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Mathieu Disant

L’autorité de la chose interprétée par le
Conseil constitutionnel
Parijs: LGDJ 2010, 868p., ISBN 978-2275035390
J.H. Reestman

De titelpagina van het hier besproken boek, dat Mathieu Disant in 2008
als proefschrift verdedigde, vermeldt dat de auteur er niet alleen de Prix
de thèse du Conseil constitutionnel voor heeft gekregen, maar ook de Prix
spécial du Sénat én de Prix de l’Académie française. Het moet dus wel een
bijzonder boek zijn, en dat is het, maar het is geen eenvoudige kost. Het
betreft een zeer hecht doortimmerde studie naar de betekenis van de in
terpretaties van de Conseil constitutionnel, de belangrijkste Franse consti
tutionele rechter, voor Franse publieke autoriteiten en met name de
andere Franse rechters. Het boek is naar goed Frans gebruik opgesplitst
in twee delen die tegenovergestelde aspecten van het onderwerp behande
len. In het eerste, normatieve deel, getiteld La découverte de la chose interprétée par le Conseil constitutionnel, stelt Disant dat de interpretatieve uit
spraken van de constitutionele raad voor de gewone Franse rechters – de
civiele, straf- en administratieve rechters – in beginsel juridisch bindend
zijn. In het tweede, feitelijke deel, getiteld La portée de la chose interprétée
par le Conseil constitutionnel, bespreekt Disant de omgang van publieke
autoriteiten met die interpretaties.
De gewone Franse rechters volgen veelal de interpretaties van de Conseil
constitutionnel ook als het gezag van gewijsde zulks niet eist. De vraag is
of dat een zaak van hun vrije wil of overtuiging is dan wel daartoe een ju
ridische verplichting bestaat. Dat laatste betoogt Disant. Hij stelt dat de
uitspraken van de constitutionele raad in diens hoedanigheid van consti
tutionele rechter voor de andere rechters autorité de la chose interprétée
(moeten) hebben, letterlijk ‘gezag van hetgeen geïnterpreteerd is’. Dat
begrip vindt zijn oorsprong in het Europese Unierecht (p. 10). Toegepast
op Franrijk houdt dat gezag in het bijzonder in dat de gewone Franse
rechters in beginsel ook juridisch gebonden zijn aan de grondwets- en
wetsinterpretaties van de Conseil constitutionnel als voor hen een ander,
maar vergelijkbaar besluit (wet, verordening etc.) in het geding is dan het
welk waarover de Conseil constitutionnel zich heeft uitgesproken. Dat
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gezag moet orde brengen in een stelsel waarin verschillende soorten rech
ters bevoegd zijn om de grondwet te interpreteren.
In traditionele, organisch-hiërarchisch geordende rechterlijke stelsels
is aan zulk gezag geen behoefte. Ook al bestaat daartoe strikt juridisch
genomen geen enkele verplichting, toch zullen lagere rechters in zo’n
stelsel de interpretaties van de hoogste rechter in hun hiërarchie gewoon
lijk volgen omdat ze weten dat hun uitspraken anders later zullen worden
gecasseerd. In Frankrijk is de bevoegdheid om aan de Constitutie te toet
sen echter verdeeld over verschillende soorten rechters die formeel niet in
een onderlinge rangorde staan: de Conseil constitutionnel is exclusief be
voegd de grondwettigheid van wetten in formele zin (en verdragen) te be
oordelen, de verschillende categorieën gewone rechters die van lagere be
sluiten. Bovendien zijn de gewone rechters belast met (toezicht op) de toe
passing én de interpretatie van wetten in formele zin, waaronder die
wetten die de Conseil constitutionnel onder interpretatievoorbehoud (conformité sous réserve) heeft goedgekeurd. Zoals men begrijpt, leidt deze
rechterlijke constellatie tot allerlei onderling verschillende interpretaties
van grondwet en wet. Het geprivilegieerde gezag van de interpretaties van
de Conseil constitutionnel brengt in deze constellatie rechtseenheid en -ze
kerheid en bevordert de eenvormige toepassing van het ‘principe de constitutionnalité’ – voor zover mogelijk natuurlijk, want de auteur is er zich wel
van bewust dat de interpretaties van de constitutionele raad vaak zelf ook
interpretatie behoeven.
Dat de interpretaties van de Conseil constitutionnel geprivilegieerd gezag
hebben, ligt volgens Disant besloten in het Franse bestel. Omdat de raad
de bevoegdheid heeft de grondwettigheid van wetten en verdragen te be
oordelen, dus de belangrijkste gewone besluiten, moet hij worden be
schouwd als de officiële uitlegger, als de gepriviligieerde exegeet van de
Constitutie. Die ‘nature herméneutique’ van de raad maakt van zijn inter
pretaties een echte rechtsbron en geeft er een ‘caractère législatif ’ aan; dat
de constitutionele raad tot aan 1 maart 2010 (zie infra) uitsluitend preven
tief en dus in abstracto toetste, maakt ze daar overigens ook bijzonder ge
schikt voor. Het positiefrechtelijke fundament voor ’s raads bevoegdheid
‘algemeen verbindende interpretaties’ te geven is vinden in een ruime
lezing van het (huidige) artikel 62 lid 3 van de Constitutie.1 Dat artikel is
daarmee niet alleen de zetel van het gezag van gewijsde dat aan de uit
spraken van de raad toekomt, maar tevens die van het ‘gezag van hetgeen
geïnterpreteerd’ is. Dat laatste gezag is tevens gefundeerd in het (onge
schreven) rechtsbeginsel van de rechtszekerheid.
Anders dan men op grond van het voorgaande zou verwachten, en anders
ook dan het gezag van gewijsde, is het ‘gezag van hetgeen geïnterpreteerd
is’ niet absoluut. Het eist geen blinde gehoorzaamheid van de gewone
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rechters, maar heeft slechts een ‘caractère directif ’. In die hoedanigheid
legt het aan de rechters een dubbele verplichting op: zij moeten op z’n
minst met de interpretaties van de Conseil constitutionnel rekening
houden én zij mogen er niet van afwijken zonder zwaarwegende redenen
(p. 369). Anders gezegd, de rechters zijn in beginsel juridisch verplicht
om de raad te volgen, maar mogen dat bij wijze van uitzondering nalaten
als het voorliggende geval ‘en âme et conscience’ zulks vereist. De soepel
heid die het ‘gezag van hetgeen geïnterpreteerd is’ daarmee kent in verge
lijking met het gezag van gewijsde, verzoent volgens Disant twee verschil
lende aan het Franse rechtssysteem inherente eisen: de eis van respect
voor de Constitutie zoals deze is geïnterpreteerd door de Conseil constitutionnel en de eis van autonomie voor de gewone rechters. De soepelheid
wordt bovendien gerechtvaardigd door de bijzondere betekenis die de toe
passing van de wet in een concreet geval heeft voor het begrip en de inter
pretatie van het recht: ‘(l)es problèmes de l’application ne sont pas tous absorbés par l’interprétation’ (p. 371).
Omdat de gewone rechters, net als bijvoorbeeld de formele wetgever die
daartoe geenszins verplicht is, over het algemeen de interpretaties van de
Conseil constitutionnel volgen, kent het ‘principe juridique de l’autorité de
(la) chose interprétée (…) une situation globalement satisfaisante d’effectivité’
(p. 756). Maar dat betekent niet per se dat de gewone rechters zich daartoe
juridisch gedwongen voelen. Althans het Cour de cassation doet dat in zijn
hoedanigheid van hoogste strafrechter niet. Dat blijkt uit zijn beroemde
uitspraak in de zaak Breisacher in 2001. Terwijl de Conseil constitutionnel
twee jaar eerder in zijn uitspraak over het Statuut van het Internationaal
Strafhof meende dat presidenten van de republiek voor commune delic
ten tijdens hun ambtsperiode konden worden berecht voor het (inmiddels
vervangen) Haute Cour de justice als forum privilegiatum, stelde het Cour
de cassation op basis van zijn eigen analyse van de grondwet dat ter zake
geen enkele rechter bevoegd was. Ter rechtvaardiging van zijn afwijkende
interpretatie stelde het Cour de Cassation slechts gebonden te zijn aan in
terpretaties van de Conseil constitutionnel als hetzelfde besluit in het
geding is als waarover deze zich heeft uitgesproken (p. 601 e.v.).2 En daar
van was in casu geen sprake. Verder blijkt hun onbevoegdheid om de wet
in formele zin en de daardoor gedekte lagere besluiten te toetsen aan de
Constitutie (théorie de la loi écran) voor bijna alle gewone rechters een on
overkomelijk obstakel voor het volgen van de interpretaties van de raad.
Wat zal het effect zijn op het gezag van de ’s Conseils interpretaties van de
in 2008 in artikel 61-1 van de Constitutie neergelegde ‘prejudiciële proce
dure’ die de raad bevoegd maakt om uitgevaardigde formele wetten te
toetsen en te vernietigen? Volgens die procedure, die sinds 1 maart 2010
operationeel is en waarvan het functioneren dus buiten het bestek van het

2 Cour de cassation 10 oktober
2001: ‘si l’autorité des décisions
du Conseil constitutionnel s’at
tache non seulement au disposi
tif, mais aussi aux motifs qui en
sont le soutien nécessaire, ces
décisions ne s’imposent aux pou
voirs publics et aux autorités ad
ministratives et juridictionnelles
qu’en ce qui concerne le texte
soumis à l’examen du Conseil.’
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boek valt, kunnen particulieren voor de gewone rechters de grondwettig
heid van een formele wet aanvechten als die naar hun mening hun
Franse grondrechten schendt. Als de kwestie serieus is en de wet niet
eerder door de Conseil constitutionnel grondwettig is verklaard, moeten de
lagere rechters haar doorgeleiden naar de hoogste rechters in hun hiërar
chie, het Cour de cassation of de Conseil d’Etat; als de kwestie ook in hun
ogen aan de genoemde voorwaarden voldoet en bovendien nieuw is,
moeten zij haar op hun beurt doorgeleiden naar de Conseil constitutionnel,
die de wet ongrondwettig kan verklaren. Die procedure maakt, zoals
Disant terecht opmerkt, van de gewone rechters eerstelijns beoordelaars
van formele wetten en verplicht hen daarbij in ieder geval in zekere zin
rekening te houden met de jurisprudentie van de constitutionele raad. En
als zij hun nieuwe taak serieus nemen, zouden ze in ieder geval die
grondwettigheidsvragen moeten doorverwijzen die gebaseerd zijn op de
analoge toepassing van de interpretaties van de Conseil constitutionnel. Zo
beschouwd zal de nieuwe procedure het geprivilegieerde gezag van ’s
raads uitspraken alleen maar versterken (p. 285-6; 718). Maar misschien
kan men ook het tegendeel beweren en stellen dat de procedure dat gezag
juist verzwakt, of althans een ander karakter geeft, omdat de Conseil constitutionnel nu zelf kan doen wat de gewone rechters op basis van de ‘autorité de la chose interprétée’ zouden moeten kunnen doen: een uitgevaardig
de ongrondwettige wet haar venijn ontnemen? Uw recensent is er nog
niet uit.
Kort en helder schrijven is niet de grootste kwaliteit punt van Mathieu
Disant. Hij maakt het zijn lezers alleen al door de lengte van zijn betoog –
757 dichtbedrukte pagina’s, bibliografie, inhoudsopgave en index de jurisprudence niet inbegrepen – niet gemakkelijk. Inhoudelijk wordt de lezer
eveneens op de proef gesteld, want het boek bevat een duizelingwekkende
hoeveelheid semantische, rechtstheoretische en casuïstische onderschei
dingen waarin uw recensent eerlijk gezegd wel eens verdwaalde. Maar het
boek bevat ook een razend knap en door zijn subtiliteit zeer verleidelijk
betoog. Het geeft daarbij blijk van het enorme denkvermogen van de
auteur en diens fabelachtige beheersing van de jurisprudenties van de
Conseil constitutionnel en van de gewone Franse rechters, en bevat boven
dien allerlei uitstapjes naar buitenlandse rechtsstelsels. Kortom, er valt
niet alleen veel in te lezen, maar ook veel uit te leren.

