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MMooddiiffiiééee  ppaarr  llaa  llooii  

CCoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  nn°°  113344//AANN//0066//55èèmmee  LL  

dduu  2233  JJaannvviieerr  22000066  ddaannss  sseess  aarrttiicclleess  ::  
  

AArrttiiccllee  5522  aalliinnééaass  11  eett  22    

AArrttiiccllee  5555  aalliinnééaa  33  

AArrttiiccllee  6688  aalliinnééaa  11  

  

MMooddiiffiiééee  ppaarr  llaa  llooii  

CCoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  nn°°  221155//AANN//0088//55èèmmee  LL  

dduu  1199  JJaannvviieerr  22000088  ddaannss  sseess  aarrttiicclleess  ::  
  

AArrttiiccllee  6666  aalliinnééaa  22  

AArrttiiccllee  7711  aalliinnééaass  11  eett  22    

  

MMooddiiffiiééee  ppaarr  llaa  llooii  

CCoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  nn°°  9922//AANN//1100//66èèmmee  LL  

dduu  1144  AAvvrriill  22001100  ddaannss  sseess  aarrttiicclleess  ::  
11eerree  pphhrraassee  dduu  PPrrééaammbbuullee  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  

9922  ddeevviieenntt  aarrttiiccllee  11eerr  aalliinnééaa  11    

AArrttiiccllee  66  aalliinnééaass  11  eett  33    

AArrttiiccllee  1100  aalliinnééaa  44  

TTiittrree  IIIIII  

AArrttiiccllee  2233  

AArrttiiccllee  2244  

AArrttiiccllee  3377  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  9922  ddeevviieenntt  aarrttiiccllee  

7700  dduu  TTiittrree  VVII  

AArrttiiccllee  4400  aalliinnééaass  44  

AArrttiiccllee  4433  aalliinnééaa    
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AArrttiiccllee  4466  éénnuumméérraattiioonnss  22  eett  66  

AArrttiiccllee  5511  aalliinnééaass  33,,44  eett  55  

TTiittrree  VV  

TTiittrree  VVII  

AArrttiiccllee  8855,,  8866,,  8877,,  8888  

TTiittrree  XXII  

AArrttiiccllee  8899,,  9900  

AArrttiiccllee  9977  aalliinnééaass  22  eett  33        
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SSoommmmaaiirree  
  

  
  

PPrrééaammbbuullee  
  

TTIITTRREE  II  ::  DDEE  LL’’EETTAATT  EETT  DDEE  LLAA  SSOOUUVVEERRAAIINNEETTEE  

  

TTIITTRREE  II  ::  DDEESS  DDRROOIITTSS  EETT  DDEEVVOOIIRRSS  DDEE  LLAA    

                                    PPEERRSSOONNNNEE  HHUUMMAAIINNEE  

  

TTIITTRREE  IIIIII  ::  DDUU  PPOOUUVVOOIIRR  EEXXEECCUUTTIIFF  

  

TTIITTRREE  IIVV  ::  DDUU  PPOOUUVVOOIIRR  LLEEGGIISSLLAATTIIFF  

  

TTIITTRREE  VV  ::  DDEESS  RRAAPPPPOORRTTSS  EENNTTRREE  

                                          LLEE  PPOOUUVVOOIIRR  LLEEGGIISSLLAATTIIFF    

                                          EETT  LLEE  PPOOUUVVOOIIRR  EEXXEECCUUTTIIFF  

  

TTIITTRREE  VVII  ::  TTRRAAIITTEESS,,  CCOONNVVEENNTTIIOONNSS  EETT    

    AACCCCOORRDDSS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAAUUXX  

  

TTIITTRREE  VVIIII  ::  DDUU  PPOOUUVVOOIIRR  JJUUDDIICCIIAAIIRREE  

  

TTIITTRREE  VVIIIIII  ::  DDUU  CCOONNSSEEIILL  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONNEELL  

TTIITTRREE  IIXX  ::  DDEE  LLAA  HHAAUUTTEE  CCOOUURR  DDEE  JJUUSSTTIICCEE  

  

TTIITTRREE  XX  ::  DDEESS  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTEESS          

                                        TTEERRRRIITTOORRIIAALLEESS  
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TTIITTRREE  XXII  ::  DDUU  MMEEDDIIAATTEEUURR  DDEE  LLAA  RREEPPUUBBLLIIQQUUEE  

  

TTIITTRREE  XXIIII::  DDEE  LLAA  RREEVVIISSIIOONN  DDEE  LLAA          

                    CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  

  

TTIITTRREE  XXIIIIII  ::  DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  FFIINNAALLEESS  EETT          

                                            TTRRAANNSSIITTOOIIRREESS  

  

IINNDDEEXX  AANNAALLYYTTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN      
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PPrrééaammbbuullee  

  

AAuu  NNoomm  ddee  DDiieeuu  TToouutt--ppuuiissssaanntt  

  

LLee  PPeeuuppllee  DDjjiibboouuttiieenn  pprrooccllaammee  

ssoolleennnneelllleemmeenntt  ssoonn  aattttaacchheemmeenntt  aauuxx  

pprriinncciippeess  ddee  llaa  DDéémmooccrraattiiee  eett  ddeess  DDrrooiittss  

ddee  ll’’HHoommmmee  tteellss  qquu’’iillss  ssoonntt  ddééffiinniiss  ppaarr  llaa  

DDééccllaarraattiioonn  UUnniivveerrsseellllee  ddeess  DDrrooiittss  ddee  

ll’’HHoommmmee  eett  ppaarr  llaa  CChhaarrttee  AAffrriiccaaiinnee  ddeess  

DDrrooiittss  ddee  ll’’HHoommmmee  eett  ddeess  PPeeuupplleess,,  ddoonntt  

lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ffoonntt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  ddee  

llaa  pprréésseennttee  CCoonnssttiittuuttiioonn..  

  

  IIll  aaffffiirrmmee  ssaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà  ééttaabblliirr  

uunn  EEttaatt  ddee  DDrrooiitt  eett  ddee  ddéémmooccrraattiiee  

pplluurraalliissttee  ggaarraannttiissssaanntt  llee  pplleeiinn  

ééppaannoouuiisssseemmeenntt  ddeess  lliibbeerrttééss  eett  ddrrooiittss  

iinnddiivviidduueellss  eett  ccoolllleeccttiiffss  aaiinnssii  qquuee  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  hhaarrmmoonniieeuuxx  ddee  llaa  

ccoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee..  
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  IIll  aaffffiirrmmee  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee  ccooooppéérreerr  

ddaannss  llaa  ppaaiixx  eett  ll’’aammiittiiéé  aavveecc  ttoouuss  lleess  

ppeeuupplleess  qquuii  ppaarrttaaggeenntt  sseess  iiddééaauuxx  ddee  

lliibbeerrttéé,,  ddee  jjuussttiiccee  eett  ssoolliiddaarriittéé,,  ssuurr  llaa  bbaassee  

dduu  rreessppeecctt  mmuuttuueell,,  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  

nnaattiioonnaallee  eett  ddee  ll’’iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee..  

TTIITTRREE  II  

DDEE  LL’’EETTAATT  EETT  DDEE  LLAA  SSOOUUVVEERRAAIINNEETTEE  
  

AARRTTIICCLLEE  11  ::  

LL’’IIssllaamm  eesstt  llaa  RReelliiggiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  

LL’’EEttaatt  ddee  DDjjiibboouuttii  eesstt  uunnee  RRééppuubblliiqquuee  

ddéémmooccrraattiiqquuee,,  ssoouuvveerraaiinnee,,  uunnee  eett  

iinnddiivviissiibbllee..  

IIll  aassssuurree  àà  ttoouuss  ll’’ééggaalliittéé  ddeevvaanntt  llaa  llooii  

ssaannss  ddiissttiinnccttiioonn  ddee  llaanngguuee,,  dd’’oorriiggiinnee,,  

ddee  rraaccee,,  ddee  sseexxee  oouu  ddee  rreelliiggiioonn..  IIll  

rreessppeeccttee  ttoouutteess  lleess  ccrrooyyaanncceess..  

SSaa  ddeevviissee  eesstt  ««  UUnniittéé  ––  EEggaalliittéé  --  

PPaaiixx  »»..  

SSoonn  pprriinncciippee  eesstt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  

ppeeuuppllee,,  ppaarr  llee  ppeeuuppllee  eett  ppoouurr  llee  

ppeeuuppllee..  

SSeess  llaanngguueess  ooffffiicciieelllleess  ssoonntt  ll’’aarraabbee  eett  llee  

ffrraannççaaiiss..  

  

AARRTTIICCLLEE  22  ::  

    LLaa  ccaappiittaallee  ddee  ll’’EEttaatt  eesstt  DDjjiibboouuttii--vviillllee..  



 7 

LL’’eemmbbllèèmmee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eesstt  llee  

ddrraappeeaauu  bblleeuu,,  vveerrtt,,  bbllaanncc  ffrraappppéé  dd’’uunnee  

ééttooiillee  rroouuggee  àà  cciinnqq  bbrraanncchheess..  

LLaa  llooii  ddéétteerrmmiinnee  ll’’hhyymmnnee  eett  llee  sscceeaauu  ddee  

llaa  RRééppuubblliiqquuee..  

  

  

  

AARRTTIICCLLEE  33  ::  

LLaa  RRééppuubblliiqquuee  ddee  DDjjiibboouuttii  eesstt  

ccoommppoossééee  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  

ppeerrssoonnnneess  qquu’’eellllee  rreeccoonnnnaaîîtt  ccoommmmee  

mmeemmbbrreess  eett  qquuii  aacccceepptteenntt  lleess  ddeevvooiirrss,,  

ssaannss  ddiissttiinnccttiioonn  ddee  llaanngguuee,,  ddee  rraaccee,,  ddee  

sseexxee  oouu  ddee  rreelliiggiioonn..  

LLaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  nnaattiioonnaallee  aappppaarrttiieenntt  

aauu  ppeeuuppllee  ddjjiibboouuttiieenn  qquuii  ll’’eexxeerrccee  ppaarr  

sseess  rreepprréésseennttaannttss  oouu  ppaarr  llaa  vvooiiee  dduu  

rrééfféérreenndduumm..  

AAuuccuunnee  ffrraaccttiioonn  dduu  ppeeuuppllee  nnii  aauuccuunn  

iinnddiivviidduu  nnee  ppeeuutt  ss’’eenn  aattttrriibbuueerr  

ll’’eexxeerrcciiccee..  

NNuull  nnee  ppeeuutt  êêttrree  aarrbbiittrraaiirreemmeenntt  pprriivvéé  

ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  mmeemmbbrree  ddee  llaa  

ccoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee..    

  

AARRTTIICCLLEE  44  ::    

LLaa  llééggiittiimmiittéé  ppooppuullaaiirree  eesstt  llee  

ffoonnddeemmeenntt  eett  llaa  ssoouurrccee  ddee  ttoouutt  

ppoouuvvooiirr..  EEllllee  ss''eexxpprriimmee  ppaarr  llee  ssuuffffrraaggee  

uunniivveerrsseell,,  ééggaall  eett  sseeccrreett..    
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LLee  ppoouuvvooiirr  eexxééccuuttiiff  eett  llee  ppoouuvvooiirr  

llééggiissllaattiiff  pprrooccèèddeenntt  dduu  ssuuffffrraaggee  

uunniivveerrsseell  oouu  ddeess  iinnssttaanncceess  éélluueess  ppaarr  

lluuii..    

  

  

  

  

AARRTTIICCLLEE  55  ::    

TToouuss  lleess  nnaattiioonnaauuxx  ddjjiibboouuttiieennss  

mmaajjeeuurrss,,  ddeess  ddeeuuxx  sseexxeess,,  jjoouuiissssaanntt  ddee  

lleeuurrss  ddrrooiittss  cciivviiqquueess  eett  ppoolliittiiqquueess  ssoonntt  

éélleecctteeuurrss,,  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  

ddéétteerrmmiinnééeess  ppaarr  llaa  llooii..  

  

AARRTTIICCLLEE  66  ::    

LLeess  ppaarrttiiss  eett//oouu  ggrroouuppeemmeennttss  ddee  ppaarrttiiss  

ppoolliittiiqquueess  ccoonnccoouurreenntt  àà  ll''eexxpprreessssiioonn  dduu  

ssuuffffrraaggee..    

IIllss  ssee  ffoorrmmeenntt  eett  eexxeerrcceenntt  lleeuurr  aaccttiivviittéé  

lliibbrreemmeenntt  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  

CCoonnssttiittuuttiioonn,,  ddeess  pprriinncciippeess  ddee  llaa  

ssoouuvveerraaiinneettéé  nnaattiioonnaallee  eett  ddee  llaa  

ddéémmooccrraattiiee..    

IIII  lleeuurr  eesstt  iinntteerrddiitt  ddee  ss''iiddeennttiiffiieerr  àà  uunnee  

rraaccee,,  àà  uunnee  eetthhnniiee,,  àà  uunn  sseexxee,,  àà  uunnee  

rreelliiggiioonn,,  àà  uunnee  sseeccttee,,  àà  uunnee  llaanngguuee  oouu  

àà  uunnee  rrééggiioonn..  LLeess  ffoorrmmaalliittééss  rreellaattiivveess  àà  

llaa  ddééccllaarraattiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddeess  ppaarrttiiss  

eett//oouu  ggrroouuppeemmeennttss  ddee  ppaarrttiiss  

ppoolliittiiqquueess,,  àà  ll''eexxeerrcciiccee  eett  àà  llaa  cceessssaattiioonn  



 9 

ddee  lleeuurr  aaccttiivviittéé  ssoonntt  ddéétteerrmmiinnééeess  ppaarr  llaa  

llooii..    

  

  

  

  

  

  

AARRTTIICCLLEE  77  ::    

LLeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ssoonntt  ::    

LLee  ppoouuvvooiirr  eexxééccuuttiiff  ;;    

LLee  ppoouuvvooiirr  llééggiissllaattiiff  ;;    

LLee  ppoouuvvooiirr  jjuuddiicciiaaiirree..    

CChhaaccuunn  ddee  cceess  ppoouuvvooiirrss  aassssuummee  llaa  

pplleeiinnee  eett  eennttiièèrree  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  sseess  

pprréérrooggaattiivveess  eett  aattttrriibbuuttiioonnss  ddaannss  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  tteelllleess  qquuee  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  eett  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  rréégguulliieerr  ddeess  

iinnssttiittuuttiioonnss  rrééppuubblliiccaaiinneess  ssooiieenntt  

aassssuurrééss..  

  

AARRTTIICCLLEE  88  ::    

LLeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

ddooiivveenntt  ppeerrmmeettttrree  ll''eexxeerrcciiccee  nnoorrmmaall  eett  

rréégguulliieerr  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ppooppuullaaiirree  eett  

ggaarraannttiirr  llee  pplleeiinn  ééppaannoouuiisssseemmeenntt  ddeess  

ddrrooiittss  eett  lliibbeerrttééss  ppuubblliiqquueess..    

  

AARRTTIICCLLEE  99  ::    

LLeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddooiivveenntt  ppeerrmmeettttrree  llaa  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aauuxx  
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oorrggaanniissaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  eett  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  

ssoouuvveerraaiinneettéé  ppoouurr  ll''ééddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  

ppaaiixx  eett  ddee  llaa  jjuussttiiccee..    

  

  

  

TTIITTRREE  IIII  

DDEESS  DDRROOIITTSS  EETT  DDEEVVOOIIRRSS  DDEE  LLAA  

PPEERRSSOONNNNEE  HHUUMMAAIINNEE  

AARRTTIICCLLEE  1100  ::    

LLaa  ppeerrssoonnnnee  hhuummaaiinnee  eesstt  ssaaccrrééee..  

LL''EEttaatt  aa  ll''oobblliiggaattiioonn  ddee  llaa  rreessppeecctteerr  eett  

ddee  llaa  pprroottééggeerr..    

  

TToouuss  lleess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  ssoonntt  ééggaauuxx  

ddeevvaanntt  llaa  llooii..    

  

TToouutt  iinnddiivviidduu  aa  ddrrooiitt  àà  llaa  vviiee,,  àà  llaa  

lliibbeerrttéé,,  àà  llaa  ssééccuurriittéé  eett  àà  ll''iinnttééggrriittéé  ddee  

ssaa  ppeerrssoonnnnee..    

NNuull  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnddaammnnéé  àà  llaa  ppeeiinnee  

ddee  mmoorrtt  

NNuull  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ppoouurrssuuiivvii,,  aarrrrêêttéé,,  

iinnccuullppéé  oouu  ccoonnddaammnnéé  qquu''eenn  vveerrttuu  

dd''uunnee  llooii  pprroommuullgguuééee  aannttéérriieeuurreemmeenntt  

aauuxx  ffaaiittss  qquuii  lluuii  ssoonntt  rreepprroocchhééss..    

TToouutt  pprréévveennuu  eesstt  pprrééssuumméé  iinnnnoocceenntt  
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jjuussqquu''àà  ccee  qquuee  ssaa  ccuullppaabbiilliittéé  ssooiitt  

ééttaabblliiee  ppaarr  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ccoommppéétteennttee..    

LLee  ddrrooiitt  àà  llaa  ddééffeennssee,,  yy  ccoommpprriiss  cceelluuii  

ddee  ssee  ffaaiirree  aassssiisstteerr  ppaarr  ll''aavvooccaatt  ddee  ssoonn  

cchhooiixx,,  eesstt  ggaarraannttii  àà  ttoouuss  lleess  ssttaaddeess  ddee  

llaa  pprrooccéédduurree..    

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  ffaaiissaanntt  ll''oobbjjeett  dd''uunnee  

mmeessuurree  pprriivvaattiivvee  ddee  lliibbeerrttéé  aa  llee  ddrrooiitt  

ddee  ssee  ffaaiirree  eexxaammiinneerr  ppaarr  uunn  mmééddeecciinn  

ddee  ssoonn  cchhooiixx..    

NNuull  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ddéétteennuu  ddaannss  uunn  

ééttaabblliisssseemmeenntt  ppéénniitteennttiiaaiirree  qquuee  ssuurr  

mmaannddaatt  ddéélliivvrréé  ppaarr  uunn  mmaaggiissttrraatt  ddee  

ll''oorrddrree  jjuuddiicciiaaiirree..    

  

AARRTTIICCLLEE  1111  ::    

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  aa  ddrrooiitt  àà  llaa  lliibbeerrttéé  ddee  

ppeennssééee,,  ddee  ccoonnsscciieennccee,,  ddee  rreelliiggiioonn,,  ddee  

ccuullttee  eett  dd''ooppiinniioonn  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  

ll''oorrddrree  ééttaabbllii  ppaarr  llaa  llooii  eett  lleess  

rrèègglleemmeennttss..    

  

AARRTTIICCLLEE  1122  ::    

LLee  ddrrooiitt  ddee  pprroopprriiééttéé  eesstt  ggaarraannttii  ppaarr  llaa  

pprréésseennttee  CCoonnssttiittuuttiioonn..  IIll  nnee  ppeeuutt  yy  êêttrree  

ppoorrttéé  aatttteeiinnttee  qquuee  ddaannss  llee  ccaass  ddee  

nnéécceessssiittéé  ppuubblliiqquuee  llééggaalleemmeenntt  

ccoonnssttaattééee,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  dd''uunnee  jjuussttee  eett  

pprrééaallaabbllee  iinnddeemmnniittéé..    

LLee  ddoommiicciillee  eesstt  iinnvviioollaabbllee..  IIll  nnee  ppeeuutt  yy  

êêttrree  eeffffeeccttuuéé  ddee  vviissiitteess  ddoommiicciilliiaaiirreess  oouu  
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ddee  ppeerrqquuiissiittiioonnss  qquuee  ddaannss  lleess  ffoorrmmeess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  llooii..  DDeess  

mmeessuurreess  ppoorrttaanntt  aatttteeiinnttee  àà  

ll''iinnvviioollaabbiilliittéé  dduu  ddoommiicciillee  oouu  llaa  

rreessttrreeiiggnnaanntt  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  pprriisseess  

qquuee  ppoouurr  ppaarreerr  àà  uunn  ddaannggeerr  ccoolllleeccttiiff  oouu  

pprroottééggeerr  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eenn  ppéérriill  ddee  

mmoorrtt..    

AARRTTIICCLLEE  1133  ::    

LLee  sseeccrreett  ddee  llaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee  eett  ddee  

ttoouuss  aauuttrreess  mmooyyeennss  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss  eesstt  iinnvviioollaabbllee..  IIll  nnee  

ppeeuutt  êêttrree  oorrddoonnnnéé  ddee  rreessttrriiccttiioonn  àà  

cceettttee  iinnvviioollaabbiilliittéé  qquu''eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  

llaa  llooii..    

  

AARRTTIICCLLEE  1144  ::    

TToouuss  lleess  cciittooyyeennss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  oonntt  

llee  ddrrooiitt  ddee  ssee  ddééppllaacceerr  eett  ddee  ssee  ffiixxeerr  

lliibbrreemmeenntt  ssuurr  ttoouuttee  ll''éétteenndduuee  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee..  CCee  ddrrooiitt  nnee  ppeeuutt  êêttrree  

lliimmiittéé  qquuee  ppaarr  llaa  llooii..    

NNuull  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ssoouummiiss  àà  ddeess  mmeessuurreess  

ddee  ssûûrreettéé,,  ssaauuff  ddaannss  lleess  ccaass  pprréévvuuss  ppaarr  

llaa  llooii..    

  

AARRTTIICCLLEE  1155  ::    

CChhaaccuunn  aa  llee  ddrrooiitt  dd''eexxpprriimmeerr  eett  ddee  

ddiiffffuusseerr  lliibbrreemmeenntt  sseess  ooppiinniioonnss  ppaarr  llaa  

ppaarroollee,,  llaa  pplluummee  eett  ll''iimmaaggee..  CCeess  ddrrooiittss  

ttrroouuvveenntt  lleeuurr  lliimmiittee  ddaannss  lleess  
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pprreessccrriippttiioonnss  ddeess  llooiiss  eett  ddaannss  llee  rreessppeecctt  

ddee  ll''hhoonnnneeuurr  dd''aauuttrruuii..    

TToouuss  lleess  cciittooyyeennss  oonntt  llee  ddrrooiitt  ddee  

ccoonnssttiittuueerr  lliibbrreemmeenntt  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  

eett  ssyynnddiiccaattss  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  ssee  

ccoonnffoorrmmeerr  aauuxx  ffoorrmmaalliittééss  ééddiiccttééeess  ppaarr  

lleess  llooiiss  eett  rrèègglleemmeennttss..    

LLee  ddrrooiitt  ddee  ggrrèèvvee  eesstt  rreeccoonnnnuu..    

IIll  ss''eexxeerrccee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  llooiiss  qquuii  llee  

rrééggiisssseenntt..  IIll  nnee  ppeeuutt  eenn  aauuccuunn  ccaass  

ppoorrtteerr  aatttteeiinnttee  àà  llaa  lliibbeerrttéé  dduu  ttrraavvaaiill..  

  

AARRTTIICCLLEE  1166  ::  

NNuull  nnee  sseerraa  ssoouummiiss  àà  llaa  ttoorrttuurree,,  nnii  àà  

ddeess  sséévviicceess  oouu  ttrraaiitteemmeennttss  iinnhhuummaaiinnss,,  

ccrruueellss,,  ddééggrraaddaannttss  oouu  hhuummiilliiaannttss..    

  

AARRTTIICCLLEE  1177  ::    

LLaa  ddééffeennssee  ddee  llaa  NNaattiioonn  eett  ddee  

ll''iinnttééggrriittéé  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

eesstt  uunn  ddeevvooiirr  ssaaccrréé  ppoouurr  ttoouutt  cciittooyyeenn  

ddjjiibboouuttiieenn..  

  

AARRTTIICCLLEE  1188  ::    

TToouutt  ééttrraannggeerr  qquuii  ssee  ttrroouuvvee  

rréégguulliièèrreemmeenntt  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  

jjoouuiitt  ppoouurr  ssaa  ppeerrssoonnnnee  eett  ppoouurr  sseess  

bbiieennss  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  llooii..    

  

AARRTTIICCLLEE  1199  ::    
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LL''EEttaatt  pprroottèèggee  àà  ll''ééttrraannggeerr  lleess  ddrrooiittss  eett  

lleess  iinnttéérrêêttss  llééggiittiimmeess  ddeess  cciittooyyeennss  

ddjjiibboouuttiieennss..  

  

  

  

  

  

  

AARRTTIICCLLEE  2200  ::    

LL''aauuttoorriittéé  ddee  ll''EEttaatt  eesstt  eexxeerrccééee  ppaarr  ::    

--LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  ssoonn  

ggoouuvveerrnneemmeenntt  ;;  

--LL''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ;;  

--LLee  ppoouuvvooiirr  jjuuddiicciiaaiirree..  
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TTIITTRREE  IIIIII    

DDUU  PPOOUUVVOOIIRR  EEXXEECCUUTTIIFF  
  

AARRTTIICCLLEE  2211  ::    

LLee  ppoouuvvooiirr  eexxééccuuttiiff  eesstt  aassssuurréé  ppaarr  llee  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  qquuii  eesstt  eenn  

oouuttrree  cchheeff  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt..    

  

AARRTTIICCLLEE  2222  ::    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eesstt  llee  

cchheeff  ddee  ll''EEttaatt..  IIll  iinnccaarrnnee  ll''uunniittéé  

nnaattiioonnaallee  eett  aassssuurree  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ddee  

ll''EEttaatt..  IIll  eesstt  llee  ggaarraanntt  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  

nnaattiioonnaallee,,  ddee  ll''iinnddééppeennddaannccee  nnaattiioonnaallee,,  

ddee  ll''iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee  eett  dduu  rreessppeecctt  

ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  ddeess  ttrraaiittééss  eett  

aaccccoorrddss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..    
  

AARRTTIICCLLEE  2233  ::    

TToouutt  ccaannddiiddaatt  aauuxx  ffoonnccttiioonnss  ddee  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddooiitt  êêttrree  ddee  

nnaattiioonnaalliittéé  ddjjiibboouuttiieennnnee,,  àà  ll''eexxcclluussiioonn  
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ddee  ttoouutt  aauuttrree,,  jjoouuiirr  ddee  sseess  ddrrooiittss  

cciivviiqquueess  eett  ppoolliittiiqquueess  eett  êêttrree  ââggéé  ddee  

qquuaarraannttee  aannss  aauu  mmooiinnss  eett  ddee  ssooiixxaannttee  

qquuiinnzzee  aannss  aauu  pplluuss  àà  llaa  ddaattee  ddee  ddééppôôtt  

ddee  ssaa  ccaannddiiddaattuurree..    

  

  

  

  

AARRTTIICCLLEE  2244  ::    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eesstt  éélluu  

ppoouurr  cciinnqq  aannss  aauu  ssuuffffrraaggee  uunniivveerrsseell  

ddiirreecctt  eett  aauu  ssccrruuttiinn  mmaajjoorriittaaiirree  àà  ddeeuuxx  

ttoouurrss..    

IIll  eesstt  rréééélliiggiibbllee  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  

ffiixxééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  2233..      

  

AARRTTIICCLLEE  2255  ::    

LLeess  éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieelllleess  oonntt  lliieeuu  

ttrreennttee  jjoouurrss  aauu  mmooiinnss  eett  qquuaarraannttee  

jjoouurrss  aauu  pplluuss  aavvaanntt  ll''eexxppiirraattiioonn  dduu  

mmaannddaatt  dduu  pprrééssiiddeenntt  eenn  eexxeerrcciiccee  

  

AARRTTIICCLLEE  2266  ::    

LLaa  llooii  ffiixxee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd''éélliiggiibbiilliittéé  eett  

ddee  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  ccaannddiiddaattuurreess,,  ddee  

ddéérroouulleemmeenntt  dduu  ssccrruuttiinn,,  ddee  

ddééppoouuiilllleemmeenntt  eett  ddee  pprrooccllaammaattiioonn  ddeess  

rrééssuullttaattss..    
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EEllllee  pprréévvooiitt  ttoouutteess  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  

rreeqquuiisseess  ppoouurr  qquuee  lleess  éélleeccttiioonnss  ssooiieenntt  

lliibbrreess  eett  rréégguulliièèrreess  

  

AARRTTIICCLLEE  2277  ::    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eesstt  éélluu  àà  

llaa  mmaajjoorriittéé  aabbssoolluuee  ddeess  ssuuffffrraaggeess  

eexxpprriimmééss..    

SSii  cceellllee--ccii  nn''eesstt  ppaass  oobbtteennuuee  aauu  pprreemmiieerr  

ttoouurr  ddee  ssccrruuttiinn,,  iill  eesstt  pprrooccééddéé  ddaannss  uunn  

ddééllaaii  ddee  qquuiinnzzee  jjoouurrss  àà  uunn  sseeccoonndd  ttoouurr..  

CCee  sseeccoonndd  ttoouurr  eesstt  oouuvveerrtt  sseeuulleemmeenntt  

aauuxx  ddeeuuxx  ccaannddiiddaattss  aayyaanntt  rrééuunnii  llee  pplluuss  

ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  ssuuffffrraaggeess..    

SSii  ll''uunn  ddeess  ddeeuuxx  ccaannddiiddaattss  ssee  ddééssiissttee,,  

llee  ssccrruuttiinn  rreessttee  oouuvveerrtt  aauu  ccaannddiiddaatt  

vveennaanntt  aapprrèèss  ddaannss  ll''oorrddrree  ddeess  

ssuuffffrraaggeess  eexxpprriimmééss..    

SSii  ddaannss  lleess  sseepptt  jjoouurrss  pprrééccééddaanntt  llaa  

ddaattee  lliimmiittee  ddee  ddééppôôtt  ddeess  pprréésseennttaattiioonnss  

ddeess  ccaannddiiddaattuurreess,,  uunnee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  

aayyaanntt,,  mmooiinnss  ddee  ttrreennttee  jjoouurrss  aavvaanntt  

cceettttee  ddaattee,,  aannnnoonnccéé  ppuubblliiqquueemmeenntt  ssaa  

ddéécciissiioonn  dd''êêttrree  ccaannddiiddaattee,,  ddééccèèddee  oouu  

ssee  ttrroouuvvee  eemmppêêcchhééee,,  llee  CCoonnsseeiill  

ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ppeeuutt  ddéécciiddeerr  dduu  rreeppoorrtt  

ddee  ll''éélleeccttiioonn..    

SSii  aavvaanntt  llee  pprreemmiieerr  ttoouurr,,  uunn  ddeess  

ccaannddiiddaattss  ddééccèèddee  oouu  ssee  ttrroouuvvee  

eemmppêêcchhéé,,  llee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  

pprroonnoonnccee  llee  rreeppoorrtt  ddee  ll''éélleeccttiioonn..    
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EEnn  ccaass  ddee  ddééccèèss  oouu  dd''eemmppêêcchheemmeenntt  ddee  

ll''uunn  ddeess  ddeeuuxx  ccaannddiiddaattss,,  lleess  pplluuss  

ffaavvoorriissééss  aauu  pprreemmiieerr  ttoouurr  aavvaanntt  lleess  

rreettrraaiittss  éévveennttuueellss,,  oouu  ddee  ll''uunn  ddeess  ddeeuuxx  

ccaannddiiddaattss  rreessttééss  eenn  pprréésseennccee  àà  llaa  ssuuiittee  

ddee  cceess  rreettrraaiittss,,  llee  CCoonnsseeiill  

ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ddéécciiddeerraa  ddee  llaa  rreepprriissee  

ddee  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  

éélleeccttoorraalleess..  

LLaa  ccoonnvvooccaattiioonn  ddeess  éélleecctteeuurrss  ssee  ffaaiitt  

ppaarr  ddééccrreett  pprriiss  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  

mmiinniissttrreess..    

LLee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ccoonnttrrôôllee  llaa  

rréégguullaarriittéé  ddee  cceess  ooppéérraattiioonnss,,  ssttaattuuee  ssuurr  

lleess  rrééccllaammaattiioonnss,,  pprrooccllaammee  lleess  rrééssuullttaattss  

dduu  ssccrruuttiinn..    

  

AARRTTIICCLLEE  2288  ::    

LLoorrssqquuee  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

eesstt  eemmppêêcchhéé  ddee  ffaaççoonn  tteemmppoorraaiirree  ddee  

rreemmpplliirr  sseess  ffoonnccttiioonnss,,  ssoonn  iinnttéérriimm  eesstt  

aassssuurréé  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree..    

  

AARRTTIICCLLEE  2299  ::    

EEnn  ccaass  ddee  vvaaccaannccee  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee  ddee  

llaa  RRééppuubblliiqquuee  ppoouurr  qquueellqquuee  ccaauussee  qquuee  

ccee  ssooiitt  oouu  dd''eemmppêêcchheemmeenntt  ddééffiinniittiiff  

ccoonnssttaattéé  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  

ssaaiissii  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  oouu  ppaarr  llee  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee,,  

ll''iinnttéérriimm  eesstt  aassssuurréé  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  
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llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  lleeqquueell  nnee  ppeeuutt  êêttrree  

ccaannddiiddaatt  àà  llaa  pprrééssiiddeennccee  dduurraanntt  

ll''iinnttéérriimm..    

DDuurraanntt  cceett  iinnttéérriimm,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  

nnee  ppeeuutt  êêttrree  ddiissssoouutt  nnii  rreemmaanniiéé..  IIll  nnee  

ppeeuutt  êêttrree  ééggaalleemmeenntt  pprrooccééddéé  àà  aauuccuunnee  

mmooddiiffiiccaattiioonn  nnii  ddiissssoolluuttiioonn  ddeess  

iinnssttiittuuttiioonnss  rrééppuubblliiccaaiinneess..    

LL''éélleeccttiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  PPrrééssiiddeenntt  aa  lliieeuu  

ttrreennttee  jjoouurrss  aauu  mmooiinnss  eett  qquuaarraannttee  cciinnqq  

jjoouurrss  aauu  pplluuss  aapprrèèss  ccoonnssttaattaattiioonn  

ooffffiicciieellllee  ddee  llaa  vvaaccaannccee  oouu  dduu  ccaarraaccttèèrree  

ddééffiinniittiiff  ddee  ll''eemmppêêcchheemmeenntt..    

  

AARRTTIICCLLEE  3300  ::    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

ddéétteerrmmiinnee  eett  ccoonndduuiitt  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  

nnaattiioonn..  IIll  ddiissppoossee  dduu  ppoouuvvooiirr  

rréégglleemmeennttaaiirree..  

  

AARRTTIICCLLEE  3311  ::    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ppeeuutt  

aaddrreesssseerr  ddeess  mmeessssaaggeess  àà  llaa  nnaattiioonn..    

  

AARRTTIICCLLEE  3322  ::    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eesstt  llee  

cchheeff  ssuupprrêêmmee  ddeess  aarrmmééeess..  IIll  ddééssiiggnnee  

lleess  ttiittuullaaiirreess  ddeess  ggrraannddss  

ccoommmmaannddeemmeennttss  eett  lleess  cchheeffss  ddee  ccoorrppss..    

IIll  ccoonnffèèrree  lleess  ddééccoorraattiioonnss  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee..  IIll  eexxeerrccee  llee  ddrrooiitt  ddee  ggrrââccee..    
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AARRTTIICCLLEE  3333  ::    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ppeeuutt,,  

aapprrèèss  ccoonnssuullttaattiioonn  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  

ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  eett  dduu  PPrrééssiiddeenntt  

dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell,,  ssoouummeettttrree  

ttoouutt  pprroojjeett  ddee  llooii  aauu  rrééfféérreenndduumm..  

    

  

  

  

AARRTTIICCLLEE  3344  ::    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

pprroommuullgguuee  lleess  llooiiss  aaddooppttééeess  ppaarr  

ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  

qquuiinnzzee  jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  ddee  lleeuurr  

ttrraannssmmiissssiioonn  ss''iill  nnee  ffoorrmmuullee  aauuccuunnee  

ddeemmaannddee  ddee  sseeccoonnddee  lleeccttuurree  ppaarr  llaaddiittee  

AAsssseemmbbllééee..  IIll  eesstt  cchhaarrggéé  ddee  lleeuurr  

eexxééccuuttiioonn..    

  

AARRTTIICCLLEE  3355  ::    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ssaaiissiitt  llee  

CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  lloorrssqquu''iill  eessttiimmee  

qquu''uunnee  llooii  eesstt  ccoonnttrraaiirree  àà  llaa  pprréésseennttee  

CCoonnssttiittuuttiioonn  

  

AARRTTIICCLLEE  3366  ::    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  vveeiillllee  àà  

ll''eexxééccuuttiioonn  ddeess  ddéécciissiioonnss  ddee  jjuussttiiccee..    
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AARRTTIICCLLEE  3377  ::    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  nnoommmmee  

eett  aaccccrrééddiittee  lleess  rreepprréésseennttaannttss  

ddiipplloommaattiiqquueess  eett  ccoonnssuullaaiirreess  eett  lleess  

eennvvooyyééss  eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess  aauupprrèèss  ddeess  

ppuuiissssaanncceess  ééttrraannggèèrreess..  LLeess  

aammbbaassssaaddeeuurrss  eett  lleess  eennvvooyyééss  

eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess  ddeess  ppuuiissssaanncceess  

ééttrraannggèèrreess  ssoonntt  aaccccrrééddiittééss  aauupprrèèss  ddee  

lluuii..    

  

AARRTTIICCLLEE  3388  ::    

LLaa  llooii  ffiixxee  lleess  aavvaannttaaggeess  aaccccoorrddééss  aauu  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  oorrggaanniissee  

lleess  mmooddaalliittééss  dd''ooccttrrooii  dd''uunnee  ppeennssiioonn  

aauuxx  aanncciieennss  PPrrééssiiddeennttss..    

  

AARRTTIICCLLEE  3399  ::    

LLoorrssqquuee  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee,,  ll''iinnddééppeennddaannccee  ddee  llaa  

nnaattiioonn,,  ll''iinnttééggrriittéé  ddee  ssoonn  tteerrrriittooiirree  oouu  

ll''eexxééccuuttiioonn  ddee  sseess  eennggaaggeemmeennttss  

iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ssoonntt  mmeennaaccééeess  dd''uunnee  

mmaanniièèrree  ggrraavvee  eett  iimmmmééddiiaattee  eett  qquuee  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  rréégguulliieerr  ddeess  ppoouuvvooiirrss  

ppuubblliiccss  eesstt  iinntteerrrroommppuu,,  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  

llaa  RRééppuubblliiqquuee  ppeeuutt,,  aapprrèèss  aavviiss  dduu  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  eett  

dduu  PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  

eett  aapprrèèss  eenn  aavvooiirr  iinnffoorrmméé  llaa  nnaattiioonn  ppaarr  

uunn  mmeessssaaggee,,  pprreennddrree  ttoouuttee  mmeessuurree  
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tteennddaanntt  àà  rrééttaabblliirr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  

rréégguulliieerr  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  eett  aassssuurreerr  

llaa  ssaauuvveeggaarrddee  ddee  llaa  nnaattiioonn,,  àà  

ll''eexxcclluussiioonn  dd''uunnee  rréévviissiioonn  

CCoonnssttiittuuttiioonnnneellllee..  

LL''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ssee  rrééuunniitt  ddee  

pplleeiinn  ddrrooiitt..  EEllllee  eesstt  ssaaiissiiee,,  ppoouurr  

rraattiiffiiccaattiioonn,,  ddaannss  lleess  qquuiinnzzee  jjoouurrss  ddee  

lleeuurr  pprroommuullggaattiioonn,,  ddeess  mmeessuurreess  ddee  

nnaattuurree  llééggiissllaattiivvee  mmiisseess  eenn  vviigguueeuurr  ppaarr  

llee  PPrrééssiiddeenntt..  CCeess  mmeessuurreess  ddeevviieennnneenntt  

ccaadduuqquueess  ssii  llee  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  

rraattiiffiiccaattiioonn  nn''eesstt  ppaass  ddééppoosséé  ssuurr  llee  

bbuurreeaauu  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ddaannss  

lleeddiitt  ddééllaaii..  LLaa  rraattiiffiiccaattiioonn,,  ssii  eellllee  eesstt  

rreeffuussééee  ppaarr  ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee,,  nn''aa  

ppaass  dd''eeffffeett  rrééttrrooaaccttiiff..  

  

AARRTTIICCLLEE  4400  ::    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eesstt  

aassssiissttéé,,  ddaannss  ll''eexxeerrcciiccee  ddee  sseess  

ffoonnccttiioonnss,,  ppaarr  uunn  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ddoonntt  

ssoonntt  mmeemmbbrreess  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  llee  PPrreemmiieerr  

mmiinniissttrree  eett  lleess  mmiinniissttrreess..    

  

LLee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eesstt  cchhaarrggéé  dd''aassssiisstteerr  

eett  ddee  ccoonnsseeiilllleerr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  ddaannss  ll''eexxeerrcciiccee  ddee  sseess  

ffoonnccttiioonnss..    

  

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddééssiiggnnee  
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llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  eett  ssuurr  llaa  

pprrooppoossiittiioonn  ddee  cceelluuii--ccii,,  nnoommmmee  lleess  

aauuttrreess  mmeemmbbrreess  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt..    

IIll  ffiixxee  lleeuurrss  aattttrriibbuuttiioonnss  eett  mmeett  ffiinn  àà  

lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss..  

  

                                      LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  mmeett  eenn  œœuuvvrree    

llaa  ppoolliittiiqquuee  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee,,  ccoooorrddoonnnnee  eett  aanniimmee  

ll’’aaccttiioonn  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt..  

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssoonntt  

rreessppoonnssaabblleess  ddeevvaanntt  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee..  

  

AARRTTIICCLLEE  4411  ::  

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  pprrééssiiddee  

llee  CCoonnsseeiill  ddee  mmiinniissttrreess..  CCeelluuii--ccii  

ddéélliibbèèrree  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ssuurr  ::    

--lleess  ddéécciissiioonnss  ddéétteerrmmiinnaanntt  llaa  ppoolliittiiqquuee  

ggéénnéérraallee  ddee  ll''EEttaatt  ;;    

--lleess  pprroojjeettss  ddee  llooiiss  ;;    

--lleess  nnoommiinnaattiioonnss  aauuxx  eemmppllooiiss  

ssuuppéérriieeuurrss  ddee  ll''EEttaatt  ddoonntt  llaa  lliissttee  eesstt  

ééttaabblliiee  eenn  vveerrttuu  dd''uunnee  llooii  aaddooppttééee  ppaarr  

ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee..  

  

AARRTTIICCLLEE  4422  ::    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ppeeuutt  

ddéélléégguueerr  cceerrttaaiinneess  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss  aauu  

PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  aauuxx  mmiinniissttrreess  eett  aauuxx  

ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddee  ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ddaannss  
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llee  ccaaddrree  ddee  lleeuurrss  aattttrriibbuuttiioonnss  

rreessppeeccttiivveess..    

  

AARRTTIICCLLEE  4433  ::    

LLeess  ffoonnccttiioonnss  ddee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  eett  ddee  mmeemmbbrree  dduu  

ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssoonntt  iinnccoommppaattiibblleess  aavveecc  

ll''eexxeerrcciiccee  ddee  ttoouutt  mmaannddaatt  

ppaarrlleemmeennttaaiirree,,  ddee  ttoouutt  eemmppllooii  ppuubblliicc  eett  

ddee  ttoouuttee  aaccttiivviittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee..              

LLaa  qquuaalliittéé  ddee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  oouu  ddee  

mmiinniissttrree  eesstt  iinnccoommppaattiibbllee  aavveecc  ttoouuttee  

aaccttiivviittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ppuubblliiqquuee  oouu  

pprriivvééee..  
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TTIITTRREE  IIVV    

DDUU  PPOOUUVVOOIIRR  LLEEGGIISSLLAATTIIFF    
  

AARRTTIICCLLEE  4444  ::    

LLee  PPaarrlleemmeenntt  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  ppaarr  uunnee  

aasssseemmbbllééee  uunniiqquuee,,  ddiittee  AAsssseemmbbllééee  

nnaattiioonnaallee,,  ddoonntt  lleess  mmeemmbbrreess  ppoorrtteenntt  llee  

ttiittrree  ddee  ddééppuuttééss..    

  

AARRTTIICCLLEE  4455  ::    

LLeess  ddééppuuttééss  àà  ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  

ssoonntt  éélluuss  ppoouurr  cciinnqq  aannss  aauu  ssuuffffrraaggee  

uunniivveerrsseell  ddiirreecctt  eett  sseeccrreett..  IIllss  ssoonntt  

rréééélliiggiibblleess..    

SSoonntt  éélliiggiibblleess  ttoouuss  lleess  cciittooyyeennss  

ddjjiibboouuttiieennss,,  jjoouuiissssaanntt  ddee  lleeuurrss  ddrrooiittss  

cciivviillss  eett  ppoolliittiiqquueess,,  ââggééss  ddee  vviinnggtt  ttrrooiiss  

aannss  aauu  mmooiinnss..    

  

AARRTTIICCLLEE  4466  ::    
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NNee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  éélluuss  mmeemmbbrreess  ddee  

ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ppeennddaanntt  

ll''eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss  ::  

    

--llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ;;    

  

--lleess  pprrééffeettss  eett  ssoouuss--pprrééffeettss  ;;    

  

--LLeess  sseeccrrééttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx  dduu  

ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  ddeess  mmiinniissttèèrreess  ;;    

--lleess  mmaaggiissttrraattss  ;;    

--lleess  ccoonnttrrôôlleeuurrss  dd''EEttaatt,,  lleess  iinnssppeecctteeuurrss  

dduu  ttrraavvaaiill  eett  ddee  ll''eennsseeiiggnneemmeenntt  ;;  

LLeess  mmeemmbbrreess  ddeess  ccoorrppss  ddeess  FFoorrcceess  

AArrmmééeess  eett  ddee  llaa  PPoolliiccee  nnaattiioonnaallee..  

LLeess  ccoommmmiissssaaiirreess  eett  iinnssppeecctteeuurrss  ddee  llaa  

PPoolliiccee  nnaattiioonnaallee..  

  

AARRTTIICCLLEE  4477  ::    

UUnnee  llooii  oorrggaanniiqquuee  ddéétteerrmmiinnee  llee  nnoommbbrree  

ddee  ddééppuuttééss,,  lleeuurrss  iinnddeemmnniittééss,,  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  dd''éélliiggiibbiilliittéé,,  llee  rrééggiimmee  ddeess  

iinnéélliiggiibbiilliittééss  eett  ddeess  iinnccoommppaattiibbiilliittééss,,  lleess  

mmooddaalliittééss  ddee  ssccrruuttiinn,,  lleess  ccoonnddiittiioonnss  

ddaannss  lleessqquueelllleess  iill  yy  aa  lliieeuu  dd''oorrggaanniisseerr  

ddee  nnoouuvveelllleess  éélleeccttiioonnss  eenn  ccaass  ddee  

vvaaccaannccee  ddee  ssiièèggeess  ddee  ddééppuuttééss..    

LLee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ssttaattuuee  eenn  

ccaass  ddee  ccoonntteessttaattiioonn  ssuurr  llaa  rréégguullaarriittéé  ddee  

ll''éélleeccttiioonn  ddeess  ddééppuuttééss  eett  ssuurr  lleeuurr  

éélliiggiibbiilliittéé..    
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AARRTTIICCLLEE  4488  ::    

CChhaaqquuee  ddééppuuttéé  eesstt  llee  rreepprréésseennttaanntt  ddee  

llaa  nnaattiioonn..  TToouutt  mmaannddaatt  iimmppéérraattiiff  eesstt  

nnuull..    

UUnnee  llooii  oorrggaanniiqquuee  ppeeuutt  aauuttoorriisseerr  

eexxcceeppttiioonnnneelllleemmeenntt  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  

vvoottee..  DDaannss  ccee  ccaass  nnuull  nnee  ppeeuutt  rreecceevvooiirr  

ddééllééggaattiioonn  ddee  pplluuss  dd''uunn  mmaannddaatt..    

  

AARRTTIICCLLEE  4499  ::    

LL''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  eesstt  ccoommppoossééee  

ddee  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  llaa  

ccoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee..    

  

AARRTTIICCLLEE  5500  ::    

LLeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  

jjoouuiisssseenntt  ddee  ll''iimmmmuunniittéé  ppaarrlleemmeennttaaiirree..    

AAuuccuunn  ddééppuuttéé  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ppoouurrssuuiivvii,,  

rreecchheerrcchhéé,,  aarrrrêêttéé,,  ddéétteennuu  oouu  jjuuggéé  àà  

ll''ooccccaassiioonn  ddeess  ooppiinniioonnss  oouu  vvootteess  éémmiiss  

ppaarr  lluuii  ddaannss  ll''eexxeerrcciiccee  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss..    

AAuuccuunn  ddééppuuttéé  nnee  ppeeuutt,,  ppeennddaanntt  llaa  

dduurrééee  ddeess  sseessssiioonnss,,  êêttrree  ppoouurrssuuiivvii  oouu  

aarrrrêêttéé,,  eenn  mmaattiièèrree  ccrriimmiinneellllee  oouu  

ccoorrrreeccttiioonnnneellllee  ssaauuff  llee  ccaass  ddee  ffllaaggrraanntt  

ddéélliitt,,  qquu''aavveecc  ll''aauuttoorriissaattiioonn  ddee  

ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee..    

AAuuccuunn  ddééppuuttéé  nnee  ppeeuutt,,  hhoorrss  sseessssiioonn,,  

êêttrree  aarrrrêêttéé  qquu''aavveecc  ll''aauuttoorriissaattiioonn  dduu  

bbuurreeaauu  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee,,  ssaauuff  
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llee  ccaass  ddee  ffllaaggrraanntt  ddéélliitt,,  ddee  ppoouurrssuuiitteess  

aauuttoorriissééeess  oouu  ddee  ccoonnddaammnnaattiioonn  

ddééffiinniittiivvee..    

LLaa  ddéétteennttiioonn  oouu  llaa  ppoouurrssuuiittee  dd''uunn  

ddééppuuttéé  eesstt  ssuussppeenndduuee  ssii  ll''AAsssseemmbbllééee  

nnaattiioonnaallee  llee  rreeqquuiieerrtt..    

  

  

  

  

AARRTTIICCLLEE  5511  ::    

LL''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ssee  rrééuunniitt  ddee  

pplleeiinn  ddrrooiitt  eenn  ddeeuuxx  sseessssiioonnss  oorrddiinnaaiirreess  

ppaarr  aann..  LLaa  pprreemmiièèrree  sseessssiioonn  oorrddiinnaaiirree  

ccoommmmeennccee  llee  11eerr  mmaarrss  eett  llaa  sseeccoonnddee  

ddéébbuuttee  llee  11eerr  ooccttoobbrree..    

  

LLaa  dduurrééee  ddee  cchhaaqquuee  sseessssiioonn  oorrddiinnaaiirree  

eesstt  ddee    qquuaattrree  mmooiiss..  LLee  bbuurreeaauu  ddee  

ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ppeeuutt  ttoouutteeffooiiss  

ddéécciiddeerr  ddee  llaa  pprroolloonnggeerr  dd''uunnee  dduurrééee  

qquuii  nnee  ssaauurraaiitt  eexxccééddeerr  qquuiinnzzee  jjoouurrss  

ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  ll''eexxaammeenn  ddeess  

pprrooppoossiittiioonnss  ddee  llooiiss  dd''oorriiggiinnee  

ppaarrlleemmeennttaaiirree  qquuii  nn''aauurraaiieenntt  ppuu  êêttrree  

aabboorrddééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  sseessssiioonn  

oorrddiinnaaiirree..  

  

LLeess  ssééaanncceess  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  

ssoonntt  ppuubblliiqquueess..  
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LLee  ccoommppttee  rreenndduu  iinnttééggrraall  ddeess  ddéébbaattss  

eenn  ssééaanncceess  ppuubblliiqquueess  eesstt  ppuubblliiéé  aauu  

JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell..  

  

TToouutteeffooiiss,,  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ppeeuutt  

ssiiééggeerr  àà  hhuuiiss  ccllooss  sseelloonn  lleess  mmooddaalliittééss  

pprréévvuueess  ppaarr  llee  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr..  

LLaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ddee  ll''aannnnééee  eesstt  

eexxaammiinnééee  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  

sseessssiioonn  oorrddiinnaaiirree  ddiittee  sseessssiioonn  

bbuuddggééttaaiirree..  

  

AARRTTIICCLLEE  5522  ::    

LL''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ppeeuutt  êêttrree  rrééuunniiee  

eenn  sseessssiioonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ssuurr  uunn  oorrddrree  

dduu  jjoouurr  ddéétteerrmmiinnéé  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  dduu  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  oouu  

àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  aabbssoolluuee  

ddeess  ddééppuuttééss..    

LLaa  dduurrééee  dd''uunnee  sseessssiioonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  

nnee  ppeeuutt  eexxccééddeerr  qquuiinnzzee  jjoouurrss..    

LL''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ssee  ssééppaarree  ssiittôôtt  

ll''oorrddrree  dduu  jjoouurr  ééppuuiisséé..    

  

AARRTTIICCLLEE  5533  ::    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  

eesstt  éélluu  ppoouurr  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  llééggiissllaattuurree..    

  

AARRTTIICCLLEE  5544  ::    



 30 

LL''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ééttaabblliitt  ssoonn  

rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr..  LLee  rrèègglleemmeenntt  

iinnttéérriieeuurr  ddéétteerrmmiinnee  ::    

  

--llaa  ccoommppoossiittiioonn,,  lleess  rrèègglleess  ddee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  bbuurreeaauu  aaiinnssii  qquuee  

lleess  ppoouuvvooiirrss  eett  pprréérrooggaattiivveess  ddee  ssoonn  

PPrrééssiiddeenntt  ;;    

  

--llee  nnoommbbrree,,  llee  mmooddee  ddee  ddééssiiggnnaattiioonn,,  llaa  

ccoommppoossiittiioonn,,  llee  rrôôllee  eett  llaa  ccoommppéétteennccee  

ddee  sseess  ccoommmmiissssiioonnss  ppeerrmmaanneenntteess,,  

aaiinnssii  qquuee  ddee  cceelllleess  qquuii  ssoonntt  ssppéécciiaalleess  eett  

tteemmppoorraaiirreess  ;;    

  

--llaa  ccrrééaattiioonn  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss  dd''eennqquuêêttee  

ppaarrlleemmeennttaaiirreess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  

ccoonnttrrôôllee  ddee  ll''aaccttiioonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ;;    

--llaa  pprrooccéédduurree  dd''iinntteerrppeellllaattiioonn  dduu  

ggoouuvveerrnneemmeenntt  ;;    

--llee  rrééggiimmee  ddee  ddiisscciipplliinnee  ddeess  ddééppuuttééss  ;;    

--ll''oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  

aaddmmiinniissttrraattiiffss  ppllaaccééss  ssoouuss  ll''aauuttoorriittéé  dduu  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee,,  

aassssiissttéé  dd''uunn  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  

aaddmmiinniissttrraattiiff  ;;    

--lleess  ddiifffféérreennttss  mmooddeess  ddee  ssccrruuttiinn,,  àà  

ll''eexxcceeppttiioonn  ddee  cceeuuxx  pprréévvuuss  

eexxpprreesssséémmeenntt  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  

CCoonnssttiittuuttiioonn  ;;    

--dd''uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  ttoouutteess  lleess  
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rrèègglleess  aayyaanntt  ppoouurr  oobbjjeett  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  

nnaattiioonnaallee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ssaa  

ccoommppéétteennccee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee..    

  

  

  

  

  

TTIITTRREE  VV  

DDEESS  RRAAPPPPOORRTTSS  EENNTTRREE  LLEE  PPOOUUVVOOIIRR  

LLÉÉGGIISSLLAATTIIFF  EETT  LLEE  PPOOUUVVOOIIRR  EEXXÉÉCCUUTTIIFF  
  

AARRTTIICCLLEE  5555  ::    

LL''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ddééttiieenntt  llee  

ppoouuvvooiirr  llééggiissllaattiiff..  EEllllee  vvoottee  sseeuullee  llaa  llooii  

àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ssiimmppllee,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  

ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  6677..    

  

AARRTTIICCLLEE  5566  ::    

LLaa  llooii  ffiixxee  lleess  rrèègglleess  rreellaattiivveess  ::    

--àà  ll''oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ;;    

--àà  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ccoommppéétteenncceess  eennttrree  

ll''EEttaatt  eett  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  aaiinnssii  

qquu''àà  llaa  ccrrééaattiioonn  dd''ooffffiicceess,,  

dd''ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss,,  ddee  ssoocciiééttééss  

oouu  dd''eennttrreepprriisseess  nnaattiioonnaalleess  ;;    

--àà  llaa  jjoouuiissssaannccee  eett  àà  ll''eexxeerrcciiccee  ddeess  

ddrrooiittss  cciivviillss  eett  cciivviiqquueess,,  àà  llaa  nnaattiioonnaalliittéé,,  

àà  ll''ééttaatt  eett  àà  llaa  ssûûrreettéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess,,  àà  



 32 

ll''oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ffaammiillllee,,  aauu  rrééggiimmee  

ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  eett  ddeess  ssuucccceessssiioonnss  eett  

aauu  ddrrooiitt  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  ;;    

--aauuxx  ggaarraannttiieess  ffoonnddaammeennttaalleess  

aaccccoorrddééeess  aauuxx  cciittooyyeennss  ppoouurr  ll''eexxeerrcciiccee  

ddeess  lliibbeerrttééss  ppuubblliiqquueess  eett  aauuxx  ssuujjééttiioonnss  

iimmppoossééeess  ppaarr  llaa  ddééffeennssee  nnaattiioonnaallee  ;;    

--aauu  rrééggiimmee  éélleeccttoorraall  ;;    

--aauuxx  ggaarraannttiieess  ffoonnddaammeennttaalleess  

aaccccoorrddééeess  aauuxx  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  cciivviillss  eett  

mmiilliittaaiirreess  ;;    

--àà  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  ccrriimmeess  eett  ddéélliittss  

eett  aauuxx  ppeeiinneess  qquuii  lleeuurr  ssoonntt  aapppplliiccaabblleess,,  

àà  llaa  pprrooccéédduurree  ppéénnaallee,,  àà  ll''aammnniissttiiee,,  àà  

ll''oorrggaanniissaattiioonn  jjuuddiicciiaaiirree,,  aauu  ssttaattuutt  ddeess  

mmaaggiissttrraattss,,  ddeess  ooffffiicciieerrss  mmiinniissttéérriieellss  eett  

ddeess  pprrooffeessssiioonnss  jjuurriiddiiqquueess  eett  jjuuddiicciiaaiirreess  

eett  àà  ll''oorrggaanniissaattiioonn  dduu  rrééggiimmee  

ppéénniitteennttiiaaiirree  ;;    

--aauuxx  pprriinncciippeess  ggéénnéérraauuxx  ddee  

ll''eennsseeiiggnneemmeenntt;;    

--aauuxx  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  dduu  ddrrooiitt  

dduu  ttrraavvaaiill,,  dduu  ddrrooiitt  ssyynnddiiccaall  eett  ddee  llaa  

ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee  ;;    

--àà  ll''aassssiieettttee,,  aauuxx  ttaauuxx  eett  aauuxx  mmooddaalliittééss  

ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddeess  iimmppoossiittiioonnss  ddee  

ttoouutteess  nnaattuurreess;;  aauu  rrééggiimmee  dd''éémmiissssiioonn  

ddee  llaa  mmoonnnnaaiiee,,  dduu  ccrrééddiitt,,  ddeess  bbaannqquueess  

eett  ddeess  aassssuurraanncceess  ..  
  

AARRTTIICCLLEE  5577  ::    
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LLeess  mmaattiièèrreess  aauuttrreess  qquuee  cceelllleess  qquuii  ssoonntt  

dduu  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  llooii  eenn  vveerrttuu  ddee  llaaddiittee  

CCoonnssttiittuuttiioonn  rreessssoorrttiisssseenntt  aauu  ppoouuvvooiirr  

rréégglleemmeennttaaiirree..  

LLeess  tteexxtteess  ddee  ffoorrmmee  llééggiissllaattiivvee  

iinntteerrvveennuuss  eenn  cceess  mmaattiièèrreess  ppeeuuvveenntt  

êêttrree  mmooddiiffiiééss  ppaarr  ddééccrreett  ssii  llee  CCoonnsseeiill  

ccoonnssttiittuuttiioonnnneell,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  ddééccllaarree  

qquu''iillss  oonntt  uunn  ccaarraaccttèèrree  rréégglleemmeennttaaiirree  

eenn  vveerrttuu  ddee  ll''aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt..  

  

AARRTTIICCLLEE  5588  ::    

LL''iinniittiiaattiivvee  ddeess  llooiiss  aappppaarrttiieenntt  

ccoonnccuurrrreemmmmeenntt  aauu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  eett  aauuxx  mmeemmbbrreess  ddee  

ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee..    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  lleess  

ddééppuuttééss  oonntt  llee  ddrrooiitt  dd''aammeennddeemmeenntt..    

  

AARRTTIICCLLEE  5599  ::    

LLeess  pprrooppoossiittiioonnss,,  pprroojjeettss  eett  

aammeennddeemmeennttss  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  dduu  

ddoommaaiinnee  ddee  llaa  llooii  ssoonntt  iirrrreecceevvaabblleess..  

LL''iirrrreecceevvaabbiilliittéé  eesstt  pprroonnoonnccééee  ppaarr  llee  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  

aapprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn  dduu  bbuurreeaauu..    

EEnn  ccaass  ddee  ccoonntteessttaattiioonn,,  llee  CCoonnsseeiill  

CCoonnssttiittuuttiioonnnneell,,  ssaaiissii  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  

ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  oouu  llee  
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PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ssttaattuuee  ddaannss  

uunn  ddééllaaii  ddee  vviinnggtt  jjoouurrss..    

  

AARRTTIICCLLEE  6600  ::    

LLee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  rreenndd  ccoommppttee  

ppéérriiooddiiqquueemmeenntt  ddee  ssoonn  aaccttiioonn  eett  ddee  ssaa  

ggeessttiioonn  àà  ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee..  

LL''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ddiissppoossee,,  ppoouurr  

eexxeerrcceerr  sseess  ddrrooiittss  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  

ccoonnttrrôôllee,,  ddeess  mmooyyeennss  ssuuiivvaannttss  ::    

--qquueessttiioonnss  oorraalleess  oouu  ééccrriitteess  ;;    

--ccoommmmiissssiioonnss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  

dd''eennqquuêêttee  ;;    

--iinntteerrppeellllaattiioonnss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ;;    

--ddéébbaatt  aannnnuueell  ssuurr  ll''ééttaatt  ddee  llaa  nnaattiioonn..    

UUnnee  ssééaannccee  ppaarr  qquuiinnzzaaiinnee  eesstt  rréésseerrvvééee  

pprriioorriittaaiirreemmeenntt  aauuxx  qquueessttiioonnss  ddeess  

ddééppuuttééss  aauuxx  mmeemmbbrreess  dduu  

ggoouuvveerrnneemmeenntt..    

LLaa  pprrooccéédduurree  dd''iinntteerrppeellllaattiioonn  dduu  

ggoouuvveerrnneemmeenntt  oouu  ddee  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  

mmiinniissttrreess  nnee  ppeeuutt  iinntteerrvveenniirr  qquu''àà  

ll''iinniittiiaattiivvee  dd''aauu  mmooiinnss  ddiixx  ddééppuuttééss..  EEllllee  

ffaaiitt  ll''oobbjjeett  dd''uunnee  ssééaannccee  ssppéécciiaallee,,  àà  

uunnee  ddaattee  ffiixxééee  ppaarr  llee  bbuurreeaauu  ddee  

ll''AAsssseemmbbllééee..    

LLee  ddéébbaatt  ppeeuutt  êêttrree  ssuuiivvii  dd''uunn  vvoottee  ddee  

ll''AAsssseemmbbllééee  ssuurr  llaa  rrééssoolluuttiioonn  pprrooppoossééee  

ppaarr  lleess  aauutteeuurrss  ddee  ll''iinntteerrppeellllaattiioonn..    

AA  ll''oouuvveerrttuurree  ddee  cchhaaqquuee  sseessssiioonn,,  llee  

PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ffaaiitt  uunn  rraappppoorrtt  àà  
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ll''AAsssseemmbbllééee  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu  ppaayyss,,  

lleess  rrééaalliissaattiioonnss  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  

lleess  ggrraannddeess  oorriieennttaattiioonnss  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  

ggoouuvveerrnneemmeennttaallee..  SSoonn  iinntteerrvveennttiioonn  eesstt  

ssuuiivviiee  dd''uunn  ddéébbaatt..    

LLee  RRèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  

nnaattiioonnaallee  pprréécciissee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  ddee  cceess  ddiifffféérreenntteess  

pprrooccéédduurreess..    

  

AARRTTIICCLLEE  6611  ::    

LLaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  gguueerrrree  eesstt  aauuttoorriissééee  

ppaarr  ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  rrééuunniiee  

ssppéécciiaalleemmeenntt  àà  cceett  eeffffeett..  LLee  PPrrééssiiddeenntt  

ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eenn  iinnffoorrmmee  llaa  nnaattiioonn  

ppaarr  uunn  mmeessssaaggee..    

LL''ééttaatt  ddee  ssiièèggee  eett  ll''ééttaatt  dd''uurrggeennccee  ssoonntt  

ddééccrrééttééss  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  MMiinniissttrreess..    

LLaa  pprroorrooggaattiioonn  ddee  ll''ééttaatt  ddee  ssiièèggee  oouu  

ll''ééttaatt  dd''uurrggeennccee  aauu--ddeellàà  ddee  qquuiinnzzee  

jjoouurrss  nnee  ppeeuutt  êêttrree  aauuttoorriisséé  ssaannss  llee  

ccoonnsseenntteemmeenntt  pprrééaallaabbllee  ddee  

ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee..    

  

AARRTTIICCLLEE  6622  ::    

LLeess  ttrraaiittééss  ddee  ppaaiixx,,  lleess  ttrraaiittééss  ddee  

ccoommmmeerrccee,,  lleess  ttrraaiittééss  oouu  aaccccoorrddss  

rreellaattiiffss  aauuxx  oorrggaanniissaattiioonnss  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  lleess  ttrraaiittééss  qquuii  

eennggaaggeenntt  lleess  ffiinnaanncceess  ddee  ll''EEttaatt,,  cceeuuxx  

qquuii  ssoonntt  rreellaattiiffss  àà  ll''ééttaatt  ddeess  ppeerrssoonnnneess,,  
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cceeuuxx  qquuii  ccoommppoorrtteenntt  cceessssiioonn,,  éécchhaannggee  

oouu  aaddjjoonnccttiioonn  ddee  tteerrrriittooiirree  nnee  ppeeuuvveenntt  

êêttrree  rraattiiffiiééss  oouu  aapppprroouuvvééss  qquu''eenn  vveerrttuu  

dd''uunnee  llooii..    

LLaa  rraattiiffiiccaattiioonn  oouu  ll''aapppprroobbaattiioonn  dd''uunn  

eennggaaggeemmeenntt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommppoorrttaanntt  

uunnee  ccllaauussee  ccoonnttrraaiirree  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  

ddee  llaaddiittee  CCoonnssttiittuuttiioonn  nnee  ppeeuutt  

iinntteerrvveenniirr  qquuee  ppoossttéérriieeuurreemmeenntt  àà  llaa  

rréévviissiioonn  ddee  cceellllee--ccii..    

NNuullllee  cceessssiioonn,,  nnuullllee  aaddjjoonnccttiioonn  ddee  

tteerrrriittooiirree  nn''eesstt  vvaallaabbllee  ssaannss  llee  

ccoonnsseenntteemmeenntt  dduu  ppeeuuppllee  qquuii  ssee  

pprroonnoonnccee  ppaarr  vvooiiee  ddee  rrééfféérreenndduumm..    

  

AARRTTIICCLLEE  6633  ::    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ppeeuutt,,  ssuurr  

ssaa  ddeemmaannddee,,  êêttrree  eenntteenndduu  ppaarr  

ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  oouu  lluuii  aaddrreesssseerr  

ddeess  mmeessssaaggeess..  CCeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  nnee  

ppeeuuvveenntt  ddoonnnneerr  lliieeuu  àà  aauuccuunn  ddéébbaatt  eenn  

ssaa  pprréésseennccee..    

  

AARRTTIICCLLEE  6644  ::    

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  oonntt  

aaccccèèss  aauuxx  ssééaanncceess  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  

nnaattiioonnaallee..  IIllss  ssoonntt  eenntteenndduuss  àà  llaa  

ddeemmaannddee  dd''uunn  ddééppuuttéé,,  dd''uunnee  

ccoommmmiissssiioonn  oouu  àà  lleeuurr  pprroopprree  ddeemmaannddee..    

  

AARRTTIICCLLEE  6655  ::    
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LLeess  llooiiss  ddee  ffiinnaanncceess  ddéétteerrmmiinneenntt  lleess  

rreecceetttteess  eett  lleess  ddééppeennsseess  ddee  ll''EEttaatt..    

LLeess  llooiiss  ddee  rrèègglleemmeenntt  ccoonnttrrôôlleenntt  

ll''eexxééccuuttiioonn  ddeess  llooiiss  ddee  ffiinnaanncceess,,  ssoouuss  

rréésseerrvvee  ddee  ll''aappuurreemmeenntt  uullttéérriieeuurr  ddeess  

ccoommpptteess  ddee  llaa  nnaattiioonn  ppaarr  llaa  CCoouurr  ddeess  

CCoommpptteess..    

  

LLeess  llooiiss  ddee  pprrooggrraammmmee  ffiixxeenntt  lleess  

oobbjjeeccttiiffss  ddee  ll''aaccttiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

ssoocciiaallee  ddee  ll''EEttaatt..  

  

AARRTTIICCLLEE  6666  ::    

LLeess  llooiiss  aauuxxqquueelllleess  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  

ccoonnffèèrree  llee  ccaarraaccttèèrree  ddee  llooiiss  oorrggaanniiqquueess  

nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aaddooppttééeess  qquu''àà  llaa  

mmaajjoorriittéé  aabbssoolluuee  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  

ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  eett  nnee  ppeeuuvveenntt  

êêttrree  pprroommuullgguuééeess  qquu''aapprrèèss  ddééccllaarraattiioonn  

ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ddee  lleeuurr  

ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  

  

AARRTTIICCLLEE  6677  ::    

LL''oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  eesstt  

ééttaabbllii  ppaarr  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddeess  pprrééssiiddeennttss  

ccoommppoossééee  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  

ll''AAsssseemmbbllééee,,  ddeess  vviiccee--pprrééssiiddeennttss  dduu  

bbuurreeaauu,,  ddeess  pprrééssiiddeennttss  ddeess  ggrroouuppeess  

ppaarrlleemmeennttaaiirreess,,  ddeess  pprrééssiiddeennttss  ddeess  
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ccoommmmiissssiioonnss,,  eett  dduu  rraappppoorrtteeuurr  ggéénnéérraall  

ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddeess  ffiinnaanncceess..  

    

UUnn  rreepprréésseennttaanntt  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  

ppaarrttiicciippee  aauuxx  ttrraavvaauuxx  ddee  cceettttee  

ccoonnfféérreennccee..    

NNee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  iinnssccrriittss  àà  ll''oorrddrree  dduu  

jjoouurr  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  qquuee  lleess  tteexxtteess  

rreelleevvaanntt  ddee  ssaa  ccoommppéétteennccee  eenn  vveerrttuu  ddee  

ll''aarrttiiccllee  5577..    

LL''oorrddrree  dduu  jjoouurr  ccoommppoorrttee,,  ppaarr  pprriioorriittéé  

eett  ddaannss  ll''oorrddrree  qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  

ffiixxéé,,  llaa  ddiissccuussssiioonn  ddeess  pprroojjeettss  ddee  llooii  eett  

ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  llooii  qquu''iill  aa  aacccceeppttééss..  

IIll  nnee  ppeeuutt  êêttrree  mmooddiiffiiéé..    

LL''uurrggeennccee  eesstt  ddee  ddrrooiitt  lloorrssqquu''eellllee  eesstt  

ddeemmaannddééee  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt..    

  

AARRTTIICCLLEE  6688  ::    

LLeess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  llooii  oouu  

aammeennddeemmeennttss  qquuii  aauurraaiieenntt  ppoouurr  eeffffeett,,  

ss''iillss  ssoonntt  aaddooppttééss,,  ssooiitt  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  

ddeess  rreessssoouurrcceess  ppuubblliiqquueess,,  ssooiitt  

ll''aaggggrraavvaattiioonn  ddeess  cchhaarrggeess  ppuubblliiqquueess  

ssaannss  rréédduuccttiioonn  àà  dduuee  ccoonnccuurrrreennccee  

dd''aauuttrreess  ddééppeennsseess  oouu  ccrrééaattiioonn  ddee  

rreecceetttteess  nnoouuvveelllleess  dd''ééggaallee  iimmppoorrttaannccee,,  

ssoonntt  iirrrreecceevvaabblleess..    

  

AARRTTIICCLLEE  6699  ::    
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LLaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ddéétteerrmmiinnee  lleess  

rreessssoouurrcceess  eett  lleess  cchhaarrggeess  ddee  ll''EEttaatt..    

LL''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  eesstt  ssaaiissiiee  dduu  

pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ddee  ll''aannnnééee  

((BBuuddggeett  ddee  ll''EEttaatt))  ddèèss  ll''oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  

sseessssiioonn  oorrddiinnaaiirree  pprrééccééddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  

bbuuddggééttaaiirree  eett  eenn  ttoouutt  ccaass  aavvaanntt  llee  1155  

nnoovveemmbbrree..  LLee  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  

ddooiitt  pprréévvooiirr  lleess  rreecceetttteess  nnéécceessssaaiirreess  àà  

llaa  ccoouuvveerrttuurree  iinnttééggrraallee  ddeess  ddééppeennsseess..    

LLee  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  FFiinnaanncceess  ddooiitt  êêttrree  

vvoottéé  aauu  pplluuss  ttaarrdd  eenn  pprreemmiièèrree  lleeccttuurree  

ddaannss  llee  ddééllaaii  ddee  ttrreennttee--cciinnqq  jjoouurrss  aapprrèèss  

ssoonn  ddééppôôtt..  EEnn  ccaass  ddee  rreejjeett  oouu  

dd''aammeennddeemmeenntt,,  uunnee  ddeeuuxxiièèmmee  lleeccttuurree  

ppeeuutt  êêttrree  ddeemmaannddééee..    

SSii  llee  bbuuddggeett  nn''eesstt  ppaass  vvoottéé  aavvaanntt  llee  

pprreemmiieerr  jjaannvviieerr,,  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  eesstt  aauuttoorriisséé  àà  rreeccoonndduuiirree  llee  

bbuuddggeett  ddee  ll''aannnnééee  pprrééccééddeennttee  ppaarr  

ddoouuzziièèmmeess  pprroovviissooiirreess..    

LLee  bbuuddggeett  nnee  ppeeuutt  êêttrree  aaddooppttéé  qquu''eenn  

ssééaannccee  pplléénniièèrree..  
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TTIITTRREE  VVII    

TTRRAAIITTEESS,,  CCOONNVVEENNTTIIOONNSS  EETT  AACCCCOORRDDSS  

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAAUUXX  
  

AARRTTIICCLLEE  7700  ::    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  nnééggoocciiee  

eett  aapppprroouuvvee  lleess  ttrraaiittééss  eett  lleess  

ccoonnvveennttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  qquuii  ssoonntt  

ssoouummiiss  àà  llaa  rraattiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  

nnaattiioonnaallee..    

LLeess  ttrraaiittééss  oouu  aaccccoorrddss  rréégguulliièèrreemmeenntt  

rraattiiffiiééss  oonntt,,  ddèèss  lleeuurr  ppuubblliiccaattiioonn,,  uunnee  

aauuttoorriittéé  ssuuppéérriieeuurree  àà  cceellllee  ddeess  llooiiss  

ssoouuss  rréésseerrvvee,,  ppoouurr  cchhaaqquuee  aaccccoorrdd  oouu  

ttrraaiittéé,,  ddee  ssoonn  aapppplliiccaattiioonn  ppaarr  ll''aauuttrree  

ppaarrttiiee  eett  ddee  ssaa  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  lleess  

ddiissppoossiittiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  dduu  ddrrooiitt  ddeess  

ttrraaiittééss..    

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  dduu  ppaarraaggrraapphhee  
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pprrééccééddeenntt,,  llaa  rraattiiffiiccaattiioonn  oouu  

ll''aapppprroobbaattiioonn  dd''uunn  eennggaaggeemmeenntt  

iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommppoorrttaanntt  uunnee  ccllaauussee  

ccoonnttrraaiirree  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  

ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  nnee  ppeeuutt  iinntteerrvveenniirr  

qquuee  ppoossttéérriieeuurreemmeenntt  àà  llaa  rréévviissiioonn  ddee  

cceellllee--ccii..    

  

  

  

  

TTIITTRREE  VVIIII    

DDUU  PPOOUUVVOOIIRR  JJUUDDIICCIIAAIIRREE  
  

AARRTTIICCLLEE  7711  ::    

LLee  ppoouuvvooiirr  jjuuddiicciiaaiirree  eesstt  iinnddééppeennddaanntt  

dduu  ppoouuvvooiirr  llééggiissllaattiiff  eett  dduu  ppoouuvvooiirr  

eexxééccuuttiiff..  IIll  ss''eexxeerrccee  ppaarr  llaa  CCoouurr  

ssuupprrêêmmee,,  llaa  CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess  ,,  lleess  

aauuttrreess  ccoouurrss  eett  ttrriibbuunnaauuxx..    

  

LLee  ppoouuvvooiirr  jjuuddiicciiaaiirree  vveeiillllee  aauu  rreessppeecctt  

ddeess  ddrrooiittss  eett  lliibbeerrttééss  ddééffiinniiss  ppaarr  llaa  

pprréésseennttee  CCoonnssttiittuuttiioonn..    

  

AARRTTIICCLLEE  7722  ::    

LLee  jjuuggee  nn''oobbééiitt  qquu''àà  llaa  llooii..  DDaannss  llee  

ccaaddrree  ddee  ssaa  mmiissssiioonn,,  iill  eesstt  pprroottééggéé  

ccoonnttrree  ttoouuttee  ffoorrmmee  ddee  pprreessssiioonn  ddee  

nnaattuurree  àà  nnuuiirree  àà  ssoonn  lliibbrree  aarrbbiittrree..    
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LLeess  mmaaggiissttrraattss  dduu  ssiièèggee  ssoonntt  

iinnaammoovviibblleess..    

  

AARRTTIICCLLEE  7733  ::    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eesstt  

ggaarraanntt  ddee  ll''iinnddééppeennddaannccee  ddee  llaa  

mmaaggiissttrraattuurree..  IIll  eesstt  aassssiissttéé  ppaarr  llee  

CCoonnsseeiill  ssuuppéérriieeuurr  ddee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree  

qquu''iill  pprrééssiiddee..    

LLee  CCoonnsseeiill  ssuuppéérriieeuurr  ddee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree  

vveeiillllee  ssuurr  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ccaarrrriièèrree  ddeess  

mmaaggiissttrraattss  eett  ddoonnnnee  ssoonn  aavviiss  ssuurr  ttoouuttee  

qquueessttiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  ll''iinnddééppeennddaannccee  ddee  

llaa  mmaaggiissttrraattuurree..  IIll  ssttaattuuee  ccoommmmee  

ccoonnsseeiill  ddee  ddiisscciipplliinnee  ppoouurr  lleess  

mmaaggiissttrraattss..    

UUnnee  llooii  oorrggaanniiqquuee  ffiixxee  llaa  ccoommppoossiittiioonn,,  

llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  lleess  aattttrriibbuuttiioonnss  

dduu  CCoonnsseeiill  ssuuppéérriieeuurr  ddee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree  

aaiinnssii  qquuee  llee  ssttaattuutt  ddee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree,,  

ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  pprriinncciippeess  ccoonntteennuuss  

ddaannss  llaa  pprréésseennttee  CCoonnssttiittuuttiioonn..    

  

AARRTTIICCLLEE  7744  ::    

NNuull  nnee  ppeeuutt  êêttrree  aarrbbiittrraaiirreemmeenntt  

ddéétteennuu..  LLee  ppoouuvvooiirr  jjuuddiicciiaaiirree,,  ggaarrddiieenn  

ddee  llaa  lliibbeerrttéé  iinnddiivviidduueellllee,,  aassssuurree  llee  

rreessppeecctt  ddee  ccee  pprriinncciippee  ddaannss  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  llooii..    
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TTIITTRREE  VVIIIIII    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONNEELL  
  

AARRTTIICCLLEE  7755  ::    

LLee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  vveeiillllee  aauu  

rreessppeecctt  ddeess  pprriinncciippeess  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellss..  

IIll  ccoonnttrrôôllee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliittéé  ddeess  llooiiss..  

IIll  ggaarraannttiitt  lleess  ddrrooiittss  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  

llaa  ppeerrssoonnnnee  hhuummaaiinnee  eett  lleess  lliibbeerrttééss  

ppuubblliiqquueess..    

IIll  eesstt  ll''oorrggaannee  rréégguullaatteeuurr  dduu  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  eett  ddee  

ll''aaccttiivviittéé  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss..    

  

AARRTTIICCLLEE  7766  ::    

LLee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ccoommpprreenndd  

ssiixx  mmeemmbbrreess  ddoonntt  llee  mmaannddaatt  dduurree  hhuuiitt  

aannss  eett  nn''eesstt  ppaass  rreennoouuvveellaabbllee..  IIllss  ssoonntt  

ddééssiiggnnééss  ccoommmmee  ssuuiitt  ::    
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DDeeuuxx  nnoommmmééss  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  ;;    

--ddeeuuxx  nnoommmmééss  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  

ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ;;    

--ddeeuuxx  nnoommmmééss  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ssuuppéérriieeuurr  

ddee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree..    

IIll  ssee  rreennoouuvveellllee  ppaarr  mmooiittiiéé  ttoouuss  lleess  

qquuaattrree  aannss..    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  

eesstt  nnoommmméé  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  ppaarrmmii  sseess  mmeemmbbrreess..  IIll  aa  

vvooiixx  pprrééppoonnddéérraannttee  eenn  ccaass  ddee  ppaarrttaaggee..    

LLeess  aanncciieennss  PPrrééssiiddeennttss  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  ssoonntt  mmeemmbbrreess  ddee  ddrrooiitt  dduu  

CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell..    

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  

ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  jjoouuiisssseenntt  ddee  ll''iimmmmuunniittéé  

aaccccoorrddééee  aauuxx  mmeemmbbrreess  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  

nnaattiioonnaallee..    

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  

ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ddooiivveenntt  êêttrree  ââggééss  ddee  

ttrreennttee  cciinnqq  aannss  aauu  mmooiinnss  eett  êêttrree  

cchhooiissiiss  àà  ttiittrree  pprriinncciippaall  ppaarrmmii  ddeess  

jjuurriisstteess  dd''eexxppéérriieennccee..    

  

AARRTTIICCLLEE  7777  ::    

LLee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  vveeiillllee  àà  llaa  

rréégguullaarriittéé  ddee  ttoouutteess  lleess  éélleeccttiioonnss  eett  ddeess  

ooppéérraattiioonnss  ddee  rrééfféérreenndduumm  eett  eenn  

pprrooccllaammee  lleess  rrééssuullttaattss..    
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IIll  eexxaammiinnee  lleess  rrééccllaammaattiioonnss  eett  ssttaattuuee  

ssuurr  cceelllleess--ccii..    

LLee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  eesstt  ssaaiissii  eenn  

ccaass  ddee  ccoonntteessttaattiioonn  ssuurr  llaa  vvaalliiddiittéé  

dd''uunnee  éélleeccttiioonn  ppaarr  ttoouutt  ccaannddiiddaatt  eett  ttoouutt  

ppaarrttii  ppoolliittiiqquuee..    

  

AARRTTIICCLLEE  7788  ::    

LLeess  llooiiss  oorrggaanniiqquueess,,  aavvaanntt  lleeuurr  

pprroommuullggaattiioonn,,  eett  llee  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  

ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee,,  aavvaanntt  ssaa  

mmiissee  eenn  aapppplliiccaattiioonn,,  ddooiivveenntt  êêttrree  

ssoouummiiss  aauu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  qquuii  

ssee  pprroonnoonnccee  ssuurr  lleeuurr  ccoonnffoorrmmiittéé  àà  llaa  

CCoonnssttiittuuttiioonn..    

  

AARRTTIICCLLEE  7799  ::    

AAuuxx  mmêêmmeess  ffiinnss,,  lleess  llooiiss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  

ddééfféérrééeess  aauu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  

aavvaanntt  lleeuurr  pprroommuullggaattiioonn  ppaarr  llee  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  llee  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  oouu  

ddiixx  ddééppuuttééss..    

LLaa  ssaaiissiinnee  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  

ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddooiitt  

iinntteerrvveenniirr  ddaannss  lleess  ssiixx  jjoouurrss  ssuuiivvaanntt  llaa  

ttrraannssmmiissssiioonn  qquuii  lluuii  eesstt  ffaaiittee  ddee  llaa  llooii  

ddééffiinniittiivveemmeenntt  aaddooppttééee  ;;  llaa  ssaaiissiinnee  ppaarr  

llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  

oouu  lleess  ddééppuuttééss  ddooiitt  iinntteerrvveenniirr  ddaannss  llee  

ddééllaaii  ddee  ssiixx  jjoouurrss  ddee  ll''aaddooppttiioonn  
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ddééffiinniittiivvee  ddee  llaa  llooii..    

DDaannss  lleess  ccaass  pprréévvuuss  aauuxx  ddeeuuxx  aalliinnééaass  

pprrééccééddeennttss,,  llee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  

ddooiitt  ssttaattuueerr  ddaannss  llee  ddééllaaii  dd''uunn  mmooiiss..  

TToouutteeffooiiss,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu  PPrrééssiiddeenntt  

ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  ss''iill  yy  aa  uurrggeennccee,,  ccee  

ddééllaaii  eesstt  rraammeennéé  àà  hhuuiitt  jjoouurrss..  DDaannss  cceess  

mmêêmmeess  ccaass,,  llaa  ssaaiissiinnee  dduu  CCoonnsseeiill  

ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ssuussppeenndd  llee  ddééllaaii  ddee  

pprroommuullggaattiioonn..    

UUnnee  ddiissppoossiittiioonn  ddééccllaarrééee  

iinnccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  

pprroommuullgguuééee  nnii  mmiissee  eenn  aapppplliiccaattiioonn..    

  

AARRTTIICCLLEE  8800  ::    

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  llooii  qquuii  

ccoonncceerrnneenntt  lleess  ddrrooiittss  ffoonnddaammeennttaauuxx  

rreeccoonnnnuuss  àà  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  ppaarr  llaa  

CCoonnssttiittuuttiioonn  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ssoouummiisseess  aauu  

CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ppaarr  vvooiiee  

dd''eexxcceeppttiioonn  àà  ll''ooccccaassiioonn  dd''uunnee  iinnssttaannccee  

eenn  ccoouurrss  ddeevvaanntt  uunnee  jjuurriiddiiccttiioonn..    

LL''eexxcceeppttiioonn  dd''iinnccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliittéé  ppeeuutt  

êêttrree  ssoouulleevvééee  ppaarr  ttoouutt  ppllaaiiddeeuurr  ddeevvaanntt  

ttoouuttee  jjuurriiddiiccttiioonn..    

LLaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ssaaiissiiee  ddooiitt  aalloorrss  ssuurrsseeooiirr  

àà  ssttaattuueerr  eett  ttrraannssmmeettttrree  ll''aaffffaaiirree  àà  llaa  

CCoouurr  ssuupprrêêmmee..  LLaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  

ddiissppoossee  dd''uunn  ddééllaaii  dd''uunn  mmooiiss  ppoouurr  

ééccaarrtteerr  ll''eexxcceeppttiioonn  ssii  cceellllee--ccii  nn''eesstt  ppaass  

ffoonnddééee  ssuurr  uunn  mmooyyeenn  sséérriieeuuxx  oouu,,  ddaannss  
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llee  ccaass  ccoonnttrraaiirree,,  rreennvvooyyeerr  ll''aaffffaaiirree  

ddeevvaanntt  llee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  qquuii  

ssttaattuuee  ddaannss  llee  ddééllaaii  dd''uunn  mmooiiss..    

UUnnee  ddiissppoossiittiioonn  jjuuggééee  

iinnccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ssuurr  llee  ffoonnddeemmeenntt  ddee  

cceett  aarrttiiccllee  cceessssee  dd''êêttrree  aapppplliiccaabbllee  eett  nnee  

ppeeuutt  pplluuss  êêttrree  aapppplliiqquuééee  aauuxx  

pprrooccéédduurreess..  

  

  

  

AARRTTIICCLLEE  8811  ::  

LLeess  ddéécciissiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  

ssoonntt  rreevvêêttuueess  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  llaa  cchhoossee  

jjuuggééee..  EElllleess  nnee  ssoonntt  ssuusscceeppttiibblleess  

dd’’aauuccuunn  rreeccoouurrss..  

EElllleess  ss’’iimmppoosseenntt  aauuxx  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss,,  

àà  ttoouutteess  lleess  aauuttoorriittééss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  

jjuurriiddiiccttiioonnnneelllleess  aaiinnssii  qquu’’àà  ttoouutteess  

ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  oouu  mmoorraalleess..  

  

AARRTTIICCLLEE  8822  ::    

UUnnee  llooii  oorrggaanniiqquuee  ddéétteerrmmiinnee  lleess  rrèègglleess  

dd’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  

CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  aaiinnssii  qquuee  llaa  

pprrooccéédduurree  qquuii  eesstt  ssuuiivviiee  ddeevvaanntt  lluuii..  

CCeettttee  llooii  oorrggaanniiqquuee  ffiixxee  ééggaalleemmeenntt  lleess  

mmooddaalliittééss  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  8800..  
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TTIITTRREE  IIXX  

DDEE  LLAA  HHAAUUTTEE  CCOOUURR  DDEE  JJUUSSTTIICCEE  
  

AARRTTIICCLLEE  8833  ::  

IIll  eesstt  iinnssttiittuuéé  uunnee  HHaauuttee  CCoouurr  ddee  

JJuussttiiccee..  

EEllllee  eesstt  ccoommppoossééee  ddee  mmeemmbbrreess  

ddééssiiggnnééss  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  àà  

cchhaaqquuee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ggéénnéérraall..  EEllllee  

éélliitt  ssoonn  pprrééssiiddeenntt  ppaarrmmii  sseess  mmeemmbbrreess..  

UUnnee  llooii  oorrggaanniiqquuee  ffiixxee  ssaa  ccoommppoossiittiioonn,,  

lleess  rrèègglleess  ddee  ssoonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  aaiinnssii  

qquuee  llaa  pprrooccéédduurree  aapppplliiccaabbllee  ddeevvaanntt  

eellllee..  

  

AARRTTIICCLLEE  8844  ::  

LLaa  HHaauuttee  ccoouurr  ddee  JJuussttiiccee  eesstt  

ccoommppéétteennttee  ppoouurr  jjuuggeerr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  

llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  lleess  mmiinniissttrreess  mmiiss  eenn  

aaccccuussaattiioonn  ddeevvaanntt  eellllee  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  

nnaattiioonnaallee..  
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LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  nn’’eesstt  

rreessppoonnssaabbllee  ddeess  aacctteess  aaccccoommpplliiss  ddaannss  

ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss  qquu’’eenn  ccaass  ddee  

hhaauuttee  ttrraahhiissoonn..  LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  

ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssoonntt  ppéénnaalleemmeenntt  

rreessppoonnssaabblleess  ddeess  aacctteess  aaccccoommpplliiss  ddaannss  

ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss  eett  qquuaalliiffiiééss  

ccrriimmeess  oouu  ddéélliittss  aauu  mmoommeenntt  ooùù  iillss  oonntt  

ééttéé  ccoommmmiiss..  

LLaa  mmiissee  eenn  aaccccuussaattiioonn  eesstt  vvoottééee  ppaarr  

ssccrruuttiinn  ppuubblliicc  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ddeeuuxx  

ttiieerrss  ddeess  ddééppuuttééss  ccoommppoossaanntt  

ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee..  

LLaa  HHaauuttee  ccoouurr  ddee  JJuussttiiccee  eesstt  lliiééee  ppaarr  llaa  

ddééffiinniittiioonn  ddeess  ccrriimmeess  eett  ddéélliittss  aaiinnssii  qquuee  

ppaarr  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  ppeeiinneess  

rrééssuullttaanntt  ddeess  llooiiss  ppéénnaalleess  eenn  vviigguueeuurr  àà  

ll’’ééppooqquuee  ddeess  ffaaiittss  ccoommpprriiss  ddaannss  llaa  

ppoouurrssuuiittee..  
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TTIITTRREE  XX  

DDEESS  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTEESS  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEESS  
  

AARRTTIICCLLEE  8855  ::  

LLeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ssoonntt  ddeess  

ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess  ddee  ddrrooiitt  ppuubblliicc  qquuii  

jjoouuiisssseenntt  ddee  ll’’aauuttoonnoommiiee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

eett  ffiinnaanncciièèrree..  

  

LLeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ssoonntt  lleess  

rrééggiioonnss,,  lleess  ccoommmmuunneess  eett  ttoouuttee  aauuttrree  

ccoolllleeccttiivviittéé  tteerrrriittoorriiaallee  àà  ssttaattuutt  

ppaarrttiiccuulliieerr..    

  

AARRTTIICCLLEE  8866  ::  

LLeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ssoonntt  

aaddmmiinniissttrrééeess  lliibbrreemmeenntt  ppaarr  ddeess  

ccoonnsseeiillss  éélluuss  eenn  vvuuee  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  

eett  ddee  llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  iinnttéérrêêttss  llooccaauuxx  

eett  rrééggiioonnaauuxx..    

  

AARRTTIICCLLEE  8877  ::  
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LLeess  mmiissssiioonnss,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  llee  rrééggiimmee  ffiinnaanncciieerr  

ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ssoonntt  

ddéétteerrmmiinnééss  ppaarr  uunnee  llooii  oorrggaanniiqquuee..  

  

  

  

  

AARRTTIICCLLEE  8888  ::  

  

DDaannss  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess,,  llee  

rreepprréésseennttaanntt  ddee  ll’’EEttaatt  aa  llaa  cchhaarrggee  ddeess  

iinnttéérrêêttss  nnaattiioonnaauuxx,,  dduu  ccoonnttrrôôllee  

aaddmmiinniissttrraattiiff  àà  ppoosstteerriioorrii  eett  dduu  rreessppeecctt  

ddeess  llooiiss..  
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TTIITTRREE  XXII  

DDUU  MMEEDDIIAATTEEUURR  DDEE  LLAA  RREEPPUUBBLLIIQQUUEE  

  
AARRTTIICCLLEE  8899  ::  

IIll  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  uunn  oorrggaannee  ddéénnoommmméé  llee  

MMééddiiaatteeuurr  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  

  

IIll  eesstt  nnoommmméé  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ddee  cciinnqq  ((55))    

aannss  nnoonn  rreennoouuvveellaabbllee..  

  

IIll  eesstt  iinnaammoovviibbllee..  IIll  jjoouuiitt  ddee  ll’’iimmmmuunniittéé  

ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss..  

  
AARRTTIICCLLEE  9900  ::  

LLee  ssttaattuutt,,  lleess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  

MMééddiiaatteeuurr  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ssoonntt  ffiixxééss  

ppaarr  uunnee  llooii  oorrggaanniiqquuee..      
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TTIITTRREE  XXIIII    

DDEE  LLAA  RREEVVIISSIIOONN  DDEE  LLAA  

CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  
  

AARRTTIICCLLEE  9911  ::  

LL’’iinniittiiaattiivvee  ddee  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa  

CCoonnssttiittuuttiioonn  aappppaarrttiieenntt  ccoonnccuurrrreemmmmeenntt  

aauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  aauuxx  

ddééppuuttééss..  

  

PPoouurr  êêttrree  ddiissccuuttééss,,  ttoouuttee  pprrooppoossiittiioonn  

ppaarrlleemmeennttaaiirree  ddee  rréévviissiioonn  ddooiitt  êêttrree  

ssiiggnnééee  ppaarr  uunn  ttiieerrss  aauu  mmooiinnss  ddeess  

mmeemmbbrreess  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee..  

  

LLee  pprroojjeett  oouu  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee  rréévviissiioonn  

ddooiivveenntt  êêttrree  vvoottééss  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  

mmeemmbbrreess  ccoommppoossaanntt  ll’’AAsssseemmbbllééee  

nnaattiioonnaallee  eett  nnee  ddeevviieennnneenntt  ddééffiinniittiiffss  

qquu’’aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  aapppprroouuvvééss  ppaarr  

rrééfféérreenndduumm  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ssiimmppllee  ddeess  

ssuuffffrraaggeess  eexxpprriimmééss..  
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TToouutteeffooiiss,,  llaa  pprrooccéédduurree  rrééfféérreennddaaiirree  

ppeeuutt  êêttrree  éévviittééee  ssuurr  ddéécciissiioonn  dduu  

pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ;;  ddaannss  ccee  

ccaass,,  llee  pprroojjeett  oouu  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee  

rréévviissiioonn  nnee  ssoonntt  aapppprroouuvvééss  qquuee  ss’’iillss  

rrééuunniisssseenntt  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ddeeuuxx  ttiieerrss  

ddeess  mmeemmbbrreess  ccoommppoossaanntt  ll’’AAsssseemmbbllééee  

nnaattiioonnaallee..  

  

AARRTTIICCLLEE  9922  ::    

AAuuccuunnee  pprrooccéédduurree  ddee  rréévviissiioonn  nnee  ppeeuutt  

êêttrree  eennggaaggééee  ssii  eellllee  mmeett  eenn  ccaauussee  

ll’’eexxiisstteennccee  ddee  ll’’EEttaatt  oouu  ppoorrttee  aatttteeiinnttee  àà  

ll’’iinnttééggrriittéé  dduu  tteerrrriittooiirree,,  àà  llaa  ffoorrmmee  

rrééppuubblliiccaaiinnee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  oouu  aauu  

ccaarraaccttèèrree  pplluurraalliissttee  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee  

ddjjiibboouuttiieennnnee..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 55 

  

  

  

  

  

  

  

TTIITTRREE  XXIIIIII  

DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  FFIINNAALLEESS  EETT  

TTRRAANNSSIITTOOIIRREESS  
  

AARRTTIICCLLEE  9933  ::  

LLaa  pprréésseennttee  CCoonnssttiittuuttiioonn  sseerraa  ssoouummiissee  

àà  rrééfféérreenndduumm..  

EEllllee  sseerraa  eennrreeggiissttrrééee  eett  ppuubblliiééee,,  eenn  

ffrraannççaaiiss  eett  eenn  aarraabbee  aauu  JJoouurrnnaall  ooffffiicciieell  

ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddee  DDjjiibboouuttii,,  llee  tteexxttee  

eenn  ffrraannççaaiiss  ffaaiissaanntt  ffooii..  

  

AARRTTIICCLLEE  9944  ::  

LLaa  pprréésseennttee  CCoonnssttiittuuttiioonn  eennttrreerraa  eenn  

vviigguueeuurr  eett  sseerraa  eexxééccuuttééee  ccoommmmee  

CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddaannss  lleess  

ttrreennttee  jjoouurrss  ddee  ssoonn  aapppprroobbaattiioonn  ppaarr  

rrééfféérreenndduumm..  

LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  

pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  CCoonnssttiittuuttiioonn  

ddéébbuutteerraa  aauu  pplluuss  ttaarrdd  ddeeuuxx  mmooiiss  aapprrèèss  

ssoonn  aapppprroobbaattiioonn  eett  sseerraa  tteerrmmiinnééee  aauu  

pplluuss  ttaarrdd  hhuuiitt  mmooiiss  aapprrèèss  cceellllee--ccii..  
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AARRTTIICCLLEE  9955  ::  

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  àà  

ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  CCoonnssttiittuuttiioonn  

ffeerroonntt  ll’’oobbjjeett  ddee  llooiiss  vvoottééeess  ppaarr  

ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee..  

  

AARRTTIICCLLEE  9966  ::  

LLaa  llééggiissllaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr  ddeemmeeuurree  

vvaallaabbllee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  eellllee  nn’’eesstt  

ppaass  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  aabbrrooggaattiioonn  eexxpprreessssee..  

  

AARRTTIICCLLEE  9977  ::  

LLeess  aauuttoorriittééss  ééttaabblliieess  ddaannss  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  ddee  DDjjiibboouuttii  ccoonnttiinnuueerroonntt  

dd’’eexxeerrcceerr  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss  eett  lleess  

iinnssttiittuuttiioonnss  aaccttuueelllleess  sseerroonntt  

mmaaiinntteennuueess  jjuussqquu’’àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  

ddeess  aauuttoorriittééss  eett  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  

nnoouuvveelllleess..  

LLee  SSéénnaatt  sseerraa  iinnssttiittuuéé  lloorrssqquuee  ttoouutteess  

lleess  ccoonnddiittiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  àà  ssaa  ccrrééaattiioonn  

sseerroonntt  rrééuunniieess..  

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  SSéénnaatt  sseerroonntt  ffiixxééss  

ppaarr  uunnee  llooii  oorrggaanniiqquuee..  
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IINNDDEEXX  AANNAALLYYTTIIQQUUEE  

DDEE  LLAA  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  
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AA  
  

AAccccoorrddss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ::  VVooiirr  TTrraaiittééss..  

AAccttiivviittééss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ::  DDeess  mmeemmbbrreess  dduu  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  2233..  

AAddmmiinniissttrraattiioonn  ::  DDeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ::  ppaarr  ddeess  

CCoonnsseeiillss  éélluuss  8866..  

AAddooppttiioonn  ::  DDeess  tteexxtteess  ddee  llooii  ::  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee,,  ppaarr  

rrééfféérreenndduumm  3333  ;;  ddee  llaa  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  8877  ;;  ddeess  

llooiiss  oorrggaanniiqquueess  6666  ;;  dduu  bbuuddggeett  6699..  

AAmmbbaassssaaddeeuurrss  ::  NNoommiinnaattiioonn,,  aaccccrrééddiittaattiioonn  2200..  

AAmmeennddeemmeennttss  ::  IInniittiiaattiivvee  ::  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  

ddééppuuttééss  5588  ;;  rreecceevvaabbiilliittéé  6600,,  rreecceevvaabbiilliittéé  ffiinnaanncciièèrree  6655  ;;  

llooii  ddee  ffiinnaanncceess  6699..  

AAmmnniissttiiee  ::  DDoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  

AArrmmééeess  ::  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ::  cchheeff  ssuupprrêêmmee  ddeess  

AArrmmééeess  3322  ;;  nnoommiinnaattiioonnss  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  3322..  

AArrrreessttaattiioonn  ::  dd’’uunn  mmeemmbbrree  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  5500  ;;  dd’’uunn  

cciittooyyeenn  1100,,  1144..  

AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ::  RRaattiiffiiccaattiioonn  ddeess  ttrraaiittééss  7700  ;;  

rrééuunniioonn  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  lloorrss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ddeess  ppoouuvvooiirrss  

eexxcceeppttiioonnnneellss  3300  ;;  ccoommppoossiittiioonn  4499,,  5500  ;;  vvaaccaannccee  ddee  ssiièèggeess  

4488  ;;  rrééggiimmee  dd’’iinnéélliiggiibbiilliittéé  4477--4488  ;;  aauuttoorriissee  eett  ssuussppeenndd  lleess  

ppoouurrssuuiitteess  5500  ;;  rrééuunniioonn  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  eenn  ssééaanncceess  
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oorrddiinnaaiirreess  5511  ;;  ppeeuutt  ddeemmaannddeerr  uunnee  sseessssiioonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  

5522  ;;  ééttaabblliitt  ssoonn  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  5544  ;;  eexxaammeenn  ddee  llaa  llooii  

ddee  ffiinnaanncceess  5511  ;;  éélleeccttiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  HHaauuttee  CCoouurr  

ddee  jjuussttiiccee  8833  ;;  mmiissee  eenn  aaccccuussaattiioonn  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  eett  ddeess  mmiinniissttrreess  8844  ;;  iinniittiiaattiivvee  ddeess  llooiiss  5588  ;;  

vvoottee  ddee  llooii  5566  ;;  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  9922  ;;  llee  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  lluuii  rreenndd  ccoommppttee  ppéérriiooddiiqquueemmeenntt  ddee  ssoonn  

aaccttiioonn  eett  ddee  ggeessttiioonn  6600  ;;  ppoouuvvooiirrss  ::  mmooyyeennss  ddee  ccoonnttrrôôlleerr  llee  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  6600  ;;  ddéébbaatt  ssuurr  ll’’ééttaatt  ddee  llaa  nnaattiioonn  6600  ;;  

aauuttoorriissee  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  ddee  gguueerrrree  6611  ;;  pprroorrooggaattiioonn  ddee  

ll’’ééttaatt  ddee  ssiièèggee  eett  ddee  ll’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee  6611  ;;  aauuddiittiioonn  ddeess  

mmeessssaaggeess  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  6633  ;;  eexxaammeenn  eett  

ddééllaaii  ddee  vvoottee  dduu  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  7700  ;;  eexxeerrcciiccee  ddee  

ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ll’’EEttaatt  2200..  

AAssssoocciiaattiioonn  ::  LLiibbeerrttéé  dd’’aassssoocciiaattiioonn  1155..  

AAssssuurraanncceess  ::  DDoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  

AAuuttoorriissaattiioonn  ddee  ppoouurrssuuiitteess  ::  VVooiirr  PPoouurrssuuiitteess..  

AAuuttoorriittéé  jjuuddiiccaaiirree  ::  VVooiirr  PPoouuvvooiirr  jjuuddiicciiaaiirree..  

AAvvaannttaaggeess  ::  PPoouurr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  3388..  

AAvviiss  ::  DDuu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ssuurr  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  

eexxcceeppttiioonnnneelllleess  3300..  

  

BB  
  

BBaannqquueess  ::  DDoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  

BBuuddggeett  ::  VVooiirr  LLooii  ddee  ffiinnaanncceess..  

BBuurreeaauu  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ::  AAuuttoorriissee  ll’’aarrrreessttaattiioonn  dd’’uunn  

ddééppuuttéé  5500  ;;  ppeeuutt  pprroolloonnggeerr  llaa  dduurrééee  dd’’uunnee  sseessssiioonn  

oorrddiinnaaiirree  5511  ;;  ccoonnssuullttéé  ppoouurr  llaa  rreecceevvaabbiilliittéé  ddeess  pprroojjeettss,,  

pprrooppoossiittiioonnss  eett  aammeennddeemmeennttss  5599  ;;  ffiixxee  uunnee  ddaattee  ppoouurr  llaa  

ssééaannccee  ssppéécciiaallee  ddeess  iinntteerrppeellllaattiioonnss  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  66..  
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CC  
  

CCaannddiiddaattuurree  ::  PPrrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  2244,,  2277..  

CCaappiittaallee  ::  22  

CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess  ::  CCoonnttrrôôllee  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  llooii  ddee  

ffiinnaanncceess  6655..  

CChhaarrggeess  ppuubblliiqquueess  ::  DDéétteerrmmiinnééeess  ppaarr  llaa  llooii  ddee  ffiinnaannccee  

6655,,  6699  ;;  ddiimmiinnuuttiioonnss  oouu  aaggggrraavvaattiioonn  6688..  

CChhaarrttee  aaffrriiccaaiinnee  ddeess  DDrrooiittss  ddee  ll’’HHoommmmee  eett  ddeess  

PPeeuupplleess  ::  PPrrééaammbbuullee..  

CChheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ::  EEsstt  aassssuurréé  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  2222..  

CChheeff  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ::  EEsstt  aassssuurréé  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  

llaa  RRééppuubblliiqquuee  2211..  

CCiinnqq  aannss  ::  mmaannddaatt  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  rrééppuubblliiqquuee  2233  

CCiirrccoonnssttaanncceess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ::  VVooiirr  PPoouuvvooiirrss  

eexxcceeppttiioonnnneellss..  

CCiittooyyeenn  ::  VVooiirr  PPeerrssoonnnnee  hhuummaaiinnee..  

CCiittooyyeennnneettéé  ::  GGaarraannttiieess  ffoonnddaammeennttaalleess  ::  ddoommaaiinnee  

llééggiissllaattiiff  5566..  

CCoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ::  8855--8866  ;;  aaddmmiinniissttrraattiioonn  8855  ;;  

rrôôllee  dduu  ddéélléégguuéé  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  8866  ;;  ddoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  

5566  ;;  aauuttoonnoommiiee  ffiinnaanncciièèrree  8855  ;;    rrééggiioonnss  8855  ;;  ccoommmmuunneess  

8855  ;;  ccoonnsseeiillss  8866  ;;  iinnttéérrêêttss  nnaattiioonnaauuxx  8888  

CCoommmmeerrccee  ((TTrraaiittééss  ddee))  ::  6622..  

CCoommmmiissssiioonn  ppaarrlleemmeennttaaiirree  dd’’eennqquuêêttee  ::  MMooyyeenn  ddee  

ccoonnttrrôôllee  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  6600  ;;  aauuddiittiioonn  dd’’uunn  mmiinniissttrree  6644..  

CCoonnddaammnnaattiioonn  ::  DD’’uunn  mmeemmbbrree  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  5500  ;;  dd’’uunnee  

ppeerrssoonnnnee  1100..  

CCoommmmiissssiioonnss  ppeerrmmaanneenntteess  ::  5544  

CCoonnfféérreennccee  ddeess  pprrééssiiddeennttss  ::  FFiixxee  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddee  

ll’’AAsssseemmbbllééee  6677  ;;  ccoommppoossiittiioonn  6677..  
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CCoommppttee  rreenndduu  iinnttééggrraall  ddeess  ddéébbaattss  5500  

CCoonnsscciieennccee  ((LLiibbeerrttéé  ddee))  ::  DDee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  1111..  

CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ::  EElleeccttiioonn  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  2277  ;;  ccoonnssttaattee  ll’’eemmppêêcchheemmeenntt  ddééffiinniittiiff  dduu  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  2299  ;;  ccoonnffoorrmmiittéé  ddeess  llooiiss  àà  llaa  

CCoonnssttiittuuttiioonn  3355  ;;  ccoonnssuullttaattiioonn  eenn  ccaass  ddee  cciirrccoonnssttaanncceess  

eexxcceeppttiioonnnneelllleess  3399  ;;  ccoonntteennttiieeuuxx  éélleeccttoorraall  ddeess  ddééppuuttééss  4477,,  

7755--8822  ;;  mmaannddaatt,,  ccoommppoossiittiioonn,,  nnoommiinnaattiioonn  7755--7777,,  8822  ;;  

ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliittéé  ddeess  llooiiss,,  ggaarraanntt  ddeess  ddrrooiittss  

eett  lliibbeerrttééss  7755  ;;  éélleeccttiioonnss  eett  ooppéérraattiioonnss  ddee  rrééfféérreenndduumm  7777  ;;  

ccoonntteennttiieeuuxx  éélleeccttoorraall  4477,,  7777  ;;  ddééccllaarraattiioonn  ddee  ccoonnffoorrmmiittéé  àà  

llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  LLooiiss  oorrggaanniiqquueess  eett  dduu  RRèègglleemmeenntt  

iinnttéérriieeuurr  6666,,  7788,,  ddeess  llooiiss  oorrddiinnaaiirreess  7799  ;;  ssaaiissiinnee    ppaarr  vvooiiee  

dd’’eexxcceeppttiioonn  8800  ;;  ccaarraaccttèèrreess  ddee  sseess  ddéécciissiioonnss  8811  ;;  

ddéélliimmiittaattiioonn  dduu  ddoommaaiinnee  rréégglleemmeennttaaiirree  5577  ;;  rreecceevvaabbiilliittéé  

ddeess  pprroojjeettss//pprrooppoossiittiioonnss  eett  aammeennddeemmeennttss  5588..  

CCoonnsseeiill  ddeess  MMiinniissttrreess  ::  PPrrééssiiddeennccee  4422  ::  mmaannddaatt  4422  ;;  

ddéélliibbéérraattiioonn  ssuurr  lleess  ddéécciissiioonnss  ddéétteerrmmiinnaanntt  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  

ll’’EEttaatt  eett  lleess  pprroojjeettss  ddee  llooii  4422  ;;  nnoommiinnaattiioonnss  aauuxx  eemmppllooiiss  

ssuuppéérriieeuurrss  ddee  ll’’EEttaatt  4422  ;;  ddééccllaarraattiioonn  ddee  ll’’ééttaatt  ddee  ssiièèggee  eett  

dd’’uurrggeennccee  6622..  

CCoonnsseeiillss  éélluuss  ::  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  8855..  

CCoonnsseeiill  ssuuppéérriieeuurr  ddee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree  ::  IInnddééppeennddaannccee  

ggaarraannttiiee  eett  pprrééssiiddeennccee  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

7733  ;;  ggèèrree  llaa  ccaarrrriièèrree  ddeess  mmaaggiissttrraattss,,  eesstt  ccoonnssuullttéé  ssuurr  

ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree,,  ddiisscciipplliinnee  ddeess  

mmaaggiissttrraattss  7733  ;;  ccoommppoossiittiioonn,,  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  

aattttrriibbuuttiioonnss  7733  ;;  nnoommiinnaattiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  

ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  7766..  

CCoonnssttiittuuttiioonn  ::  CCoonnffoorrmmiittéé  àà  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ::  

DDeess  llooiiss  oorrddiinnaaiirreess  3355,,  7755,,  7799  ;;  

DDeess  llooiiss  oorrggaanniiqquueess  6677,,  7788  ;;  
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DDuu  RRèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  7788  ;;  

DDeess  eennggaaggeemmeennttss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  3377..  

RReessppeecctt  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  2222..  

VVooiirr  aauussssii  RRéévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  

CCoonnssttiittuuttiioonnnnaalliittéé  ::  VVooiirr  CCoonnssttiittuuttiioonn  ((ccoonnffoorrmmiittéé  àà  llaa))..  

CCoonnssuullttaattiioonn  ::  DDuu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  eett  dduu  

pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  eenn  ccaass  ddee  ppoouuvvooiirrss  

eexxcceeppttiioonnnneellss  3399  ;;  dduu  CCoonnsseeiill  ssuuppéérriieeuurr  ddee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree  

eenn  mmaattiièèrree  dd’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  cceellllee--ccii  7733..  

CCoonntteennttiieeuuxx  éélleeccttoorraall  ::  SSaaiissiinnee  dduu  CCoonnsseeiill  

ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  7777  ;;  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  2277  ;;  

ddééppuuttééss  4477..  

CCoonnttrrôôllee  ((MMooyyeennss  ddee))  ::  DDuu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ::  ppaarr  

ll’’AAsssseemmbbllééee  6600..  

CCoonnvveennttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ::  VVooiirr  TTrraaiittééss..  

CCoonnvvooccaattiioonn  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ::  SSeessssiioonn  oorrddiinnaaiirree  5511  ;;  

sseessssiioonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  5522..  

CCoorrrreessppoonnddaannccee  ::  SSeeccrreett  1133..  

CCoouurr  ddeess  ccoommpptteess  ::  VVooiirr  CChhaammbbrree  ddeess  ccoommpptteess..  

CCoouurr  ssuupprrêêmmee  ::  EExxeerrcciiccee  ddee  llaa  jjuussttiiccee  7711  ;;  ssaaiissiinnee  ppaarr  

vvooiiee  dd’’eexxcceeppttiioonn  7799  ;;  ddééllaaii  ddee  ddéécciissiioonn  eett  ssaaiissiinnee  dduu  

CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  7799  ;;  CCoouurr  ddeess  ccoommpptteess  ::  ccoonnttrrôôllee  

ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  6655..  

CCrrééddiitt  ::  DDoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5577..  

CCrriimmeess  ::  DDoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5577  ;;  ccoommmmiiss  ppaarr  lleess  

mmiinniissttrreess  8844..  

CCuullttee  ::  VVooiirr  RReelliiggiioonn..  

  

DD  
  

DDéébbaatt  ::  DDéébbaatt  aannnnuueell  ssuurr  ll’’ééttaatt  ddee  llaa  nnaattiioonn  ::  mmooyyeenn  ddee  

ccoonnttrrôôllee  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  6600  ;;  ssuurr  llaa  ppoolliittiiqquuee  
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ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  6600  ;;  ppaass  ddee  ddéébbaatt  lloorrss  dduu  mmeessssaaggee  dduu  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  6633..  

DDééccllaarraattiioonn  ddee  gguueerrrree  ::  AAuuttoorriissééee  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  6611..  

DDééccllaarraattiioonn  uunniivveerrsseellllee  ddeess  DDrrooiittss  ddee  ll’’HHoommmmee  ::  

PPrrééaammbbuullee..  

DDééccoorraattiioonnss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ::  CCoonnfféérrééeess  ppaarr  llee  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  3322..  

DDééccrreettss  ::  MMooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  tteexxtteess  ddee  ffoorrmmee  llééggiissllaattiivvee  5577..  

DDééddoommmmaaggeemmeenntt  ::  AAtttteeiinnttee  àà  llaa  pprroopprriiééttéé  ::  eenn  ccaass  ddee  

nnéécceessssiittéé  ppuubblliiqquuee  1122..  

DDééffeennssee  ::  DDuu  ppaayyss  ;;  ddeevvooiirr  ppoouurr  llee  cciittooyyeenn  1177  ;;  ssuujjééttiioonnss  

iimmppoossééeess  ::  ddoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566  ;;  ffoonnccttiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  

ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  3322..  

DDééllaaiiss  ::  EElleeccttiioonn  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  2244,,  2255  ;;  

EElleeccttiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eenn  ccaass  

ddee  vvaaccaannccee  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee  2299  ;;  pprroommuullggaattiioonn  ddeess  llooiiss  

ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  3344,,  7788  ;;  éélleeccttiioonn  ddeess  

ddééppuuttééss  4455  ;;  dduurrééee  dd’’uunnee  sseessssiioonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  5522  ;;  

ddéécciissiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  7799,,  8800  ;;  ddéécciissiioonnss  ddee  

llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  8800  ;;  rreecceevvaabbiilliittéé  ddeess  pprroojjeettss//pprrooppoossiittiioonnss  

eett  aammeennddeemmeennttss  5599  ;;  pprroorrooggaattiioonn  ddee  ll’’ééttaatt  ddee  ssiièèggee  eett  ddee  

ll’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee  6611  ;;  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ::  ddééppôôtt,,  vvoottee  6699..  

DDééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirrss  ::  DDuu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

4422..  

DDééllééggaattiioonn  ddee  vvoottee  ::  DD’’uunn  ddééppuuttéé  4488..  

DDéélléégguuéé  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ::  RRôôllee  ::  ddaannss  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  

tteerrrriittoorriiaalleess  8855..  

DDéélliittss  ::  FFllaaggrraanntt  ddéélliitt  dd’’uunn  mmeemmbbrree  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  5500  ;;  

ddoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566  ;;  ccoommmmiiss  ppaarr  lleess  mmiinniissttrreess  8844..  

DDéémmooccrraattiiee  ::  MMeennaaccééee  ddaannss  uunn  pprroojjeett  ddee  rréévviissiioonn  

ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  9922..  
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DDééppeennsseess  ppuubblliiqquueess  ::  DDéétteerrmmiinnééeess  ppaarr  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  

6666  ;;  iinntteerrddiiccttiioonn  dd’’aauuggmmeennttaattiioonn  ppaarr  vvooiiee  ddee  pprrooppoossiittiioonn  

oouu  dd’’aammeennddeemmeenntt  6688..  

DDééppôôtt  ::  DDuu  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  6699  ;;  ccaannddiiddaattuurree  2244  

DDééppuuttééss  ::  EElleeccttiioonn  4455  ;;  éélliiggiibbiilliittéé  4455  ;;  rrééggiimmee  

dd’’iinnéélliiggiibbiilliittéé  4466  ;;  iinnccoommppaattiibbiilliittééss,,  iinnddeemmnniittéé  4477  ;;  

ccoonntteennttiieeuuxx  éélleeccttoorraall  4477  ;;  vvaaccaannccee  ddee  ssiièèggee  4477  ;;  

ddééllééggaattiioonn  ddee  vvoottee  4488  ;;  iimmmmuunniittééss  5500  ;;  iinniittiiaattiivvee  ddee  

rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  9911  ;;  ssaaiissiinnee  dduu  CCoonnsseeiill  

ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ssuurr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliittéé  ddeess  llooiiss  7788  ;;  

iinntteerrppeellllaattiioonn  ddeess  mmiinniissttrreess  6644  ;;  iinniittiiaattiivvee  ddeess  llooiiss  eett  

aammeennddeemmeennttss  5588  ;;  iinniittiiaattiivveess  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  

dd’’iinntteerrppeellllaattiioonn  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  6600..  

DDééssaaccccoorrdd  ::  SSuurr  llaa  ddéélliimmiittaattiioonn  ddeess  ddoommaaiinneess  llééggiissllaattiiff  eett  

rréégglleemmeennttaaiirree  5588..  

DDéétteennttiioonn  ::  DD’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  ::  eexxaammeenn  ppaarr  uunn  mmééddeecciinn,,  

aauuttoorriissaattiioonn  dd’’uunn  mmaaggiissttrraatt  1100  ;;  dd’’uunn  mmeemmbbrree  ddee  

ll’’AAsssseemmbbllééee  5500  ;;  aarrbbiittrraaiirree  7744..  

DDeevviissee  ::  DDee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  11..  

DDiissccoouurrss  ::  RRaappppoorrtt  dduu  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  

dduu  ppaayyss  6600..  

DDiissccuussssiioonn  llééggiissllaattiivvee  ::  DDeess  tteexxtteess  llééggiissllaattiiffss  4411,,  5555  ;;  

pprriioorriittéé  6677  ;;  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  6699  ;;  iinnssccrriippttiioonn  àà  ll’’oorrddrree  dduu  

jjoouurr  6677..  

DDoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  ::  1111--1166,,  1188  ;;  ccoonntteennuu  5566,,  6622..  

DDoommaaiinnee  rréégglleemmeennttaaiirree  ::  5577..  

DDoommiicciillee  ::  IInnvviioollaabbiilliittéé,,  ppeerrqquuiissiittiioonnss  1122  ;;  cchhooiixx  1144..  

DDoouuzziièèmmeess  pprroovviissooiirreess  ::  RReeccoonndduuccttiioonn  dduu  bbuuddggeett  ddee  

ll’’aannnnééee  pprrééccééddeennttee  6699..  

DDrraappeeaauu  ::  VVooiirr  EEmmbbllèèmmee  nnaattiioonnaall..  

DDrrooiitt  dd’’aammeennddeemmeenntt  ::  DDuu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  

ddeess  ddééppuuttééss  5588..  
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DDrrooiitt  ddee  ggrrââccee  ::  DDuu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  3322..  

DDrrooiitt  ddee  ggrrèèvvee  ::  1155..  

DDrrooiitt  ddee  pprroopprriiééttéé  ::  GGaarraannttii  ppaarr  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  1122..  

DDrrooiitt  ddee  vvoottee  ::  DDeess  cciittooyyeennss  55..  

DDrrooiitt  ddee  ttrraavvaaiill  ::  DDoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  

DDrrooiitt  ssyynnddiiccaall  ::  DDoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5555  ;;  lliibbeerrttéé  ddee  

ccoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  ssyynnddiiccaattss  1155..  

DDrrooiittss  cciivviiqquueess  ::  55  ;;  ddoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5555  ;;  ddééffeennssee  ddeess  

ddrrooiittss  eett  lliibbeerrttééss  ppaarr  llee  ppoouuvvooiirr  jjuuddiiccaaiirree  7711..  

DDrrooiitt  ddee  ll’’HHoommmmee  ::  PPrrééaammbbuullee..  

  

EE  

  
EEggaalliittéé  ::  DDeess  cciittooyyeennss  11,,  1100  

EElleeccttiioonnss  ::  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  2233--2277  ;;  ddééppuuttééss  

4455--4488  ;;  rrôôllee  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

ccoonntteessttaattiioonn  éélleeccttoorraallee  4477,,  7766  ;;  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  nnoouuvveelllleess  

éélleeccttiioonnss  4477  ;;  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  5533  ;;  pprrééssiiddeenntt  ddee  

llaa  HHaauuttee  CCoouurr  ddee  JJuussttiiccee  8833  ;;  rrééggiimmee  éélleeccttoorraall  ;;  ddoommaaiinnee  

llééggiissllaattiiff  5566..  

EElleeccttoorraatt  ::  55  

EElliiggiibbiilliittéé  ::  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  2266  ;;  ddééppuuttéé  4455,,  

4477  ;;  rrééggiimmee  dd’’iinnéélliiggiibbiilliittéé  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  4466..  

EEmmbbllèèmmee  nnaattiioonnaall  ::  22..  

EEmmppêêcchheemmeenntt  ::  DDuu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  2266  ;;  

tteemmppoorraaiirree  2288  ;;  ddééffiinniittiiff  2299  ;;  ddeess  ddééppuuttééss  ::  ddééllééggaattiioonn  ddee  

vvoottee  4488..    

EEmmppllooiiss  ::  VVooiirr  IInnccoommppaattiibbiilliittéé,,  NNoommiinnaattiioonnss..  

EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ::  DDoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  

EEnnttrreepprriisseess  nnaattiioonnaalleess  ::  CCrrééaattiioonn  ::  ddoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  

5566..  

EEnnttrreepprriisseess  ppuubblliiccss  ::  CCrrééaattiioonn  ::  ddoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  
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EEttaatt  ddee  llaa  nnaattiioonn  ::  DDéébbaatt  aannnnuueell  6600..  

EEttaatt  ddee  ssiièèggee::  DDééccrrééttéé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  pprroorrooggéé  

ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  6611..  

EEttaatt  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ::  DDoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  6622..  

EEttaatt  dd’’eexxcceeppttiioonn  ::  VVooiirr  PPoouuvvooiirrss  eexxcceeppttiioonnnneellss  

EEttaatt  dd’’uurrggeennccee  ::  DDééccrrééttéé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  MMiinniissttrreess,,  

pprroorrooggéé  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  6611..  

EEttrraannggeerr  ::  PPrroottééggéé  ppaarr  llaa  llooii  1188..  

EExxpprreessssiioonn  ((lliibbeerrttéé  dd’’))  ::  1111,,  1155..  

  

FF  
  

FFaammiillllee  ::  OOrrggaanniissaattiioonn  ::  ddoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  

FFiinnaanncceess  ::  EEnnggaaggeemmeenntt  iinntteerrnnaattiioonnaall  6622..  

VVooiirr  aauussssii  LLooii  ddee  ffiinnaanncceess  

FFllaaggrraanntt  ddéélliitt  ::  DD’’uunn  mmeemmbbrree  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  5500..  

FFoonnccttiioonnnnaaiirreess  ::  NNoommiinnaattiioonn  4411  ;;  ggaarraannttiieess  

ffoonnddaammeennttaalleess  ::  ddoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  

VVooiirr  aauussssii  HHaauuttss  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  

FFoorrcceess  aarrmmééeess  ::  4455  ;;  VVooiirr  AArrmmééeess,,  DDééffeennssee..  

FFoorrmmee  ::  RRééppuubblliiccaaiinnee  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ::  mmeennaaccééee  ddaannss  

uunn  pprroojjeett  //  pprrooppoossiittiioonn  ddee  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  9922..  

FFrraaccttiioonn  dduu  ppeeuuppllee  ::  NNee  ppeeuutt  ss’’aapppprroopprriieerr  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  

llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  nnaattiioonnaallee  33..  

  

GG  
  

GGrrââccee  ((DDrrooiitt  ddee))  ::  VVooiirr  DDrrooiitt  ddee  ggrrââccee..  

GGrrèèvvee  ::  DDrrooiitt  1155..  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  ::  4400--4433,,  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ddiissssoouutt  nnii  rreemmaanniiéé  

eenn  ccaass  ddee  vvaaccaannccee  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  2299  ;;  

nnoommiinnaattiioonn  eett  ffiinn  ddeess  ffoonnccttiioonnss  4400  ;;  ffoorrmmee  rrééppuubblliiccaaiinnee  
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dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ::  mmeennaaccééee  ppaarr  uunn  pprroojjeett  //  pprrooppoossiittiioonn  

ddee  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  9922  ;;  rrééppoonndd  aauuxx  qquueessttiioonnss  

ddeess  ddééppuuttééss  6600  ;;  rreenndd  ccoommppttee  ddee  ssoonn  aaccttiioonn  eett  ddee  ssaa  

ggeessttiioonn  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  6600  ;;  iinntteerrppeellllaattiioonn  6600  ;;  ddééllèègguuee  uunn  

rreepprréésseennttaanntt  aauuxx  ttrraavvaauuxx  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddeess  pprrééssiiddeennttss  

6677  ;;  ppeeuutt  ddeemmaannddeerr  ll’’uurrggeennccee  ppoouurr  ll’’eexxaammeenn  dd’’uunn  tteexxttee  

llééggiissllaattiiff  6677  ;;  ffiixxee  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  pprriioorriittaaiirree  ddee  

ll’’AAsssseemmbbllééee  6677,,  eexxeerrccee  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ll’’EEttaatt  2200..  

VVooiirr  aauussssii  MMeemmbbrreess  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt..  

GGuueerrrree  ((DDééccllaarraattiioonn  ddee))  ::  6611  

  

HH  

  

HHaauuttee  CCoouurr  ddee  JJuussttiiccee  ::  8833--8844  ;;  ccoommppoossiittiioonn,,  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  éélleeccttiioonn  ddee  ssoonn  pprrééssiiddeenntt  8833  ;;  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  ddeess  

mmiinniissttrreess  8844..  

HHaauuttee  ttrraahhiissoonn  ::  DDuu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  8844..  

HHaauuttss  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ::  DDééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  dduu  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  4422..  

HHuuiiss  ccllooss  5500  

HHyymmnnee  nnaattiioonnaall  ::  22  

II  
  

IImmmmuunniittéé  ::  PPaarrlleemmeennttaaiirree  5500,,  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  

ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  7755..  

IImmppôôttss  ::  RReeccoouuvvrreemmeenntt  ::  ddoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  

IInnaammoovviibbiilliittéé  ::  DDeess  mmaaggiissttrraattss  dduu  ssiièèggee  7722..  

IInnccoommppaattiibbiilliittééss  ::  PPaarrlleemmeennttaaiirreess  4433  ;;  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  

eett  mmeemmbbrree  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  

IInnddeemmnniissaattiioonn  ::  VVooiirr  DDééddoommmmaaggeemmeenntt..  

IInnddeemmnniittééss  ::  DDeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  4477..  
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IInnddééppeennddaannccee  ::  IInnddééppeennddaannccee  nnaattiioonnaallee  ::  mmeennaaccééee  4400  ;;  

ddee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree  7722..  

IInnddiivviidduu  ::  NNee  ppeeuutt  ss’’aapppprroopprriieerr  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  

ssoouuvveerraaiinneettéé  nnaattiioonnaallee  33..  

IInnéélliiggiibbiilliittéé  ::  VVooiirr  EElliiggiibbiilliittéé..  

IInniittiiaattiivvee  ::  RRééfféérreenndduumm  ::  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  3333  ;;  

rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  8844  ;;  llooiiss  eett  aammeennddeemmeennttss  5588  ;;  

pprrooccéédduurree  dd’’iinntteerrppeellllaattiioonn  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  6600  ;;  ddeess  

ddééppeennsseess  6688..  

IInnssttiittuuttiioonnss  ::  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  77--99,,  7755  ;;  nnee  ppeeuutt  êêttrree  

ddiissssoouutteess  eenn  ccaass  ddee  vvaaccaannccee  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  2299  ;;  mmeennaaccééeess  3399..  

IInnttééggrriittéé  dduu  tteerrrriittooiirree  ::  PPrrééaammbbuullee  ;;  ggaarraannttiiee  ppaarr  llee  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  2222  ;;  mmeennaaccééee  3399  ;;  eenn  ccaass  ddee  

rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  9911  ;;  ddééffeennssee  ::  ddeevvooiirr  ppoouurr  llee  

cciittooyyeenn  1177..  

IInnttéérriimm  ::  DDuu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eenn  ccaass  

dd’’eemmppêêcchheemmeenntt  tteemmppoorraaiirree  2288  ;;  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  eenn  ccaass  dd’’eemmppêêcchheemmeenntt  ddééffiinniittiiff  2299..  

IInntteerrppeellllaattiioonn  ::  MMooyyeenn  ddee  ccoonnttrrôôllee  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  

6600  ;;  pprrooccéédduurree,,  ssééaannccee  ssppéécciiaallee  6600  ;;  dd’’uunn  mmiinniissttrree  ppaarr  uunn  

ddééppuuttéé,,  dd’’uunnee  ccoommmmiissssiioonn  6644..  

IInnvviioollaabbiilliittéé  ::  DDuu  ddoommiicciillee  1122  ;;  ddee  llaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee  eett  

ddeess  aauuttrreess  mmooyyeennss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  1122..  

IIrrrreecceevvaabbiilliittéé  ::  DDeess  pprroojjeettss,,  pprrooppoossiittiioonnss  eett  aammeennddeemmeennttss  

5599  ;;  ffiinnaanncciièèrree  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  eett  aammeennddeemmeennttss  6688..  

IIrrrreessppoonnssaabbiilliittéé  ::  DDeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  5500..  

IIssllaamm  ::  RReelliiggiioonn  dd’’EEttaatt  ::  pprrééaammbbuullee  

  

JJ  
  

JJuuggee  ::  VVooiirr  MMaaggiissttrraattss..  
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JJuuggeemmeenntt  ::  DD’’uunn  mmeemmbbrree  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  5500  ;;  dduu  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  ddeess  mmiinniissttrreess  ppaarr  llaa  HHaauuttee  

CCoouurr  ddee  JJuussttiiccee  8844..  

JJuussttiiccee  ::  OOrrggaanniissaattiioonn  ::  ddoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566  ;;  

iinnddééppeennddaannccee,,  eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  jjuussttiiccee  7711..  

VVooiirr  aauussssii  CCoouurr  ssuupprrêêmmee..  

  

LL  
  

LLaanngguueess  ooffffiicciieelllleess  ::  11..  

LLeeccttuurree  ::  RRaappppoorrtt  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu  ppaayyss  ffaaiitt  ppaarr  llee  

PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  6600  ;;  mmeessssaaggee  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  ::  ppaass  ddee  ddéébbaatt  eenn  ssaa  pprréésseennccee  

6633  ;;  ddee  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  6600..  

LLééggiissllaattuurree  ::  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  éélluu  ppoouurr  llaa  

llééggiissllaattuurree  5533..  

LLééggiittiimmiittéé  ppooppuullaaiirree  ::  PPoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  dduu  ppoouuvvooiirr  44..  

LLiibbeerrttééss  ::  PPrrééaammbbuullee  ;;  ddrrooiitt  àà  llaa  lliibbeerrttéé  ddee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  

1100  ;;  lliibbeerrttéé  ddee  ppeennssééee  1111  ;;  ddééffeennssee  7711,,7755  ;;  iinnddiivviidduueellllee  

7744  ;;  ddoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5577..  

LLooii  ::  RReessppeecctt  1111  ;;  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  llooii  1111--1166,,  1188,,  3399,,  5566,,  6622,,  

8855  ;;  pprroommuullggaattiioonn,,  sseeccoonnddee  lleeccttuurree  3333  ;;  eexxééccuuttiioonn  3333  ;;  

ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliittéé  3344  ;;  ssuubboorrddiinnaattiioonn  aauuxx  ttrraaiittééss  7700  ;;  

oobbééiissssaannccee  dduu  jjuuggee  7722  ;;  mmooddiiffiiccaattiioonn  ppaarr  ddééccrreett  5577  ;;  

iinniittiiaattiivvee  5588  ;;  ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliittéé  7755,,  7799  ;;  vvoottee  ppaarr  

ll’’AAsssseemmbbllééee  5555..  

LLooii  ddee  ffiinnaanncceess  ::  EExxaammeenn  5511  ;;  ddééffiinniittiioonn,,  ccoonntteennuu  6655,,6699  ;;  

ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  6655  ;;  ddééppôôtt  ((ddééllaaii)),,  ddiissccuussssiioonn  eett  

vvoottee  6699  ;;  rreeccoonndduuccttiioonn  dduu  bbuuddggeett  ddee  ll’’aannnnééee  pprrééccééddeennttee  

6699  ;;  rreejjeett,,  aammeennddeemmeenntt  6699..  

LLooii  ddee  pprrooggrraammmmee  ::  DDééffiinniittiioonn  6655..  

LLooii  oorrggaanniiqquuee  ::  CCoonnssttiittuuttiioonnnnaalliittéé  6666,,  7788  ;;  aaddooppttiioonn  6666..  
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MM  

  

MMaaggiissttrraattss  ::  SSeeuullss,,  ddéélliivvrreenntt  lleess  mmaannddaattss  ddee  ddéétteennttiioonn  

1100  ;;  ssttaattuutt  ::  ddoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566  ;;  mmiissssiioonn,,  pprrootteeccttiioonn,,  

oobbééiissssaannccee  àà  llaa  llooii  7722  ;;  ccaarrrriièèrree,,  ddiisscciipplliinnee  7733..  

VVooiirr  aauussssii  CCoonnsseeiill  ssuuppéérriieeuurr  ddee  llaa  MMaaggiissttrraattuurree  

MMaaggiissttrraattuurree  ::  VVooiirr  MMaaggiissttrraattss,,  CCoonnsseeiill  ssuuppéérriieeuurr  ddee  llaa  

MMaaggiissttrraattuurree  

MMaajjoorriittéé  ::  PPoouurr  llaa  mmiissee  eenn  aaccccuussaattiioonn  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  eett  ddeess  mmiinniissttrreess  8844  ;;  ppoouurr  ll’’aaddooppttiioonn  dduu  pprroojjeett  

oouu  ddee  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  9911  ;;  

vvoottee  ddee  llaa  llooii  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  5555  ;;  ppoouurr  aaddoopptteerr  uunnee  LLooii  

oorrggaanniiqquuee  6666..  

MMaajjoorriittéé  aabbssoolluuee  ::  PPoouurr  ll’’éélleeccttiioonn  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  2277  ;;  ppoouurr  ddeemmaannddeerr  uunnee  sseessssiioonn  

eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  5511..  

MMaannddaatt  ::  DDééllééggaattiioonn  ddee  vvoottee  4488  ;;  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  

CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  7766  ;;  eexxeerrcciiccee  dduu  mmaannddaatt  

ppaarrlleemmeennttaaiirree  ::  vvooiirr  iinnccoommppaattiibbiilliittééss..  

MMaannddaatt  iimmppéérraattiiff  ::  NNuulllliittéé  4488..  

MMaarrss  ::  PPrreemmiièèrree  sseessssiioonn  5522..  

MMééddiiaatteeuurr  ddee  llaa  rrééppuubblliiqquuee  8899--9900  

MMeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ::  MMaannddaatt,,  

nnoommiinnaattiioonnss,,  rreennoouuvveelllleemmeenntt,,  iimmmmuunniittéé,,  ââggéé  7766..  

MMeemmbbrreess  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ::  mmeemmbbrreess  ddee  ddrrooiitt,,  

nnoommiinnaattiioonn,,  ffiinn  ddeess  ffoonnccttiioonnss  4400  ;;  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ((ppéénnaallee))  

4400..  
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VVooiirr  aauussssii  MMiinniissttrreess..  

MMeessssaaggee  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ::  AA  llaa  nnaattiioonn  

3311..6611  ;;  eenn  ccaass  ddee  mmeennaaccee  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  3399  ;;  àà  

ll’’AAsssseemmbbllééee  6633..  

MMiinniissttrreess  ::  NNoommiinnaattiioonn,,  ffiinnss  ddeess  ffoonnccttiioonnss  4400  ;;  

ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  4422  ;;  

iinnccoommppaattiibbiilliittééss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  4433  ;;  rreessppoonnssaabbiilliittéé  

((ppéénnaallee))  8844  ;;  iinntteerrppeellllaattiioonn  6600  ;;  aaccccèèss  aauuxx  ssééaanncceess  ddee  

ll’’AAsssseemmbbllééee,,  ppaarroollee  6644  ;;  ppeeuuvveenntt  êêttrree  eenntteenndduuss  àà  lleeuurr  

ddeemmaannddee  6644..  

VVooiirr  aauussssii  GGoouuvveerrnneemmeenntt,,  MMeemmbbrreess  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt..  

MMiissee  eenn  aaccccuussaattiioonn  ::  DDeevvaanntt  llaa  HHaauuttee  CCoouurr  ddee  JJuussttiiccee  8844..  

MMoonnnnaaiiee  ::  RRééggiimmee  dd’’éémmiissssiioonn  ::  ddoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  

MMoottiioonnss  dd’’iinntteerrppeellllaattiioonn  ::  VVooiirr  iinntteerrppeellllaattiioonnss  

MMooyyeennss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ::  VVooiirr  CCoorrrreessppoonnddaannccee..  

MMooyyeennss  ddee  ccoonnttrrôôllee  ::  VVooiirr  CCoonnttrrôôllee  ((mmooyyeennss  ddee))  

  

NN  
  

NNaattiioonnaalliissaattiioonn  ::  VVooiirr  EEnnttrreepprriisseess  nnaattiioonnaalleess..  

NNaattiioonnaalliittéé  ::  DDoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  

NNéécceessssiittéé  ppuubblliiqquuee  ::  DDééddoommmmaaggeemmeenntt  eenn  ccaass  dd’’aatttteeiinnttee  àà  

llaa  pprroopprriiééttéé  1122..  

NNééggoocciiaattiioonn  ddeess  ttrraaiittééss  ::  PPaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  7700..  

NNoommiinnaattiioonnss  ::  PPaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ::  ddaannss  

ll’’aarrmmééee  3322  ;;  ppoouuvvooiirr  ddee  nnoommiinnaattiioonn  eett  dd’’aaccccrrééddiittaattiioonn  dduu  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  3388  ;;  aauuxx  eemmppllooiiss  ssuuppéérriieeuurrss  ddee  

ll’’EEttaatt  ::  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  MMiinniissttrreess  4411  ;;  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  

HHaauuttee  CCoouurr  ddee  JJuussttiiccee  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  8833  ;;  ddeess  

mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  7766..  
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OO  
  

OObblliiggaattiioonnss  ::  DDoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  

OOccttoobbrree  ::  SSeeccoonnddee  SSeessssiioonn  5511..    

OOffffiicciieerrss  mmiinniissttéérriieellss  ::  SSttaattuutt  ::  ddoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  

OOppiinniioonn  ((lliibbeerrttéé  dd’’))  ::  DDee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  1111,,  1155..  

OOrrddrree  dduu  jjoouurr  ::  DDeess  sseessssiioonnss  eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess  ddee  

ll’’AAsssseemmbbllééee  5522  ;;  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  6677  ;;  pprriioorriittéé  6677..  

OOrrggaanniissaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ::  TTrraaiittééss  eett  aaccccoorrddss  6622..  

OOuuvveerrttuurree  ::  DDee  sseessssiioonn  6600..  

  

PP  
  

PPaaiixx  ::  PPrrééaammbbuullee  ;;  

VVooiirr  aauussssii  TTrraaiittééss..  

PPaarrlleemmeenntt  ::  CCoommppoossiittiioonn  4444  ;;  

VVooiirr  aauussssii  AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee..  

PPaarroollee  ::  DDeess  mmeemmbbrreess  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  

nnaattiioonnaallee  6644..  

PPaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ::  66  ;;  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  66..  

PPaayyss  ::  VVooiirr  TTeerrrriittooiirree  

PPeeiinnee  ddee  mmoorrtt  ::  1100  

PPeeiinneess  ((RRééggiimmee  ddeess))  ::  DDoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  

PPeennssééee  ((lliibbeerrttéé  ddee))  ::  DDee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  1111,,  1155..  

PPeennssiioonn  ::  PPoouurr  lleess  aanncciieennss  pprrééssiiddeennttss  3388..  

PPeerrssoonnnnee  hhuummaaiinnee  ::  DDrrooiittss  eett  ddeevvooiirrss  TTiittrree  IIII  1100--2200  ;;  

ssaaccrrééee  1100  ;;  rreessppeecctt  eett  pprrootteeccttiioonn  ppaarr  ll’’EEttaatt  1100  ;;  lliibbeerrttéé  

dd’’eexxpprreessssiioonn  eett  dd’’aassssoocciiaattiioonn  1155  ;;  ttoorrttuurree  eett  sséévviicceess  1166  ;;  
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ddééffeennssee  dduu  tteerrrriittooiirree  ::  ddeevvooiirr  1177  ;;  ééttrraannggeerr  1188  ;;  pprrootteeccttiioonn  

ddeess  cciittooyyeennss  ddjjiibboouuttiieennss  eett  ddee  lleeuurrss  bbiieennss  àà  ll’’ééttrraannggeerr  1199  ;;  

ddoommiicciillee  iinnvviioollaabbllee  1122  ;;  sseeccrreett  ddee  llaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee  1133  ;;  

cchhooiixx  dduu  ddoommiicciillee  eett  ddééppllaacceemmeenntt  1144..  

PPeeuuppllee  ((ccoonnssuullttaattiioonn))  ::  VVooiirr  RRééfféérreenndduumm..  

PPoolliiccee  nnaattiioonnaallee  ::  4455  

PPoolliittiiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  ::  DDéétteerrmmiinnééee  ppaarr  lleess  llooiiss  ddee  

pprrooggrraammmmee  6655..  

PPoolliittiiqquuee  ééttrraannggèèrree  ::  VVooiirr  TTrraaiittééss  

PPoolliittiiqquuee  ggéénnéérraallee  ::  LLee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  rreenndd  ccoommppttee  àà  

ll’’AAsssseemmbbllééee  6600  ;;  ddéélliibbéérraattiioonn  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  MMiinniissttrreess  

4411..  

PPoouurrssuuiitteess  ::  DD’’uunn  mmeemmbbrree  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  5500  ;;  dduu  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  8844  ;;  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  1100..  

PPoouuvvooiirr  ::  EExxeerrcciiccee  44..  

PPoouuvvooiirr  eexxééccuuttiiff  ::  LLééggiittiimmiittéé  ppooppuullaaiirree  44  ;;  eesstt  aassssuurréé  ppaarr  

llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  2211..  

PPoouuvvooiirr  jjuuddiicciiaaiirree  ::  7711--7744  ;;  iinnddééppeennddaannccee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  

llééggiissllaattiiff  eett  àà  ll’’eexxééccuuttiiff  7711  ;;  rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  eett  lliibbeerrttééss  

7711  ::  ggaarrddiieenn  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  iinnddiivviidduueellllee  7744  ;;  eexxeerrccee  

ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ll’’EEttaatt  2200..  

PPoouurrvvooiirr  llééggiissllaattiiff  ::  LLééggiittiimmiittéé  ppooppuullaaiirree  44  ;;  eexxeerrcciiccee  ppaarr  

ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  5555..  

PPoouuvvooiirr  rréégglleemmeennttaaiirree  ::  EExxeerrccéé  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  3300  ;;  ddééffiinniittiioonn  dduu  ddoommaaiinnee  rréégglleemmeennttaaiirree  5577..  

PPoouuvvooiirrss  eexxcceeppttiioonnnneellss  ::  DDuu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

3399..  

PPoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ::  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  rréégguulliieerr  77,,  7755  ;;  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  iinntteerrrroommppuu  3399  ;;    

OOrrggaanniissaattiioonn  ::  ddoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  

PPrrééffeett  ::  4455  



 74 

PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  ::  AAssssuurree  ll’’iinnttéérriimm  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  eenn  ccaass  dd’’eemmppêêcchheemmeenntt  tteemmppoorraaiirree  2288  ;;  ssaaiissiitt  

llee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  eenn  ccaass  dd’’eemmppêêcchheemmeenntt  ddééffiinniittiiff  

dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  2299  ;;  aaccttiioonn  dduu  

ggoouuvveerrnneemmeenntt  3399  ;;  mmeemmbbrree  ddee  ddrrooiitt  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  

4400  ;;  nnoommiinnaattiioonn,,  ffiinn  ddeess  ffoonnccttiioonnss  4400  ;;  ddééllééggaattiioonn  ddee  

ppoouuvvooiirrss  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  4422  ;;  

iinnccoommppaattiibbiilliittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee  4433  ;;  ffaaiitt  uunn  rraappppoorrtt  ssuurr  llaa  

ssiittuuaattiioonn  dduu  ppaayyss  6600..  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  ::  AAssssuurree  ll’’iinnttéérriimm  dduu  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eenn  ccaass  dd’’eemmppêêcchheemmeenntt  

ddééffiinniittiiff  2299..  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ::  2211--4400  ;;  cchheeff  dduu  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  2211  ;;  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  2222  ;;  rrôôllee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  

2222  ;;  éélleeccttiioonn  2233--2277  ;;  eemmppêêcchheemmeenntt  tteemmppoorraaiirree  2288  ;;  

eemmppêêcchheemmeenntt  ddééffiinniittiiff  2299  ;;  éélleeccttiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  

2299  ;;  ddiissppoossee  dduu  ppoouuvvooiirr  rréégglleemmeennttaaiirree  eett  ccoonndduuiitt  llaa  

ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  nnaattiioonn  3300  ;;  mmeessssaaggeess  àà  llaa  nnaattiioonn  3311,,  6611  ;;  

mmeessssaaggeess  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  6633  ;;  cchheeff  ssuupprrêêmmee  ddeess  aarrmmééeess  

3311  ;;  nnoommmmee  lleess  ggrraannddss  ooffffiicciieerrss  ddee  ll’’AArrmmééee  3322  ;;  ccoonnffèèrree  

lleess  ddééccoorraattiioonnss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  3322  ;;  ddrrooiitt  ddee  ggrrââccee  3322  ;;  

ggaarraanntt  ddee  llaa  ssééccuurriittéé,,  ddee  ll’’iinnddééppeennddaannccee  eett  ddee  ll’’iinnttééggrriittéé  

nnaattiioonnaallee  2222  ;;  rreeccoouurrss  aauu  rrééfféérreenndduumm  3333  ;;  pprroommuullggaattiioonn  

ddeess  llooiiss,,  ddeemmaannddee  ddee  sseeccoonnddee  lleeccttuurree  3344  ;;  ssaaiissiinnee  dduu  

CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  3355,,  5599,,  7799  ;;  eexxééccuuttiioonn  ddeess  

ddéécciissiioonnss  ddee  jjuussttiiccee  3355  ;;  nnééggoocciiee  lleess  ttrraaiittééss  7700  ;;  ppoouuvvooiirr  

ddee  nnoommiinnaattiioonn  eett  dd’’aaccccrrééddiittaattiioonn  3377  ;;  aavvaannttaaggeess  eett  

ppeennssiioonn  3388  ;;  ppoouuvvooiirrss  eexxcceeppttiioonnnneellss  3399  ;;  nnoommiinnaattiioonn  ddeess  

mmeemmbbrreess  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  4400  ;;  pprrééssiiddeennccee  dduu  CCoonnsseeiill  

ddeess  MMiinniissttrreess  4411  ;;  ppeeuutt  ddéélléégguueerr  cceerrttaaiinnss  ddee  sseess  ppoouuvvooiirrss  

aauu  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree,,  aauuxx  mmiinniissttrreess  eett  aauuxx  hhaauuttss  

ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  4422  ;;  iinnccoommppaattiibbiilliittééss  
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4433  ;;  ppeeuutt  ddeemmaannddeerr  uunnee  sseessssiioonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddee  

ll’’AAsssseemmbbllééee  5522  ;;  ggaarraanntt  ddee  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  llaa  

mmaaggiissttrraattuurree  7733  ;;  pprrééssiiddeennccee  dduu  CCoonnsseeiill  ssuuppéérriieeuurr  ddee  llaa  

MMaaggiissttrraattuurree  7733  ;;  hhaauuttee  ttrraahhiissoonn  8844  ;;  iinniittiiaattiivvee  ddee  rréévviissiioonn  

ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  9911  ;;  nnoommiinnaattiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  

ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  8877  eett  ddee  lleeuurr  pprrééssiiddeenntt  7700  ;;  eexxeerrccee  

ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ll’’EEttaatt  2200..  

VVooiirr  aauussssii  PPrrééssiiddeennttss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ((AAnncciieennss))..  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ::  SSaaiissiitt  llee  CCoonnsseeiill  

ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  eenn  ccaass  dd’’eemmppêêcchheemmeenntt  ddééffiinniittiiff  dduu  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  2299  ;;  ccoonnssuullttaattiioonn  eenn  ccaass  

dd’’eexxeerrcciiccee  ddeess  ppoouuvvooiirrss  eexxcceeppttiioonnnneellss  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  

llaa  RRééppuubblliiqquuee  3399  ;;  ppeeuutt  ddeemmaannddeerr  uunnee  sseessssiioonn  

eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  5522  ;;  éélleeccttiioonn  eett  dduurrééee  ddeess  

ffoonnccttiioonnss  5533  ;;  nnoommiinnaattiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  

ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  7766  ;;  ssaaiissiinnee  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  7799,,  

7799  ;;  pprroonnoonnccee  llaa  rreecceevvaabbiilliittéé  ddeess  pprroojjeettss,,  pprrooppoossiittiioonn  eett  

aammeennddeemmeennttss  5599..  

PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ::  CCoonnssuullttaattiioonn  eenn  

ccaass  dd’’eexxeerrcciiccee  ddeess  ppoouuvvooiirrss  eexxcceeppttiioonnnneellss  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  

ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  3399  ;;  nnoommmméé  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  7766..  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ((AAnncciieennss))  ::  PPeennssiioonn  3388  ;;  

mmeemmbbrreess  ddee  ddrrooiitt  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  7766..  

PPrrééssiiddeennttss  ddeess  ggrroouuppeess  ::  CCoonnfféérreennccee  ddeess  pprrééssiiddeennttss  6677..  

PPrriinncciippee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ::  11..  

PPrriissoonn  ::  VVooiirr  RRééggiimmee  ppéénniitteennttiiaaiirree    

PPrrooccéédduurree  ppéénnaallee  ::  IInnccuullppaattiioonn  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  1100  ;;  

ddoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  

PPrrooggrraammmmee  ::  PPrrooggrraammmmee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaall  ddee  ll’’EEttaatt  

6655..  
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PPrroojjeett  ddee  llooii  ::  AAddooppttiioonn  ppaarr  rrééfféérreenndduumm  3333  ;;  ddee  

rraattiiffiiccaattiioonn  3399  ;;  ddéélliibbéérraattiioonn  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  MMiinniissttrreess  4411  ;;  

rreecceevvaabbiilliittéé  5599  ;;  iinniittiiaattiivvee  5588  ;;  ddiissccuussssiioonn  eett  vvoottee  ppaarr  

ll’’AAsssseemmbbllééee  5555  ;;  iinnssccrriippttiioonn  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  6677..  

PPrroojjeett  ddee  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ::  VVooiirr  LLooii  ddee  FFiinnaanncceess    

PPrroojjeett  ddee  rréévviissiioonn  ::  DDee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  9911..  

PPrroolloonnggaattiioonn  ::  DDee  llaa  dduurrééee  dd’’uunnee  sseessssiioonn  oorrddiinnaaiirree  5511..  

PPrroommuullggaattiioonn  ::  DDeess  llooiiss  oorrggaanniiqquueess  6666  ;;  aapprrèèss  eexxaammeenn  ddee  

llaa  ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliittéé  7755,,  7788,,  7799  ;;  ddeess  llooiiss  3333..  

PPrrooppoossiittiioonn  ddee  llooii  ::  IInniittiiaattiivvee  5588  ;;  rreecceevvaabbiilliittéé  5599,,  6677  ;;  

ddiissccuussssiioonn  eett  vvoottee  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  5555  ;;  iinnssccrriippttiioonn  àà  

ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  6677..  

PPrrooppoossiittiioonn  ddee  rréévviissiioonn  ::  DDee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  8877..  

PPrroopprriiééttéé  ((RRééggiimmee  ddee  llaa))  ::  DDrrooiitt  ddee  pprroopprriiééttéé  ::  ggaarraannttii  

ppaarr  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  1122  ;;  ddoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  

  

QQ  
  

QQuueessttiioonnss  ddeess  ddééppuuttééss  ::  QQuueessttiioonnss  oorraalleess  eett  ééccrriitteess  ::  

ssééaannccee  rréésseerrvvééee  6600..    

QQuuaattrree  mmooiiss  ::  DDuurrééee  ddee  cchhaaqquuee  sseessssiioonn  5511  

  

RR  
  

RRaappppoorrtt  ::  DDuu  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu  ppaayyss  

6600..  

RRaattiiffiiccaattiioonn  ::  PPaarr  rrééfféérreenndduumm  3333  ;;  ddeess  ttrraaiittééss  eett  aaccccoorrddss  

iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  7700,,  6622  ;;  pprroojjeett  ddee  llooii  3399..  

RReecceetttteess  ddee  ll’’EEttaatt  ::  DDéétteerrmmiinnééeess  ppaarr  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  

6655,,  6699  ;;  iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  ddiimmiinnuuttiioonn  ppaarr  vvooiiee  ddee  pprrooppoossiittiioonn  

oouu  dd’’aammeennddeemmeenntt  6688..  
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RReecceevvaabbiilliittéé  ::  DDeess  pprrooppoossiittiioonnss,,  pprroojjeettss  eett  aammeennddeemmeennttss  

5599  ;;  rreecceevvaabbiilliittéé  ffiinnaanncciièèrree  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  eett  

aammeennddeemmeennttss  6688..  

RRééfféérreenndduumm  ::  EExxeerrcciiccee  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  nnaattiioonnaallee  33  ;;  

iinniittiiaattiivvee  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  3333,,  8877  ;;  eenn  ccaass  ddee  

rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  8877  ;;  SSuurrvveeiillllaannccee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  

ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  7777  ;;  cceessssiioonn,,  aaddjjoonnccttiioonn  dduu  

tteerrrriittooiirree  6622..    

RRééggiimmee  éélleeccttoorraall  ::  DDoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  

RRééggiimmee  ppéénniitteennttiiaaiirree  ::  OOrrggaanniissaattiioonn  ::  ddoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  

5566..  

RRééggiimmeess  mmaattrriimmoonniiaauuxx  ::  VVooiirr  FFaammiillllee..  

RRèègglleemmeenntt  ::  DDoommaaiinnee  dduu  ppoouuvvooiirr  rréégglleemmeennttaaiirree  5577..  

RRèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  ::  EEttaabbllii  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  

5555  ;;  ddoommaaiinnee  dduu  rrèègglleemmeenntt  5544,,  6600  ;;  ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliittéé  7788..  

RReelliiggiioonn  ::  LLiibbeerrttéé  ddee  rreelliiggiioonn  ::  ppoouurr  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  1111,,  

1155  ;;  ddee  ll’’EEttaatt  ::  pprrééaammbbuullee..  

RReemmppllaacceemmeenntt  ::  DDeess  ddééppuuttééss  4477..  

RReennoouuvveelllleemmeenntt  ::  DDeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  4477,,  8833  ;;  

ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  7755  ;;  ddeess  

mmeemmbbrreess  ddee  llaa  HHaauuttee  CCoouurr  ddee  JJuussttiiccee  8833..  

RReepprréésseennttaanntt  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ::  PPaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  

ttrraavvaauuxx  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddeess  pprrééssiiddeennttss  6677..  

RReepprréésseennttaattiioonn  ::  DDuu  ppeeuuppllee  33  ;;  ddee  llaa  nnaattiioonn  4488..  

RRééppuubblliiqquuee  ::  PPrriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx,,  ddeevviissee  11  ;;  ffoorrmmee  

rrééppuubblliiccaaiinnee  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ::  mmeennaaccééee  ppaarr  uunn  pprroojjeett  

oouu  pprrooppoossiittiioonn  ddee  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  9911..  

VVooiirr  aauussssii  TTeerrrriittooiirree,,  IInnttééggrriittéé  dduu  tteerrrriittooiirree..  

RReessppoonnssaabbiilliittéé  ::  DDuu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  8844..  

RReessppoonnssaabbiilliittéé  ppéénnaallee  ::  DDeess  mmeemmbbrreess  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  

4400,,  8844..  

RReessssoouurrcceess  ppuubblliiqquueess  ::  VVooiirr  RReecceetttteess  ddee  ll’’EEttaatt..  
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RRééuunniioonn  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ::  DDee  ddrrooiitt  lloorrss  ddee  

ll’’eexxeerrcciiccee  ddeess  ppoouuvvooiirrss  eexxcceeppttiioonnnneellss  4400  ;;  ddee  ddrrooiitt  eenn  

ssééaanncceess  oorrddiinnaaiirree  5500..  

RRéévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ::  CCoonnssééqquueennccee  dd’’uunn  ttrraaiittéé  

iinntteerrnnaattiioonnaall  3377  ;;  iimmppoossssiibbllee  lloorrss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ddeess  

ppoouuvvooiirrss  eexxcceeppttiioonnnneellss  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

3399  ;;  9911--9922,,  iinniittiiaattiivvee  9911  ;;  ccaass  dd’’eexxcclluussiioonn  9922..  

  

SS  
  

SScceeaauu  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ::  22..  

SSccrruuttiinn  ::  ((MMooddee  ddee))  ::  PPoouurr  ll’’éélleeccttiioonn  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  2233  ;;  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  aaccccuussaattiioonn  dduu  PPrrééssiiddeenntt  

ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  ddeess  mmiinniissttrreess  8844..  

SSééaanncceess  ::  ppuubblliiqquueess  5500  ;;  SSééaannccee  rréésseerrvvééee  aauuxx  qquueessttiioonnss    

ddeess  ddééppuuttééss  6600  ;;  ssééaannccee  ssppéécciiaallee  ppoouurr  lleess  iinntteerrppeellllaattiioonnss  

6600  ;;  aaccccèèss  ddeess  mmiinniissttrreess  6644  ;;  ssééaannccee  pplléénniièèrree  ::  aaddooppttiioonn  dduu  

bbuuddggeett  6699..  

VVooiirr  aauussssii  SSeessssiioonnss..  

SSeeccrreett  ::  DDee  llaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee  eett  ddeess  aauuttrreess  mmooyyeennss  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  1133..  

SSééccuurriittéé  ::  DDee  ttoouutt  iinnddiivviidduu  1100,,  1144..  

SSééccuurriittéé  ssoocciiaallee  ::  DDoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  

SSéénnaatt  9977  

SSeessssiioonn  bbuuddggééttaaiirree  ::  5511..  

SSeessssiioonnss  ::  DDee  ddrrooiitt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  lloorrss  ddeess  ppoouuvvooiirrss  

eexxcceeppttiioonnnneellss  3399  ;;  sseessssiioonnss  oorrddiinnaaiirreess  5511  ;;  dduurrééee  ddeess  

sseessssiioonnss  oorrddiinnaaiirreess  5511  ;;  sseessssiioonnss  eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess  ::  

ll’’iinniittiiaattiivvee,,  oorrddrree  dduu  jjoouurr,,  dduurrééee  5522  ;;  oouuvveerrttuurree  ::  rraappppoorrtt  

dduu  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu  ppaayyss  6600..  

SSéévviicceess  ::  VVooiirr  EEnnttrreepprriisseess  nnaattiioonnaalleess..  

SSoouuss  pprrééffeett  ::  4455  
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SSoouuvveerraaiinneettéé  nnaattiioonnaallee  ::  PPrrééaammbbuullee  ;;  TTiittrree  II  11..  

SSuucccceessssiioonnss  ::  DDoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff  5566..  

SSuuffffrraaggee  ::  EExxeerrcciiccee  dduu  ppoouuvvooiirr  ppoolliittiiqquuee  44  ;;  éélleeccttiioonn  dduu  

pprrééssiiddeenntt  2233  ;;  éélleeccttiioonn  ddeess  ddééppuuttééss  4455  ;;  rréévviissiioonn  ddee  llaa  

CCoonnssttiittuuttiioonn  9911..  

SSuuppppllééaannccee  ::  DDuu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  2288--2299..  

SSûûrreettéé  ::  VVooiirr  SSééccuurriittéé..  

SSuussppeennssiioonn  ((ddee  llaa  ddéétteennttiioonn,,  ddee  llaa  ppoouurrssuuiittee))  ::  VVooiirr  

DDéétteennttiioonn,,  PPoouurrssuuiitteess..  

SSyynnddiiccaatt  ::  VVooiirr  DDrrooiitt  ssyynnddiiccaall..  

  

  

TT  
  

TTeerrrriittooiirree  ::  IInnttééggrriittéé  2222,,  3399,,  8888  ;;  ssiittuuaattiioonn  dduu  ppaayyss  ::  

rraappppoorrtt,,  ddéébbaatt  aannnnuueell  6600  ;;  cceessssiioonn,,  aaddjjoonnccttiioonn  6677..  

VVooiirr  aauussssii  IInnttééggrriittéé  dduu  tteerrrriittooiirree..  

TToorrttuurree  ::  PPuunniiee  ppaarr  llaa  llooii  1166..  

TToouurr  ((DDee  ssccrruuttiinn))  ::  PPoouurr  ll’’éélleeccttiioonn  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  2277..  

TTrraaiittééss  eett  aaccccoorrddss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ::  NNééggoocciiaattiioonn  ppaarr  llee  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  33  ;;  rraattiiffiiccaattiioonn  ppaarr  

ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  7700  ;;  aauuttoorriittéé  ssuuppéérriieeuurree  aauuxx  llooiiss  

7700  ;;  ccaauussee  ddee  llaa  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  7700  ;;  rraattiiffiiccaattiioonn  

eenn  vveerrttuu  dd’’uunnee  llooii  6622..  

TTrraavvaaiill  ::  LLiibbeerrttéé  ddee  ttrraavvaaiill  1155  ;;  ddrrooiitt  dduu  ttrraavvaaiill  5566..  

TTrriibbuunnaauuxx  ddee  jjuussttiiccee  ::  VVooiirr  CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  JJuussttiiccee..  

  

UU  
  

UUrrggeennccee  ::  PPoouurr  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliittéé  ddeess  

llooiiss  7788  ;;  ppoouurr  ll’’eexxaammeenn  ddeess  tteexxtteess  llééggiissllaattiiffss  6677..  
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VVooiirr  aauussssii  EEttaatt  dd’’UUrrggeennccee  

  

  

  

  

VV  
  

VVaaccaannccee  ::  DDee  llaa  PPrrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ::  ddee  ffaaççoonn  

tteemmppoorraaiirree  2288  ;;  ddee  ffaaççoonn  ddééffiinniittiivvee  2299  ;;  ddee  ssiièèggeess  ddee  

ddééppuuttééss  4466..  

VVaalliiddaattiioonnss  ::  VVooiirr  CCoonntteennttiieeuuxx  éélleeccttoorraall..  

VVooiiee  dd’’eexxcceeppttiioonn  ::  SSaaiissiinnee  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  8800..  

VVoottee  ::  DDééllééggaattiioonn  ddee  vvoottee  ddeess  ddééppuuttééss  4488  ;;  ddeess  mmiisseess  eenn  

aaccccuussaattiioonn  8844  ;;  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  9911  ;;  llooii  ::  ppaarr  

ll’’AAsssseemmbbllééee  5555  ;;  LLooii  oorrggaanniiqquuee  6666  ;;  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  6699..  

  

  

  

  

  

  

 


