
 
 
 
 
 
 
 

Adhésion à la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée, à son 

Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et 
punir la traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants, ainsi qu’à son Protocole 
additionnel contre le trafic illicite de migrants par 

terre, air et mer 
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LLiissttee  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  àà  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  ccoonnssuullttaattiioonn  
eett  aabbrréévviiaattiioonnss  uuttiilliissééeess  
  
11..  CCaannttoonnss  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  
dduu  ccaannttoonn  ddee  ZZuurriicchh  ZZHH  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt    
dduu  ccaannttoonn  ddee  BBeerrnnee  
  BBEE  
DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  jjuussttiiccee  eett  ddee  ssééccuurriittéé  
dduu  ccaannttoonn  ddee  LLuucceerrnnee  LLUU  
  
LLaannddaammmmaannnn  eett  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt    
dduu  ccaannttoonn  dd’’UUrrii  UURR  
    
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  
dduu  ccaannttoonn  ddee  SScchhwwyyzz  SSZZ  
  
DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  jjuussttiiccee  
dduu  ccaannttoonn  dd’’OObbwwaalldd  OOWW  
  
LLaannddaammmmaannnn  eett  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt    
dduu  ccaannttoonn  ddee  NNiiddwwaalldd  NNWW  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt    
dduu  ccaannttoonn  ddee  GGllaarriiss  GGLL  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  
dduu  ccaannttoonn  ddee  ZZoouugg  ZZGG  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  dduu  ccaannttoonn  
ddee  FFrriibboouurrgg  FFRR  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  dduu  ccaannttoonn  
ddee  SSoolleeuurree  SSOO  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  dduu  ccaannttoonn    
ddee  BBââllee--VViillllee  BBSS  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  dduu  ccaannttoonn  
ddee  BBââllee--CCaammppaaggnnee  BBLL  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  dduu  ccaannttoonn  
ddee  SScchhaaffffhhoouussee  SSHH  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  dduu  ccaannttoonn  
dd’’AAppppeennzzeellll  RRhhooddeess  eexxttéérriieeuurreess  AARR  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  dduu  ccaannttoonn  
dd''AAppppeennzzeellll  RRhhooddeess  iinnttéérriieeuurreess  AAII  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  dduu  ccaannttoonn  
ddee  SStt--GGaallll  SSGG  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  dduu  ccaannttoonn  
ddeess  GGrriissoonnss  GGRR  
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CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  dduu  ccaannttoonn  
dd’’AArrggoovviiee  AAGG  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  dduu  ccaannttoonn  
ddee  TThhuurrggoovviiee  TTGG  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  
eett  ccaannttoonn  dduu  TTeessssiinn  TTII  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  dduu  ccaannttoonn  dduu  
VVaallaaiiss  VVSS  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  
eett  ccaannttoonn  ddee  NNeeuucchhââtteell  NNEE  
  
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  
eett  ccaannttoonn  ddee  GGeennèèvvee  GGEE  
  
GGoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  
eett  ccaannttoonn  dduu  JJuurraa  JJUU  
  
  
22..  PPaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  
  
PPaarrttii  ddéémmooccrraattee--cchhrrééttiieenn  ssuuiissssee  
  PPDDCC  
  
Union démocratique du centre UDC 
 
Parti chrétien-social  PCS 
  
  
33..  OOrrggaanniissaattiioonn  ééccoonnoommiiqquueess  
  
CCeennttrree  ppaattrroonnaall  CCPP  
  
FFééddéérraattiioonn  ddeess  
EEnnttrreepprriisseess  RRoommaannddeess  FFEERR  
  
UUnniioonn  ssuuiissssee  ddeess  aarrttss  eett  mmééttiieerrss  UUSSAAMM  
  
EEccoonnoommiieessuuiissssee  eeccoossuu  
  
  
44..  AAuuttrreess  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  iinnssttiittuuttiioonnss  
  
FFeemmmmeess  jjuurriisstteess  ssuuiisssseess  FFJJSS  
  
CCoonnfféérreennccee  ssuuiissssee  ddeess  ddéélléégguuééeess    
àà  ll’’ééggaalliittéé  eennttrree  ffeemmmmeess  eett  hhoommmmeess  SSKKGGBB  
  
pprroo  jjuuvveennttuuttee  pprroojjuu  
  
CChhrriissttlliicchheerr  FFrriieeddeennssddiieennsstt  ccffdd  
  
SScchhwweeiizzeerriisscchhee  KKoonnffeerreennzz  ddeerr  
IInntteerrvveennttiioonnsssstteelllleenn  uunndd  IInntteerrvveennttiioonnss--  
pprroojjeekkttee  ggeeggeenn  hhääuusslliicchhee  GGeewwaalltt  IISSTT  
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FFééddéérraattiioonn  ddeess  EEgglliisseess  pprrootteessttaanntteess  ddee  SSuuiissssee  ffeeppss  
  
CCeennttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  lleess  ffeemmmmeess  dd’’AAffrriiqquuee,,  dd’’AAssiiee,,  dd’’AAmméérriiqquuee  llaattiinnee  
eett  dd’’EEuurrooppee  ddee  ll’’EEsstt  FFIIZZ  
  
AAssssoocciiaattiioonn  ssuuiissssee  ddeess  mmaaggiissttrraattss  ddee  ll’’oorrddrree  jjuuddiicciiaaiirree  AASSMM  
  
CCoommmmiissssiioonn  ffééddéérraallee  ddeess  ééttrraannggeerrss  CCFFEE  
  
SSoocciiééttéé  ssuuiissssee  ddee  ddrrooiitt  ppéénnaall  SSSSDDPP  
  
OOrrggaanniissaattiioonn  ffaaîîttiièèrree  ssuuiissssee  ddeess  mmaaiissoonnss  dd’’aaccccuueeiill  ppoouurr  ffeemmmmeess  DDAAOO  
  
CCoooorrddiinnaattiioonn  rroommaannddee  
ddeess  pprraattiicciieennss  LLAAVVII  CCOORROOLLAA  
  
CCoonnfféérreennccee  ddeess  ccoommmmaannddaannttss  ddeess  ppoolliicceess  ccaannttoonnaalleess  ddee  SSuuiissssee  CCCCPPCCSS  
  
FFééddéérraattiioonn  ssuuiissssee  ddeess  aavvooccaattss  FFAASS  
  
TTeerrrree  ddeess  hhoommmmeess  SSuuiissssee  ttddhhcchh  
  
FFoonnddaattiioonn  TTeerrrree  ddeess  hhoommmmeess  ttddhh  
  
FFééddéérraattiioonn  ssuuiissssee  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddee  ppoolliiccee  FFSSFFPP  
  
SScchhwweeiizzeerriisscchheerr  FFrriieeddeennssrraatt  SSFFRR  
  
RRéésseeaauu  ssuuiissssee  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’eennffaanntt  NNKKCCHH  
  
AAssssoocciiaattiioonn  ssuuiissssee  ppoouurr  lleess  ddrrooiittss  ddee  llaa  ffeemmmmee  aaddff  
  
CCoommiittéé  ssuuiissssee  ppoouurr  ll’’UUNNIICCEEFF  UUNNIICCEEFF  
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IInnttrroodduuccttiioonn  
  

PPaarr  ssaa  ddéécciissiioonn  dduu  1155  ddéécceemmbbrree  22000033,,  llee  CCoonnsseeiill  ffééddéérraall  aa  aauuttoorriisséé  llee  DDééppaarrtteemmeenntt  

ffééddéérraall  ddee  jjuussttiiccee  eett  ppoolliiccee  ((DDFFJJPP))  àà  oouuvvrriirr  uunnee  pprrooccéédduurree  ddee  ccoonnssuullttaattiioonn  ssuurr  llee  

rraappppoorrtt  eexxpplliiccaattiiff  eett  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  dd’’aaddhhééssiioonn  àà  llaa  CCoonnvveennttiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  

ccoonnttrree  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  ttrraannssnnaattiioonnaallee  oorrggaanniissééee,,  àà  ssoonn  PPrroottooccoollee  aaddddiittiioonnnneell  vviissaanntt  àà  

pprréévveenniirr,,  rréépprriimmeerr  eett  ppuunniirr  llaa  ttrraaiittee  ddeess  ppeerrssoonnnneess,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  ffeemmmmeess  eett  ddeess  

eennffaannttss,,  aaiinnssii  qquu’’àà  ssoonn  PPrroottooccoollee  aaddddiittiioonnnneell  ccoonnttrree  llee  ttrraaffiicc  iilllliicciittee  ddee  mmiiggrraannttss  ppaarr  

tteerrrree,,  aaiirr  eett  mmeerr..  

  

SSuuiittee  àà  cceettttee  ddéécciissiioonn,,  llee  DDFFJJPP  aa  iinnvviittéé  lleess  ccaannttoonnss,,  lleess  ppaarrttiiss  rreepprréésseennttééss  aauu  CCoonnsseeiill  

ffééddéérraall,,  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  eett  oorrggaanniissaattiioonnss  iinnttéérreessssééeess,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  ttrriibbuunnaauuxx  

ffééddéérraauuxx,,  àà  ddoonnnneerr  lleeuurr  aavviiss  ssuurr  ccee  pprroojjeett  aavvaanntt  llaa  ffiinn  dduu  mmooiiss  ddee  mmaarrss  22000044..  

  

5533  rrééppoonnsseess  ssoonntt  ppaarrvveennuueess  aauu  DDFFJJPP..  SSee  ssoonntt  pprroonnoonnccééss  ::  

  

••  2255  ccaannttoonnss  

••  22  ppaarrttiiss  rreepprréésseennttééss  aauu  CCoonnsseeiill  ffééddéérraall  ((PPDDCC,,  UUDDCC))  aaiinnssii  qquuee  llee  PPaarrttii  cchhrrééttiieenn--

ssoocciiaall  

••  44  oorrggaanniissaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  

••  2211  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  iinnssttiittuuttiioonnss  iinnttéérreessssééeess  

  

II..    AApppprréécciiaattiioonn  ggéénnéérraallee  dduu  pprroojjeett  
  

LL’’aaddhhééssiioonn  ddee  llaa  SSuuiissssee  àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ccoonnttrree  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  

ttrraannssnnaattiioonnaallee  oorrggaanniissééee,,  àà  ssoonn  PPrroottooccoollee  aaddddiittiioonnnneell  vviissaanntt  àà  pprréévveenniirr,,  rréépprriimmeerr  eett  

ppuunniirr  llaa  ttrraaiittee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eett  àà  ssoonn  PPrroottooccoollee  aaddddiittiioonnnneell  ccoonnttrree  llee  ttrraaffiicc  iilllliicciittee  ddee  

mmiiggrraannttss  ppaarr  tteerrrree,,  aaiirr  eett  mmeerr  eesstt  aapppprroouuvvééee,,  àà  uunnee  eexxcceeppttiioonn  pprrèèss..  LLaa  rréévviissiioonn  ddee  

ll’’aarrtt..  119966  CCPP  ((PP--CCPP  118822))11  eesstt  ééggaalleemmeenntt  aapppprroouuvvééee  ssaannss  eexxcceeppttiioonn  ppaarr  ttoouuss  lleess  

ppaarrttiissaannss  dd’’uunnee  aaddhhééssiioonn  àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  eett  àà  sseess  pprroottooccoolleess..  LLeess  aavviiss  ccoonncceerrnnaanntt  llee  

nnoouuvveell  aarrtt..  118822  ffiigguurreenntt  aauu  cchhiiffffrree  IIIIII..  

                                                           
1 Cet article est en train d’être révisé dans le cadre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de 
l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants, et la pornographie mettant en scène des 
enfants. Comme cette révision entre également dans le cadre du présent projet, les réflexions qu’elle a suscitées 
sont intégrées dans ce rapport. 
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DDaannss  llee  ddééttaaiill,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  llaa  ssuuiivvaannttee::  ll’’aaddhhééssiioonn  àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  eett  àà  sseess  

pprroottooccoolleess  aaddddiittiioonnnneellss  eesstt  aapppprroouuvvééee  ppaarr  ttoouuss  lleess  ccaannttoonnss,,  ppaarr  llee  PPDDCC  eett  llee  PPCCSS,,  

ppaarr  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ppaarr  lleess  aauuttrreess  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  iinnssttiittuuttiioonnss  

iinnttéérreessssééeess..  SSeeuullee  ll’’UUDDCC  ss’’ooppppoossee  àà  cceettttee  aaddhhééssiioonn,,  eessttiimmaanntt  qquu’’eellllee  nnee  ppeerrmmeettttrraa  

ppaass  ddee  lluutttteerr  pplluuss  eeffffiiccaacceemmeenntt  ccoonnttrree  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  oorrggaanniissééee.. Selon l’UDC, la 

répression de la criminalité organisée fait partie de la mission des autorités 

nationales de poursuite pénale, qui doivent pour ce faire pouvoir s’appuyer sur des 

lois adaptées et des mesures pénales sévères. L’UDC considère que la priorité doit 

être donnée au renforcement des moyens policiers, notamment aux frontières, ainsi 

qu’à l’efficacité de la coopération au niveau national en matière de sécurité. Pour ce 

qui est de la collaboration internationale, l’UDC est d’avis que les traités d’entraide 

judiciaire suffisent et qu’à défaut, c’est la loi fédérale sur l’entraide internationale en 

matière pénale qui s’applique. 

  

LLaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  àà  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  llaa  rréévviissiioonn  pprrooppoossééee  ddee  

ll’’iinnffrraaccttiioonn  ddee  ««  ttrraaiittee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  »»  ((PP--CCPP  118822))  eesstt  jjuussttee  ddaannss  ssoonn  pprriinncciippee..  UUnnee  

mmiinnoorriittéé  ttrroouuvvee  ttoouutteeffooiiss  qquuee  llee  pprroojjeett  nnee  vvaa  ppaass  aasssseezz  llooiinn..  LLee  pprriinncciippaall  ssoouuhhaaiitt  eesstt  

qquuee  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddee  ll’’iinnffrraaccttiioonn  ssooiitt  eexxpprriimmééee  ddee  mmaanniièèrree  pplluuss  pprréécciissee  eett  qquuee  llaa  

pprrootteeccttiioonn  ddeess  vviiccttiimmeess  mmiinneeuurreess  ddee  llaa  ttrraaiittee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  rreennffoorrccééee..  SSeeuulleess  

qquueellqquueess  vvooiixx  iissoollééeess  ddeemmaannddeenntt  qquuee  lleess  vviiccttiimmeess  ddee  llaa  ttrraaiittee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ssee  

vvooiieenntt  ooccttrrooyyeerr  uunn  ddrrooiitt  ddee  ssééjjoouurr  pplluuss  ggéénnéérreeuuxx  qquuee  ccee  qquuii  eesstt  pprréévvuu  ddaannss  llee  pprroojjeett  

ddee  nnoouuvveellllee  llooii  ssuurr  lleess  ééttrraannggeerrss..  

  

IIII..  LLaa  ccoonnvveennttiioonn  
  

11..  RReessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ((aarrtt..  110000qquuaatteerr  CCPP))  
  

SSiixx  ppaarrttiicciippaannttss  àà  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn22  ddoouutteenntt  qquuee  ll’’aarrtt..  110000qquuaatteerr  CCPP  ssuuffffiissee  àà  ssaattiissffaaiirree  

aauuxx  eexxiiggeenncceess  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn,,  ppuuiissqquu’’iill  nnee  pprréévvooiitt,,  ppoouurr  lleess  ccaass  dd’’eennttrraavvee  aauu  bboonn  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  jjuussttiiccee  sseelloonn  ll’’aarrtt..  2233  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn,,  qquu’’uunnee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  

ssuubbssiiddiiaaiirree  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  OOrr,,  ddaannss  ccee  ggeennrree  ddee  ccaass,,  ffoonntt--iillss  vvaallooiirr,,  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  

ddee  ll’’eennttrreepprriissee  nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree  eexxcclluuee..  IIllss  ddeemmaannddeenntt  ddèèss  lloorrss  qquuee  ssooiitt  eexxaammiinnééee  llaa  

                                                           
2 JU, ZH, SSDP, FER, ecosu, USAM  
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ppoossssiibbiilliittéé  dd’’aajjoouutteerr  lleess  aarrtt..  228855  eett  330077  àà  llaa  lliissttee  ddeess  aarrttiicclleess  mmeennttiioonnnnééss  àà  ll’’aall..  22  ddee  

ll’’aarrtt..  110000qquuaatteerr,,  aaffiinn  ddee  ggaarraannttiirr  uunnee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  pprriimmaaiirree  ddee  ll’’eennttrreepprriissee33..  

  

22..  AAuuttrreess  rreemmaarrqquueess  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ccoonnvveennttiioonn  
  

CCeerrttaaiinneess  vvooiixx  ss’’ééllèèvveenntt  ppoouurr  ddeemmaannddeerr  uunnee  mmeeiilllleeuurree  rréégglleemmeennttaattiioonn  ddee  llaa  

pprrootteeccttiioonn  ddeess  ttéémmooiinnss,,  vvooiirree  ll’’iinnssttaauurraattiioonn  dd’’uunn  vvéérriittaabbllee  pprrooggrraammmmee  ddee  pprrootteeccttiioonn  

ddeess  ttéémmooiinnss44..  

  

UUnn  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  àà  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn55  eessttiimmee  qquuee  ll’’aarrtt..  226600tteerr  CCPP  eesstt  mmaall  ffoorrmmuulléé  eett  

nnéécceessssiitteerraaiitt  dd’’êêttrree  rreettrraavvaaiilllléé..  UUnn  aauuttrree  ccaannttoonn  ssoouullèèvvee  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ssaavvooiirr  ssii  cceett  

aarrttiiccllee  rrééppoonndd  aauuxx  eexxiiggeenncceess  ddee  ll’’aarrtt..  22,,  lleett..  cc  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  oouu,,  eenn  dd’’aauuttrreess  

tteerrmmeess,,  ssii  llaa  ddééffiinniittiioonn  dduu  ddrrooiitt  ssuuiissssee  nn’’eesstt  ppaass  ttrroopp  rreessttrriiccttiivvee,,  ppuuiissqquu’’eellllee  iimmpplliiqquuee  

uunnee  ssttrruuccttuurree  dduurraabbllee,,  uunnee  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ttââcchheess  eett  ddeess  mmooddeess  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt  

ssyyssttéémmaattiiqquuee66..  

  

UUnn  ccaannttoonn77  eessttiimmee  qquu’’iill  sseerraaiitt  ssoouuhhaaiittaabbllee  qquuee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ppuuiisssseenntt  êêttrree  

ttrraannssmmiisseess  aauuxx  aauuttoorriittééss  ééttrraannggèèrreess  rreeqquuéérraanntteess  aavvaanntt  llaa  ccllôôttuurree  ffoorrmmeellllee  ddee  llaa  

pprrooccéédduurree  dd’’eennttrraaiiddee  jjuuddiicciiaaiirree..  

  

UUnnee  oorrggaanniissaattiioonn88  ssuuggggèèrree  qquu’’aauu  ttiittrree  ddee  llaa  bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee,,  llaa  CCoonnffééddéérraattiioonn  nnee  

ssee  ccoonntteennttee  ppaass  dd’’eennvviissaaggeerr  ddeess  vveerrsseemmeennttss  ssuurr  llee  ccoommppttee  ééttaabbllii  àà  cceett  eeffffeett  aauupprrèèss  

ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  mmaaiiss  qquu’’eellllee  ss’’eennggaaggee  àà  vveerrsseerr  uunnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aannnnuueellllee  rréégguulliièèrree  

aaiinnssii  qquu’’uunn  ppoouurrcceennttaaggee  ssuubbssttaannttiieell  ddeess  ffoonnddss  ccoonnffiissqquuééss  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  

ccoonnvveennttiioonn  ((aarrtt..  3300,,  cchh..  22,,  lleett..  cc))..  

  

UUnn  ppaarrttii99  eexxiiggee  qquuee  llaa  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  eett  ddee  sseess  pprroottooccoolleess  

aaddddiittiioonnnneellss  nn’’eennggeennddrree  ppaass  ddee  ccooûûttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ;;  dd’’aauuttrreess  oorrggaanniissmmeess  

ccoonnssuullttééss1100  ffoonntt  rreemmaarrqquueerr  qquuee  cceellaa  nnee  sseerraa  gguuèèrree  ppoossssiibbllee..  

                                                           
3 La SSDP se demande si le CP répond aux exigences de l’art. 23, let. a, de la convention, car les dispositions y 
sont éparpillées ou ne sont pertinentes, du point de vue pénal, qu’en tant qu’instigation (à un faux témoignage). 
4 BL, feps, FJS 
5 TG 
6 JU 
7 ZH 
8 SFR 
9 CVP. 
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IIIIII..  LLee  pprroottooccoollee  ccoonnttrree  llaa  ttrraaiittee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  
  

LLeess  ppaarrttiissaannss  ddee  ll’’aaddhhééssiioonn  aauu  pprroottooccoollee  aapppprroouuvveenntt  ssaannss  eexxcceeppttiioonn  llaa  rréévviissiioonn  

pprrooppoossééee  ddee  ll’’aarrtt..  119966  CCPP  ((ttrraaiittee  dd’’êêttrreess  hhuummaaiinnss)),,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ll’’eexxtteennssiioonn  dduu  cchhaammpp  

dd’’aapppplliiccaattiioonn  àà  llaa  ttrraaiittee  vviissaanntt  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  ddee  llaa  vviiccttiimmee  oouu  llee  pprrééllèèvveemmeenntt  

ddee  sseess  oorrggaanneess..  CCeerrttaaiinnss  pprrooppoosseenntt  mmêêmmee  dd’’éétteennddrree  eennccoorree  ccee  cchhaammpp  dd’’aapppplliiccaattiioonn  

ppoouurr  yy  iinncclluurree,,  ppaarr  eexxeemmppllee,,  llee  mmaarriiaaggee,,  ll’’aaddooppttiioonn  iillllééggaallee  eett  llee  ttrraavvaaiill  ddoommeessttiiqquuee1111  ;;  

dd’’aauuttrreess  ssoouuhhaaiitteerraaiieenntt  qquuee  llaa  ttrraaiittee  dd’’êêttrreess  hhuummaaiinnss  ssooiitt  ppuunniissssaabbllee  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  

ssaa  ffiinnaalliittéé1122..  DD’’aauuttrreess  eennccoorree  ddeemmaannddeenntt  qquuee  lleess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  ddee  ll’’iinnffrraaccttiioonn  

ssooiieenntt  ddééffiinniiss  ddee  mmaanniièèrree  pplluuss  pprréécciissee  ––  eett  ssoouummeetttteenntt  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  eenn  ccee  sseennss  ––  

aaffiinn  ddee  nnee  ppaass  llaaiisssseerr  ttrroopp  ddee  mmaarrggee  ddee  mmaannœœuuvvrree  àà  llaa  ddooccttrriinnee  eett  àà  llaa  jjuurriisspprruuddeennccee..  

  

11..  LL’’iinnffrraaccttiioonn  ddee  ttrraaiittee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  
  
11..11  LL’’aaccttee  mmaattéérriieell  
Certains participants à la consultation1133 proposent de définir l’acte – la traite de 

personnes – avec plus de précision. L’objectif premier serait de garantir que la peine 

ne frappe pas seulement celui qui recrute les victimes et les transporte, mais 

également celui qui les réceptionne à l’arrivée. La formulation proposée est toujours 

la même: « S’adonne à la traite d’êtres humain la personne qui, en particulier, 

recrute, transporte, offre, propose, vend, héberge ou prend en charge des 

personnes ». 

 

Deux participants à la consultation14 exigent explicitement l’introduction de sanctions 

pénales réprimant le fait pour des personnes de recruter des femmes destinées à 

travailler dans leurs propres établissements où elles sont incitées à se prostituer. 

  

                                                                                                                                                                                     
10 Par exemple le FIZ et tdhch. ZG signale que l’adhésion entraînera un surcroît de travail pour les cantons, à 
moins que la Confédération ne prenne à sa charge les procédures supplémentaires. 
11 ZH, cfd, FIZ, DAO, tdhch 
12 BS 
13 TG, ZH, SSDP, cfd, IST, FIZ, DAO, FAS, tdhch, UNICEF. BS propose d’éviter le terme allemand de 
« Handel », qui peut avoir plusieurs sens, et de ne l’utiliser que dans le titre marginal de l’article ; pour ce 
participant, devraient tomber sous le coup de l’art. 196 CP l’exploitation répréhensible de personnes dans 
l’incapacité de s’autodéterminer en toute liberté ainsi que l’exploitation excessive d’une situation de détresse 
personnelle ou financière ou, pour les enfants, l’exploitation de leur manque de discernement. 
14 TG, SSDP 
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11..22  MMooyyeennss  uuttiilliissééss  ppoouurr  ccoommmmeettttrree  ll’’iinnffrraaccttiioonn  

UUnnee  mmiinnoorriittéé  ssoouuhhaaiittee  qquuee  ssooiieenntt  cciittééss  eexxpplliicciitteemmeenntt  lleess  mmooyyeennss  uuttiilliissééss  ppoouurr  

ccoommmmeettttrree  ll’’iinnffrraaccttiioonn,,  ppaarr  eexxeemmppllee  llaa  vviioolleennccee  oouu  llaa  ccoonnttrraaiinnttee,,  oouu  llaa  mmeennaaccee  dd’’yy  

rreeccoouurriirr,,  ll’’eennllèèvveemmeenntt,,  ll’’eessccrrooqquueerriiee,,  llaa  ttrroommppeerriiee,,  ll’’aabbuuss  ddee  ppoouuvvooiirr,,  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  

dd’’uunnee  ddééttrreessssee  ppaarrttiiccuulliièèrree,,  eettcc..  CCeerrttaaiinnss  ddeemmaannddeenntt  qquuee  cceettttee  ppoossssiibbiilliittéé  ssooiitt  

eexxaammiinnééee1155..  

  

11..33  CCoonnsseenntteemmeenntt  ddee  llaa  vviiccttiimmee  

SSeelloonn  cceerrttaaiinnss  ppaarrttiicciippaannttss,,  llee  ffaaiitt  qquuee  llaa  vviiccttiimmee  aaiitt  ppuu  ccoonnsseennttiirr  àà  ssoonn  ssoorrtt  nn’’eesstt,,  

ddaannss  cceerrttaaiinnss  ccaass,,  ppaass  ddéétteerrmmiinnaanntt  ;;  iill  ssuuffffiirraaiitt,,  ppoouurr  qquuee  ll’’iinnffrraaccttiioonn  ssooiitt  rrééaalliissééee,,  qquu’’iill  

yy  aaiitt  eexxppllooiittaattiioonn  ssppéécciiffiiqquuee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ddééttrreessssee  ééccoonnoommiiqquuee  dd’’uunnee  

ppeerrssoonnnnee1166..  LLee  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddoonnnnéé  ppaarr  uunn  eennffaanntt  sseerraaiitt  ttoouujjoouurrss  nnuull1177..  

  

11..44  PPrrootteeccttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  ddeess  mmiinneeuurrss  

DD’’aauuccuunnss  rreeggrreetttteenntt  qquuee  lleess  eennffaannttss  nnee  ssooiieenntt  ppaass  mmeennttiioonnnnééss  eexxpplliicciitteemmeenntt  ddaannss  llaa  

ddeessccrriippttiioonn  ddee  ll’’iinnffrraaccttiioonn1188,,  eessttiimmaanntt  qquuee  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  lleeuurr  bbeessooiinn  ppaarrttiiccuulliieerr  

ddee  pprrootteeccttiioonn  ddaannss  llaa  ffiixxaattiioonn  ddee  llaa  ppeeiinnee  nnee  ssuuffffiitt  ppaass..  DDeeuuxx  ppaarrttiicciippaannttss  pprrooppoosseenntt  

qquuee  lleess  ppeeiinneess  eennccoouurruueess  ssooiieenntt  pplluuss  sséévvèèrreess  lloorrssqquuee  llaa  ttrraaiittee  ccoonncceerrnnee  ddeess  

eennffaannttss1199..  

  

11..55  CCoommmmiissssiioonn  uunniiqquuee  oouu  rrééiittéérrééee  ddee  ll’’aaccttee  

TTrrooiiss  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  eessttiimmeenntt  qquuee  lleess  ssaannccttiioonnss  ddeevvrraaiieenntt  ss’’aapppplliiqquueerr  mmêêmmee  ssii  ll’’aaccttee  

nn’’eesstt  ccoommmmiiss  qquu’’uunnee  sseeuullee  ffooiiss,,  cceettttee  pprréécciissiioonn  ééttaanntt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  iimmppoorrttaannttee  

ddaannss  lleess  ccaass  ooùù  llaa  ttrraaiittee  vviissee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  oouu  llee  pprrééllèèvveemmeenntt  dd’’oorrggaanneess2200..  

PPaarr  aannaallooggiiee  aavveecc  llaa  llooii  ssuurr  lleess  ssttuuppééffiiaannttss,,  eett  mmaallggrréé  cceerrttaaiinnss  aavviiss  ddee  ddooccttrriinnee,,  uunnee  

ttrraannssaaccttiioonn  uunniiqquuee  ddeevvrraaiitt  ssuuffffiirree  àà  rrééaalliisseerr  ll’’iinnffrraaccttiioonn..  

  

  

  

  

                                                           
15 ZH, SSDP, FAS 
16 BS, BE, sek, FIZ, DAO, KKPKS, tdhch. 
17 FAS, tdh, tdhch et, indirectement, BS 
18 FJS, proju, tdh, tdhch, UNICEF 
19 FJS: au moins un an de réclusion ; proju: au moins 18 mois d’emprisonnement ou extension de l’art. 184 CP 
pour inclure la traite de personne et la minorité de la victime. 
20 BS, ZH, SSDP 
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22..  RRèègglleess  ddee  ssééjjoouurr  ss’’aapppplliiqquuaanntt  aauuxx  vviiccttiimmeess    
  

PPlluussiieeuurrss  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ccoonnssuullttééss  ssaalluueenntt  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  dd’’uunn  ssttaattuutt  ppeerrmmeettttaanntt  aauuxx  

vviiccttiimmeess  ddee  llaa  ttrraaiittee  ddee  ppeerrssoonnnneess  ddee  ssééjjoouurrnneerr  llééggaalleemmeenntt  ddaannss  llee  ppaayyss,,  mmaaiiss  sseelloonn  

ddiivveerrsseess  mmooddaalliittééss  ::  cceerrttaaiinnss  pprrooppoosseenntt  uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ssééjjoouurr  àà  ccaarraaccttèèrree  

ggéénnéérraall2211,,  dd’’aauuttrreess,,  uunn  ddrrooiitt  ddee  ssééjjoouurr2222,,  dd’’aauuttrreess  eennccoorree  uunn  ddrrooiitt  ddee  ssééjjoouurr  ssaannss  

ccoonnddiittiioonn2233..  DDeeuuxx  ccaannttoonnss  eett  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ffoonntt  ppaarrtt  ddee  lleeuurrss  rréésseerrvveess  àà  ccee  ssuujjeett2244..  

  

33..  PPaass  ddee  ssaannccttiioonnss  ppéénnaalleess  ppoouurr  lleess  vviiccttiimmeess  
  

SSiixx  ppaarrttiicciippaannttss  àà  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn2255  ddeemmaannddeenntt  qquuee  ll’’oonn  rreennoonnccee  àà  iinnfflliiggeerr  aauuxx  

vviiccttiimmeess  ddee  llaa  ttrraaiittee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddeess  ssaannccttiioonnss  ppéénnaalleess  ppoouurr  vviioollaattiioonn  ddeess  

ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  ssuurr  lleess  ééttrraannggeerrss..  

  

44..  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  vviiccttiimmeess  eenn  ggéénnéérraall  
  

DDiivveerrsseess  vvooiixx  ss’’ééllèèvveenntt  ppoouurr  ddeemmaannddeerr  pplluuss  ddee  mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss  ppoouurr  ll’’aaiiddee  aauuxx  

vviiccttiimmeess  eett  llaa  pprréévveennttiioonn,,  ppoouurr  ddeess  cceennttrreess  ddee  ccoonnssuullttaattiioonn,,  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ddee  

pprrootteeccttiioonn,,  ddeess  pprreessttaattiioonnss  dd’’aassssiissttaannccee  eett  uunnee  aaiiddee  aauu  rreettoouurr2266..  

  

  

IIVV..  LLee  pprroottooccoollee  ccoonnttrree  llee  ttrraaffiicc  iilllliicciittee  ddee  mmiiggrraannttss  
  

11..  LLee  ttrraaffiicc  iilllliicciittee  ddee  mmiiggrraanntt  ccoommmmee  ccrriimmee  
  

LLaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee  ffaaiirree  eennttrreerr  llee  ttrraaffiicc  iilllliicciittee  ddee  mmiiggrraannttss  ddaannss  llaa  ccaattééggoorriiee  ddeess  ccrriimmeess  

nnee  ssuusscciittee  aauuccuunnee  ooppppoossiittiioonn2277..  

  

                                                           
21 BE, feps, CFE, tdh, FER, USAM et ecosu 
22 FIZ, DAO, tdhch, NKCH, UNICEF 
23 cfd, FIZ, DAO 
24 AG: plaide en faveur d’un séjour temporaire, lorsque les autorités l’estime absolument nécessaire, le droit de 
séjourner durablement ne devant être accordé qu’avec retenue ; NE estime qu’une autorisation de séjour ne 
devrait être délivrée qu’à des conditions très strictes, éventuellement sous la forme d’un statut spécial ; la 
CCPCS exprime ses réserves par rapport à un droit subjectif à une autorisation de séjour, craignant l’effet 
d’aspiration que pourrait entraîner une telle mesure. 
25 cfd, feps, FIZ, DAO, tdhch, UNICEF 
26 BS, proju, FIZ, DAO, tdhch; UNICEF, explicitement pour les enfants 
27 Proposition soutenue explicitement par AG et NE; ZH et SSDP proposent même une peine de réclusion 
pouvant aller jusqu’à 10 ans (pour les cas qualifiés). BBSS  ssoouuhhaaiittee  ddeess  ppeeiinneess  pplluuss  llééggèèrreess  ppoouurr  lleess  ccaass  ddee  mmooiinnddrree  
ggrraavviittéé.. 
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22..  RReemmaarrqquueess  ddiivveerrsseess  
  

DDeeuuxx  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss2288  ssaalluueenntt  eexxpprreesssséémmeenntt  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee  ssoouummeettttrree  àà  llaa  

jjuurriiddiiccttiioonn  ffééddéérraallee  lleess  ccaass  ddee  ttrraaffiicc  iilllliicciittee  ddee  mmiiggrraannttss  qquuii  ssoonntt  llee  ffaaiitt  dd’’uunnee  

oorrggaanniissaattiioonn  ccrriimmiinneellllee..  IIllss  ffoonntt  vvaallooiirr  qquuee  ccee  ttrraaffiicc  aa  ssoouuvveenntt  ddeess  rraammiiffiiccaattiioonnss  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  qquu’’iill  nnee  ccoonncceerrnnee  ppaass  ddiirreecctteemmeenntt  lleess  ccaannttoonnss..  

  

UUnn  ccaannttoonn  eexxiiggee  llee  rreettrraaiitt  iimmppéérraattiiff  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ssééjjoouurr  eett  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddeess  

ppeerrssoonnnneess  iimmpplliiqquuééeess  ddaannss  llee  ttrraaffiicc  iilllliicciittee  ddee  mmiiggrraannttss..  IIll  ffaaiitt  ééggaalleemmeenntt  vvaallooiirr  qquuee  llaa  

rrééaaddmmiissssiioonn  ddee  cceess  ttrraaffiiqquuaannttss  ddaannss  lleeuurr  ppaayyss  dd’’oorriiggiinnee  eesstt  uunnee  ccoonnddiittiioonn  iimmppoorrttaannttee  

ppoouurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ttrraaffiicc  ddeess  mmiiggrraannttss2299..  

  

DDeeuuxx  ppaarrttiicciippaannttss  ffoonntt  rreemmaarrqquueerr  qquu’’iill  nn’’eesstt  ppaass  aacccceeppttaabbllee  qquuee  lleess  mmiiggrraannttss  iillllééggaauuxx  

nn’’aaiieenntt  ppaass  àà  aassssuummeerr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ppéénnaallee  ddee  lleeuurr  ccoommppoorrtteemmeenntt  iilllliicciittee..  AA  

ddééffaauutt,,  uunnee  ttoolléérraannccee  ééggaallee  ddeevvrraaiitt  êêttrree  aaccccoorrddééeess  aauuxx  vviiccttiimmeess  ddee  llaa  ttrraaiittee  ddeess  

ppeerrssoonnnneess,,  ccee  qquuii  nnéécceessssiitteerraaiitt  uunnee  rréévviissiioonn  ddee  llaa  LLSSEEEE3300..  

  

UUnn  ccaannttoonn  eessttiimmee  qquuee  llee  ssyyssttèèmmee  dd’’aaiiddee  aauu  rraappaattrriieemmeenntt  eexxiissttaanntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  

CCoonnffééddéérraattiioonn  ((RREEPPAATT))  ddeevvrraaiitt  êêttrree  aapppplliiqquuéé  ppaarr  aannaallooggiiee,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ppoouurr  ccee  qquuii  

eesstt  ddee  sseess  ddiissppoossiittiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess3311..  

  

UUnn  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ccoonnssuullttééss3322  ssoouulliiggnnee  ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu  pprriinncciippee  ddee  nnoonn--

rreeffoouulleemmeenntt,,  aalloorrss  qquu’’uunn  ccaannttoonn3333  mmeett  eenn  ddoouuttee  ssoonn  eeffffiiccaacciittéé  aauu  mmoottiiff  qquuee  llee  ddaannggeerr  

ppoouurrrraaiitt  vveenniirr  ddeess  pprreessssiioonnss  qquuee  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  ccrriimmiinneelllleess,,  eett  nnoonn  ll’’EEttaatt,,  

eexxeerrcceerraaiieenntt  ssuurr  lleess  vviiccttiimmeess..  

  

  

                                                           
28 ZH, SSDP 
29 AG 
30 ZH, SSDP 
31 BS 
32 feps 
33 ZH 


