee,,  ddee  llaa  JJuurriisspprruuddeennccee,,  rreevvêêtt  ééggaalleemmeenntt  àà  mmeess  yyeeuuxx,,  uunnee  

iimmppoorrttaannccee  ccaappiittaallee..  IIll  nnoouuss  ffaauutt  aalllleerr  aauu--ddeellàà  ddeess  mmooddeess  aaccttuueellss  ddee  cciirrccuullaattiioonn  ddaannss  llee  ppuubblliicc,,  

ddeess  aarrrrêêttss  ddee  llaa  hhaauuttee  JJuurriiddiiccttiioonn..  CCee  cchhaannttiieerr  eesstt  pprriioorriittaaiirree..  NNoouuss  ll’’aavvoonnss  eennttaamméé  àà  llaa  

CChhaammbbrree  aaddmmiinniissttrraattiivvee..  IIll  ssee  ppoouurrssuuiivvrraa  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  jjuurriiddiiccttiioonnnneelllleess  ddee  llaa  

CCoouurr..    

LL’’eennjjeeuu  ddeess  ««  ddoonnnnééeess  oouuvveerrtteess  »»  ccoommmmuunnéémmeenntt  aappppeellééeess  ooppeenn  ddaattaa,,  eesstt  ddee  ppeerrmmeettttrree  

aauuxx  aacctteeuurrss  dduu  ddrrooiitt  eett  ddee  llaa  jjuussttiiccee  ccoommmmee  aauuxx  cciittooyyeennss,,  dd’’aaccccééddeerr  àà  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ddéécciissiioonnss  

ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  eett  ppoouurrqquuooii  ppaass  àà  cceeuuxx  ddeess  ccoouurrss  eett  ttrriibbuunnaauuxx  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  cceeccii  ppoouurr  

uunnee  mmeeiilllleeuurree  pprréévviissiibbiilliittéé  ddee  llaa  jjuurriisspprruuddeennccee..  
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JJ’’aattttaacchheerraaii  ddoonncc  dduu  pprriixx  àà  llaa  rreeddddiittiioonn  ddeess  aarrrrêêttss  ddee  llaa  CCoouurr,,  ddaannss  ddeess  ddééllaaiiss  

rraaiissoonnnnaabblleess  mmaaiiss  aauussssii  àà  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  eett  àà  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddee  nnoottrree  jjuurriisspprruuddeennccee..  CC’’eesstt  llaa  

ddiiffffuussiioonn  ddee  cceettttee  jjuurriisspprruuddeennccee  qquuii  ffaacciilliittee  llaa  pprréévviissiibbiilliittéé  ddee  nnooss  ddéécciissiioonnss  eett  éévviittee  ttoouuss  rriissqquueess  

ddee  ssuussppiicciioonn..  DDaannss  llee  sseennss  ddee  llaa  vviissiibbiilliittéé  eett  ddee  llaa  lliissiibbiilliittéé  ddee  nnooss  ddéécciissiioonnss,,  llaa  CCoouurr  oorrggaanniisseerraa  

aannnnuueelllleemmeenntt,,  ssii  llee  bbuurreeaauu  ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  eenn  ééttaaiitt  dd’’aavviiss,,  uunn  CCoollllooqquuee  aavveecc  lleess  tteennaannttss  ddee  llaa  

ddooccttrriinnee..  EEnn  eeffffeett,,  lleess  pprreemmiieerrss  àà  lliirree,,  ccoommmmeenntteerr,,  ddiissccuutteerr  eett  ddoonncc  aapppprrooffoonnddiirr  nnooss  ddéécciissiioonnss,,  

ccee  ssoonntt  lleess  uunniivveerrssiittaaiirreess..  NNoouuss  aavvoonnss  llee  ppllaaiissiirr  ppaarrmmii  lleess  mmaaggiissttrraattss  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  ddee  

ccoommpptteerr  ddeess  pprrooffeesssseeuurrss  dd''uunniivveerrssiittééss..  NNoouuss  ppoorrtteerroonnss  ddoonncc  nnoottrree  oouuvveerrttuurree  dd''eesspprriitt,,  aauuxx  

ddéébbaattss  aavveecc  cceeuuxx  qquuii  aassssuurreenntt  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  nnooss  jjeeuunneess  ccoollllèègguueess  eett  qquuii,,  àà  ll''ooccccaassiioonn,,  

ppaarrttaaggeerroonntt  aavveecc  nnoouuss,,  lleess  ggrraannddeess  eett  nnoouuvveelllleess  tteennddaanncceess  ssuurr  ddeess  tthhéémmaattiiqquueess  aauu  ccœœuurr  ddee  

nnoottrree  ooffffiiccee  ddee  pprraattiicciieennss  dduu  ddrrooiitt..  NNoouuss  nnoouuss  eennrriicchhiirroonnss  aaiinnssii  dduu  mmaarriiaaggee  hheeuurreeuuxx  eennttrree  llaa  

tthhééoorriiee  eett  llaa  pprraattiiqquuee,,  aauuttoouurr  ddeess  pprroobblléémmaattiiqquueess  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  nnooss  aatttteenntteess..  

UUnn  aauuttrree  cchhaannttiieerr,,  aauu  ttiittrree  ddeess  aammbbiittiioonnss  qquuee  jjee  ppoorrttee,,  eesstt  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  vvaasstteess  

ppootteennttiiaalliittééss  ddeess  tteecchhnnoollooggiieess  aapppplliiqquuééeess  àà  llaa  ffoonnccttiioonn  ddee  jjuuggeerr..  LLaa  rréévvoolluuttiioonn  nnuumméérriiqquuee  

eenncclleenncchhééee    ssoouuss  llaa  PPrrééssiiddeennccee  BBAATTOOKKOO  eett  qquuee  jj''eenntteennddss  rrééssoolluummeenntt  ppoouurrssuuiivvrree,,  iinndduuiirraa  ddee  

ffaaiitt,,  uunnee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  iimmppoorrttaannttee  ddeess  mméétthhooddeess  ddee  ttrraavvaaiill..  

                      DDèèss  lloorrss,,  sseerraa  mmiiss  eenn  ppllaaccee,,  uunn  mmééccaanniissmmee  ddee  ddéémmaattéérriiaalliissaattiioonn  ddeess  pprrooccéédduurreess  ddeevvaanntt  

lleess  ffoorrmmaattiioonnss  jjuurriiddiiccttiioonnnneelllleess  ddee  nnoottrree  hhaauuttee  JJuurriiddiiccttiioonn  aavveecc  uunnee  fflluuiiddiiffiiccaattiioonn  dduu  ppaarrccoouurrss  

jjuurriiddiiccttiioonnnneell  iinntteerrnnee  ddeess  ddoossssiieerrss,,  cceeccii  ddaannss  ll’’ooppttiiqquuee  ddee  rreennddrree  ddeess  ddéécciissiioonnss  ddaannss  uunn  ddééllaaii  

rraaiissoonnnnaabbllee..  DDee  mmêêmmee,,  ddaannss  uunn  oobbjjeeccttiiff  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  vviiee  pprriivvééee,,  llaa  tteecchhnniiqquuee  

dd’’aannoonnyymmiissaattiioonn  oouu  ddee  ppsseeuuddoonnyymmiissaattiioonn    ddeess  aarrrrêêttss  rreenndduuss  àà  llaa  CCoouurr  eesstt  ffoorrtteemmeenntt  

eennvviissaaggééee..  

CCeettttee  ddéémmaattéérriiaalliissaattiioonn  ddeess  pprrooccéédduurreess,,  llaa  fflluuiiddiittéé  dduu  ppaarrccoouurrss  jjuurriiddiiccttiioonnnneell  eett  llaa  

ddiiffffuussiioonn  ddee  llaa  jjuurriisspprruuddeennccee  ddee  nnoottrree  CCoouurr  nnéécceessssiitteenntt  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  oouuttiillss  tteecchhnnoollooggiiqquueess  

lleess  pplluuss  aaddaappttééss  àà  nnooss  rrééaalliittééss  aaiinnssii  qquuee  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoouurr  eett  dduu  

ppeerrssoonnnneell  ddee  ssoouuttiieenn  ddaannss  cceettttee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  qquuee  ccoommmmaannddee  uunn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  mmooddeerrnnee..  

NNoottrree  ppaarrcc  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ddooiitt  ddoonncc  êêttrree  sseennssiibblleemmeenntt  rreennffoorrccéé  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  cceess  ddééffiiss  ddee  

nnoottrree  tteemmppss..  

CChheerrss  ccoollllèègguueess,,    

JJee  vvoouuddrraaiiss  aauussssii  ssuurr  llee  ppllaann  iinntteerrnnee,,  ttrraavvaaiilllleerr  àà  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  

ccoonnssuullttaattiivvee  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee..  LL’’eexxppeerrttiissee  aavvéérrééee  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoouurr  ddooiitt  ppeerrmmeettttrree  

dd’’aappppoorrtteerr  ddeess  rrééppoonnsseess  ddiilliiggeenntteess  aauuxx  ssoolllliicciittaattiioonnss  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  

ll’’eexxaammeenn  ddeess  pprroojjeettss  ddee  llooiiss,,  pprrééaallaabblleemmeenntt  àà  lleeuurr  ttrraannssmmiissssiioonn  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee..  CC’’eesstt  

aauu  pprriixx  dd’’uunn  ttrraaiitteemmeenntt  ddiilliiggeenntt  eett  ddee  qquuaalliittéé  iinnddiissccuuttaabbllee,,  ddeess  ddeemmaannddeess  dd’’aavviiss  dduu  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  ssuurr  lleess  pprroojjeettss  ddee  llooiiss,,  qquuee  nnoouuss  ccrrééeerroonnss  eett  rreennddrroonnss  àà  nnoouuvveeaauu  

iinnddiissppeennssaabbllee,,  nnoottrree  ssaaiissiinnee  ppaarr  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt..    
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LLaa  ddiimmeennssiioonn  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ccoonnssuullttaattiivvee  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  aa  ssoouuvveenntt  ééttéé  ooccccuullttééee..  JJee  

vvoouuddrraaiiss  ttrraavvaaiilllleerr  àà  lluuii  rreeddoonnnneerr  sseess  lleettttrreess  ddee  nnoobblleesssseess..  UUnn  ccoonnsseeiill  aavviisséé  eett  ddee  bbeellllee  ffaaccttuurree  

ddee  llaa  hhaauuttee  JJuurriiddiiccttiioonn  ssuurr  lleess  pprroojjeettss  ddee  tteexxtteess,,  lleess  ddééccrreettss  eett  ssuurr  lleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  llééggiissllaattiivveess  

eett  rréégglleemmeennttaaiirreess,,  nnoonn  ppaass  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ddee  lleeuurr  ooppppoorrttuunniittéé  mmaaiiss  ddee  cceelluuii  ddee  llaa  llééggaalliittéé  eett  

ddee  llaa  llééggiissttiiqquuee,,  ppeerrmmeett,,  iinn  ffiinnee,,  ddee  pprréévveenniirr  llaa  ccaassccaaddee  ddeess  lliittiiggeess  eett  aauuttrreess  ccoonnfflliittss  qquuii,,  ddaannss  

ttoouuss  lleess  ccaass,,  ffiinniisssseenntt  ppaarr  aatttteerrrriirr  ddeevvaanntt  llaa  hhaauuttee  JJuurriiddiiccttiioonn..  

EEnnffiinn,,  jjee  ddééffeennddrraaii  llaa  ppllaaccee  ddee  llaa  CCoouurr  eett  jj’’aassssuurreerraaii  ssoonn  rraayyoonnnneemmeenntt  aauu  ppllaann  

iinntteerrnnaattiioonnaall,,  aavveecc  llee  ccoonnccoouurrss  ddee  ttoouuss  sseess  aanniimmaatteeuurrss..  

AAuu  bbéénnééffiiccee  ddee  mmeess  eexxppéérriieenncceess  aaccccuummuullééeess  ddaannss  mmaa  ffoonnccttiioonn  ddee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  

ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  AAffrriiccaaiinnee  ddeess  HHaauutteess  JJuurriiddiiccttiioonnss  FFrraannccoopphhoonneess  ((AAAA--HHJJFF)),,  jjee  ttrraavvaaiilllleerraaii  aavveecc  

vvoouuss,,  àà  ll’’éécchheellllee  ccoonnttiinneennttaallee  aaffrriiccaaiinnee  eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà  ffaaiirree  mmeettttrree  eenn  vvaalleeuurr  ll’’eexxppeerrttiissee  ddee  

nnoottrree  hhaauuttee  JJuurriiddiiccttiioonn..  QQuu’’iill  ss’’aaggiissssee  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  AAffrriiccaaiinnee  ddeess  HHaauutteess  JJuurriiddiiccttiioonnss  

FFrraannccoopphhoonneess  ((AAAA--HHJJFF)),,  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  HHaauutteess  JJuurriiddiiccttiioonnss  ddee  CCaassssaattiioonn  ddeess  ppaayyss  

aayyaanntt  eenn  ppaarrttaaggee,,  ll’’UUssaaggee  dduu  FFrraannççaaiiss  ((AAHHJJUUCCAAFF)),,  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddeess  HHaauutteess  

JJuurriiddiiccttiioonnss  AAddmmiinniissttrraattiivveess  ((AAIIHHJJAA)),,  eett  ddee  ll’’IINNTTOOSSAAII  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccoommpptteess  ppuubblliiccss,,  llaa  CCoouurr  

ssuupprrêêmmee  dduu  BBéénniinn  eenntteenndd  ccoonnttiinnuueerr  ddee  jjoouueerr  ssaa  ppaarrttiittiioonn  eett  pprreennddrree  ttoouuttee  ssaa  ppllaaccee  ddaannss  cceess  

ccrreeuusseettss  qquuii  uunniisssseenntt  lleess  hhaauutteess  JJuurriiddiiccttiioonnss  ppaarr  llee  ddrrooiitt  eett  llaa  jjuussttiiccee  ddaannss  uunnee  ddyynnaammiiqquuee  

dd’’iinnttééggrraattiioonn  jjuurriiddiiqquuee  eett  jjuuddiicciiaaiirree  ddee  nnooss  EEttaattss..  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoouurr,,  

MMeessddaammeess,,  MMeessssiieeuurrss  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff,,    

DDiissttiinngguuééss  iinnvviittééss,,  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss,,  

CCeess  nnoobblleess  oobbjjeeccttiiffss  nnee  sseerroonntt  aatttteeiinnttss  qquuee  ssii  cchhaaqquuee  aacctteeuurr  pprreenndd  ttoouuttee  ssaa  ppllaaccee  ddaannss  

ll’’œœuuvvrree  ccoolllleeccttiivvee  qquu’’eesstt  ll’’œœuuvvrree  ddee  jjuussttiiccee..  LLee  ssuuccccèèss  ddaannss  cceettttee  œœuuvvrree  ssuuppppoossee  llaa  mmiissee  àà  llaa  

ddiissppoossiittiioonn  ddee  nnoottrree  JJuurriiddiiccttiioonn,,  ddee  mmooyyeennss  ttaanntt  hhuummaaiinn,,  ffiinnaanncciieerr  qquuee  mmaattéérriieell..  

AA  ccee  ssuujjeett,,  uunn  vvéérriittaabbllee  ppllaaiiddooyyeerr  sseerraa  ffaaiitt  eenn  ddiirreeccttiioonn  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  ddee  ssoonn  cchheeff  

qquuii  eesstt  ppaarr  aaiilllleeuurrss  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  SSuuppéérriieeuurr  ddee  llaa  MMaaggiissttrraattuurree,,  aauuxx  ffiinnss  ddee  ddootteerr  llaa  

hhaauuttee  JJuurriiddiiccttiioonn,,  ddee  mmooyyeennss  ccoonnssééqquueennttss  àà  mmêêmmee  ddee  lluuii  ppeerrmmeettttrree  dd’’êêttrree  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  llaa  

mmiissssiioonn  qquuee  lleess  llooiiss  eett  lleess  rrèègglleemmeennttss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  lluuii  oonntt  aassssiiggnnééee..  

DDaannss  ssoonn  rrôôllee  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ppééddaaggooggiiqquuee  ddeess  jjuurriiddiiccttiioonnss  dduu  ffoonndd,,  llaa  CCoouurr  

ssuupprrêêmmee  vvaa  rreennffoorrcceerr  sseess  mmiissssiioonnss  dd’’iinnssppeeccttiioonn  eett  ppéérreennnniisseerr  lleess  rreennccoonnttrreess  tthhéémmaattiiqquueess  ddiittss  

ttrriimmeessttrriieelllleess  aauuxxqquueelllleess  llee  BBaarrrreeaauu  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  aassssoocciiéé..  LLaa  mmiissssiioonn  dd’’hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddee  llaa  

jjuurriisspprruuddeennccee  ddéévvoolluuee  àà  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  nnee  ss’’eenn  ttrroouuvveerraa  qquuee  ddaavvaannttaaggee  rreennffoorrccééee..  DDee  

mmêêmmee  qquuee  ssoonn  aauuttrree  rrôôllee,,  cceelluuii  ddee  ssééccuurriisseerr  ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddee  llaa  llooii,,  aassssuurreerraa  ll’’uunniittéé  dduu  

ssyyssttèèmmee  jjuurriiddiiqquuee  aauu--ttrraavveerrss  ddee  ll’’uunniiffiiccaattiioonn  dduu  ddrrooiitt..  
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TToouutt  cceeccii  nn’’eesstt  ppaass  ppoossssiibbllee  ssaannss  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  eenn  mmooyyeennss  hhuummaaiinnss  ::  

ccoonnsseeiilllleerrss,,  aavvooccaattss  ggéénnéérraauuxx,,  aauuddiitteeuurrss,,  ggrreeffffiieerrss  eett  ppeerrssoonnnneell  ddee  ssoouuttiieenn  ddee  qquuaalliittéé  eett  eenn  

qquuaannttiittéé  ssuuffffiissaannttee..  CCee  rreennffoorrcceemmeenntt  eenn  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  sseerraa  ll’’uunnee  ddeess  pprriioorriittééss  ddee  mmoonn  

mmaannddaatt..  

EEnn  tteerrmmeess  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess,,  nnoottrree  iimmppoossaanntt  bbââttiimmeenntt  aa  pplluuss  ddee  2200  aannss  eett  ssaa  rréénnoovvaattiioonn  

eexxtteerrnnee  ccoommmmee  iinntteerrnnee  eesstt  nnéécceessssaaiirree  eett  mméérriittee  dd’’êêttrree  ppoouurrssuuiivviiee..    

LLee  pprroojjeett  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  ssaallllee  ddeess  aacctteess  iinniittiiéé  eett  ddoonntt  llaa  ccaauussee  aa  ééttéé  ppllaaiiddééee    ppaarr  

mmeess  pprrééddéécceesssseeuurrss,,  sseerraa  rreellaannccéé  eett  ddeevviieennddrraa  rrééaalliittéé  aavveecc  llee  ccoonnccoouurrss  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  

pplluuss  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  cceelluuii  dduu  mmiinniissttèèrree  eenn  cchhaarrggee  dduu  ccaaddrree  ddee  vviiee..  LLaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ccee  

jjooyyaauu,,  ccoonnssttiittuuee  uunn  iimmppéérraattiiff..  IIll  eesstt  tteemmppss,,  iill  eesstt  ggrraanndd  tteemmppss,,  iill  eesstt  pplluuss  qquuee  tteemmppss  ddee  mmeettttrree  

uunnee  ffiinn  ddééffiinniittiivvee  àà  llaa  ddééllooccaalliissaattiioonn  ddee  nnooss  aauuddiieenncceess  ssoolleennnneelllleess  ddee  rreennttrrééee  jjuuddiicciiaaiirree..    

LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddeess  mmeemmbbrreess  eett  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ssoouuttiieenn  ssoonntt  aappppeellééeess  àà  

ss’’aamméélliioorreerr  ggrrââccee  aauuxx  aaccttiioonnss  hhaarrddiieess  ddeevvaanntt  rreennffoorrcceerr  ddee  mmaanniièèrree  ssuubbssttaannttiieellllee,,  llee  ttrraaiitteemmeenntt  

aalllloouuéé  ppaarr  ll’’EEttaatt  àà  sseess  éémmiinneennttss  sseerrvviitteeuurrss,,  eenn  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ddee  ll’’aabbnnééggaattiioonn  aauu  ttrraavvaaiill,,  dduu  ggéénniiee  

aauu  sseerrvviiccee  ddee  ll’’aaccttiioonn  eett  ddee  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddaannss  ll’’eeffffoorrtt..  EEnn  cceellaa,,  jjee  ssaaiiss  ppoouuvvooiirr  ccoommpptteerr  ssuurr  

llaa  ssoolllliicciittuuddee  dduu  CChheeff  ddee  ll’’EEttaatt  eett  ddee  ssoonn  GGoouuvveerrnneemmeenntt..  

DDee  mmêêmmee  ll’’aaffffiilliiaattiioonn  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ssaannttéé,,  iimmppéérraattiiff  llééggiissllaattiiff  ppoouurr  ttoouuss  lleess  aaggeennttss  

ppuubblliiccss  ddee  ll’’EEttaatt  eett  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  ccaaiissssee  dd’’aaccttiioonnss  ssoocciiaalleess,,  rreesstteenntt  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  

aappppoorrtteerr  nnoottrree  ssoouuttiieenn  aauuxx  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoouurr,,  àà  ttoouutt  ssoonn  ppeerrssoonnnneell,,  ssaannss  aavvooiirr  

ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  àà  pprrooccééddeerr  àà  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  ssppoorraaddiiqquueess..    

UUnn  ccoonnssttaatt  ppeeuutt  aaiisséémmeenntt  ssee  ffaaiirree  qquuaanndd  oonn  ssee  ppeenncchhee  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu  ppaarrcc  

aauuttoommoobbiillee  ddee  llaa  CCoouurr  ;;  iill  eesstt  ccoommppllèètteemmeenntt  uusséé..  IIll  ffaauutt  llee  rreennoouuvveelleerr..    

JJee  ccrrooiiss  eenn  cceellaa,,  ppoouuvvooiirr  êêttrree  ooppttiimmiissttee  qquuaanndd  oonn  ssaaiitt  ll’’aattttaacchheemmeenntt  dduu  CChheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aauu  

mmeeiilllleeuurr  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ddee  llaa  jjuussttiiccee  eett  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  

eett  ddee  ttrraavvaaiill  ddee  sseess  aanniimmaatteeuurrss..  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoouurr,,  

DDiissttiinngguuééss  iinnvviittééss,,  

MMeessddaammeess  eett  MMeessssiieeuurrss,,  

NNoottrree  ssoocciiééttéé  ddooiitt  aavvooiirr    uunnee  aammbbiittiioonn  ppoouurr  llaa  jjuussttiiccee,,  uunnee  aammbbiittiioonn  ppoouurr  sseess  jjuuggeess..  LLaa  

ccoonnttrreeppaarrttiiee  ddee  cceettttee  aammbbiittiioonn  eesstt  uunnee  eexxiiggeennccee  ssoocciiaallee  rreennffoorrccééee  vviiss--àà--vviiss  ddeess  jjuuggeess,,  ddaannss  

lleeuurr  ffoorrmmaattiioonn,,  lleeuurr  pprraattiiqquuee,,  lleeuurr  éétthhiiqquuee,,  lleeuurr  rrééggiimmee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé..  

SSeeuullee  llaa  rrééppoonnssee  àà  cceess  eexxiiggeenncceess  ppeeuutt  ffoonnddeerr  llaa  llééggiittiimmiittéé  eett  llaa  ppllaaccee  rreennffoorrccééee  dduu  jjuuggee  

ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé..  LL’’iimmppaarrttiiaalliittéé,,  llaa  ccoommppéétteennccee,,  ll’’hhuummiilliittéé,,  llee  rreessppeecctt  ddeess  jjuussttiicciiaabblleess  ddeevvrroonntt  
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iimmpprrééggnneerr  llaa  pprraattiiqquuee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  qquuoottiiddiieennnnee  ddee  ttoouuss  lleess  jjuuggeess  ccaarr  àà  ddééffaauutt  dduu  rreessppeecctt  ddee  

cceess  eexxiiggeenncceess,,  llee  ppoouuvvooiirr  dduu  jjuuggee  aappppaarraaîîttrraaiitt  vviittee  iinnaacccceeppttaabbllee..    

JJ’’eenntteennddss  ccoonndduuiirree  mmoonn  mmaannddaatt  aauuttoouurr  ddee  cceettttee  vviissiioonn..    

LLee  SSeerrvviiccee  ppuubblliicc  ddee  llaa  JJuussttiiccee  eenn  sseerraa  ggrraannddii..  

DDiieeuu  bbéénniissssee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee..  

JJee  vvoouuss  rreemmeerrcciiee..  

  

  

        

                                                                                                                                                                VViiccttoorr  DDaassssii  AADDOOSSSSOOUU  


