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LLaa  jjuussttiiccee  ssoocciiaallee  dd’’uunn  EEttaatt  eesstt  ffoonnccttiioonn  ddee  ssaa  ppoolliittiiqquuee  

jjuuddiicciiaaiirree..  
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DDEEDDIICCAACCEE  

  

  

  

  

  

  

AA  mmeess  ppaarreennttss  eett  ttuutteeuurrss  MMUUTTEEBBAA  KKAALLAAMMAA  BBEENNOOIITT  eett  KKAANNKKOOLLOONNGGOO        

LLUUPPWWEEKKAA  JJeeaannnnee    ppoouurr  vvoottrree  aammoouurr..  
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RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  pprrooggrraammmmee  UUnniivveerrssiittaaiirree  aauu  CCoonnggoo,,  iill  rreevviieenntt  àà  ttoouutt  

ééttuuddiiaanntt  ffiinnaalliissttee  dduu  ddeeuuxxiièèmmee  ccyyccllee  ddee  lliicceennccee  ddee  rrééddiiggeerr  uunn  ttrraavvaaiill  ddee  ffiinn  ddee  ccyyccllee  

mmaarrqquuaanntt  aaiinnssii  llaa  ffiinn  ddee  ccee  ccyyccllee..  

AA  cceett  ééggaarrdd,,  nnoouuss  nnoouuss  ddoonnnnoonnss  llee  nnoobbllee  ddeevvooiirr  ddee  rreemmeerrcciieerr  ttoouuss  cceeuuxx  ddee  llooiinn  

oouu  ddee  pprrééss,,  nnoouuss  oonntt  ssoouutteennuu  mmoorraalleemmeenntt  iinntteelllleeccttuueelllleemmeenntt  eett  mmaattéérriieelllleemmeenntt..  

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee    nnoouuss  ssoommmmeess  iinnffiinniimmeenntt  rreeccoonnnnaaiissssaanntt  àà    ll’’EEtteerrnneell  nnoottrree  DDiieeuu,,  qquuii  nnoouuss  aa  

pprroottééggéé  ccoonnttrree  ttoouutteess  lleess  iimmppeerrffeeccttiioonnss  eett  nnoouuss  aa  ddoonnnnéé  llee  ssoouuffffrree  ddee  vviiee  eett  qquuii  rreennoouuvveellllee  ssaa  

bboonnttéé  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  ddee  nnooss  vviieess  ssuurr  llaa  tteerrrree..      

NNoouuss  pprréésseennttoonnss  nnoottrree  ssiinnccèèrree  ggrraattiittuuddee  àà  ttoouutt  lleess  ccoorrppss  pprrooffeessssoorraall  ddee  llaa  

ffaaccuullttéé  ddee  DDrrooiitt  ppoouurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  qquu’’iill  nnoouuss  ttrraannssmmiiss..  

AA  mmeess  ppaarreennttss  BBeennooiitt  MMUUTTEEBBAA  eett  JJeeaannnnee  KKAANNKKOOLLOONNGGOO  ppoouurr  lleess  eeffffoorrttss  

eett  ssaaccrriiffiicceess  ccoonnsseennttiiss  àà  nnoottrree  ffaavveeuurr  

AA  nnoottrree  ddiirreecctteeuurr  llee  pprrooffeesssseeuurr  AAKKEELLEE  AADDAAUU  PPIIEERRRREE      ,,  nnoouuss  aaddrreessssoonnss  

ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  nnoottrree  pprrooffoonndd  rreemmeerrcciieemmeenntt  ccaarr,,  ssaa  rriigguueeuurr  sscciieennttiiffiiqquuee,,  sseess  rreemmaarrqquueess  eett  ssaa  

ccoommpprrééhheennssiioonn  nnoouuss  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc  ttoouutteess  ccoonncciissiioonnss..      

AAuuccuunnee  œœuuvvrree  sscciieennttiiffiiqquuee  nn’’eesstt  ll’’œœuuvvrree  dd’’uunnee  sseeuullee  ppeerrssoonnnnee,,  nnoouuss  nnee  

ssoommmmeess  qquuee  lleess  hhéérriittiieerrss  ddee  cceeuuxx  qquuii  nnoouuss  oonntt  pprrééccééddéé  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  nnooss  

ccoonntteemmppoorraaiinnss,,  llee  ffrruuiitt  ddaannss  nnoottrree  vviiee..  

NNooss  rreemmeerrcciieemmeennttss  llaa  pplluuss  ddiissttiinngguuééss  aauu  pprrooffeesssseeuurr  AAKKEELLEE  AADDAAUU  

PPIIEERRRREE  qquuii  aa  aacccceeppttééeess  eenn  ddééppiitt  ddee  sseess  mmuullttiipplleess  ooccccuuppaattiioonnss  ddee  pprreennddrree  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  

cceettttee  ééttuuddee..    

VViivvee  rreemmeerrcciieemmeenntt  aauu  cchheeff  ddee  ttrraavvaauuxx  CCTT  TTUUPPAA  MMEELLII  MMAATTEESSOO    

JJUULLIIEENN,,    aauuxx  rreemmaarrqquueess  eett  ssuuggggeessttiioonnss..  

AA  nnoottrree  ggrraanndd  ffrrèèrree  MMaaiittrree  AArrmmaanndd  TTUUMMEENNGGAA  MMAAYYEELLAA,,  nnoouuss  lluuii  

ttéémmooiiggnnoonnss  nnoottrree  pprrooffoonnddee  ggrraattiittuuddee  ppoouurr  aavvooiirr  aacccceeppttéé  ddee  nnoouuss  iimmpprrééggnneerr  ddaannss  

ll’’éécchhiiqquuiieerr  uunniivveerrssiittaaiirree  dd’’uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ssaannss  ppaarreeiill  ppoouurr  ffaaiirree  ddee  nnoouuss  uunn  hhoommmmee  

uuttiillee  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé..  

AA  MMaaiittrree  LLEE  RROOII  KKAANNGGUULLUUMMBBAA  LLUUZZOOLLOO  àà  ssoonn  ééppoouussee  mmaaddaammee  

NNAATTHHAALLIIEE  KKAANNGGUULLUUMMBBAA  ppoouurr  lleeuurr  aatttteennttiioonn    ssoouutteennuuee  eett  ââ  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddee  

tteemmppss  qquu’’iill  nn’’aa  cceesssséé  ddee  nnoouuss  aaccccoorrddeerr..  
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SSaannss  oouubblliieerr  llaa  ffaammiillllee  MMUUZZIITTOO,,  ppoouurr  ttoouutt  ccoonnsseeiill  eett  mmoonn  ggrraanndd  ffrrèèrree  

CCHHAARRLLEESS  KKAALLOONNGGOONNII  eett  ssoonn  ééppoouussee  GGIISSSSEELLEE  MMOOLLIIMMBBII  mmèèrree  ddoouubblleess,,  àà  NNAANNOOUU  

MMUUTTEEBBAA,,  JJOOLLIIEE  MMUUTTEEBBAA,,  MMOONNIIEE  MMUUTTEEBBAA,,  PPHHIILLOO  MMUUTTOOBBAA,,  TTHHEERREESSEE  

TTSSHHAAMMWWAANNZZAA,,  DDJJOOSS  KKAAMMUUIINNAA..  HHoonnoorraabbllee  PPAATTRRIICCKK  MMUUYYAAYYAA  eett  ssoonn  ééppoouussee  

BBEENNOOIITTEE,,  MMAAMMAANN  KKAAMMUUAANNYYAA  JJAACCQQUUIIEE,,  DDAANNYY  KKAANNDDOOLLOO,,  hhoonnoorraabbllee,,  EEMMIILLEE  

MMAAKKOOMMBBOO,,  PPAATTOOUU  MMAASSUUNNDDAA,,  PPAABBLLOO  TTAANNKKUU,,  FFRRAANNCCKK  TTSSHHAALLUU  

AAmmiiss  ::  KKAAMM’’SS  KKAAYYEEMMBBEE,,  MMOOIISSEE  TTSSHHIISSWWAAKKAA,,  DDJJEEDDJJEE  CCOOMM,,  

DDIIDDIIEERR  MMAAVVUUNNGGUU,,  KKIIKKAA  BBOOMMEENNGGOO,,  SSAANNDDRRAA  AATTAATTAAMMAA,,  MMIIKKAA,,  YYAAHHWWEE  

MMUULLAAMMBBAA,,  SSEERRGGEE  BBAADDIIBBAANNGGAA,,  KKAALLOO  KKAALLOOMMBBOO,,  ,,  DDAADDYY  MMUUKKEENNDDII..  EERRIICCKK  

LLUUKKOOMMBBOO,,  TTSSAANNGGAA  KKIITTUU  RROOMMIIEE..  EEtt  aauuxx  ccaammaarraaddeess  eett  ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnoouuss  ddiissoonnss  

mmeerrccii..  
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LLIISSTTEESS  DD’’AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS  EE  TT  SSIIGGLLEESS  

AALL                                                    ::  AAlliinnééaa  

AArrtt                                                  ::  AArrttiiccllee  

CCCCCCLL  IIIIII                                  ::  CCooddee  CCiivviill  CCoonnggoollaaiiss  lliivvrree  IIIIII  

CCPPCCLL  IIII                                      ::  CCooddee  ppéénnaall  CCoonnggoollaaiiss  lliivvrree  IIII  

CCSSJJ                                                  ::  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  ddee  JJuussttiiccee  

DDEESS                                              ::  DDrrooiitt  eett  SSoocciiééttéé  

EEDD..                                                  ::  EEddiittiioonn  

JJ..OO                                                    ::  JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell  

LLGGDDJJ                                          ::  LLiibbrraaiirriiee  GGéénnéérraallee  ddee  DDrrooiitt  eett  ddee          JJuurriisspprruuddeennccee                      

NNCCRR                                              ::  NNoouuvveeaauu  CCooddee  ddee  llaa  RRoouuttee  

NN°°                                                      ::  NNuumméérroo  

OOrrdd  LLooii                                      ::  OOrrddoonnnnaannccee  LLooii  

OOpp..cciitt..                                          ::  OOppèèrree  CCiittaattoo  

PP..                                                        ::  PPaaggee  

RRDDCC                                              ::  RRééppuubblliiqquueess  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo    

RRJJCCBB                                          ::  RReevvuuee  ddee  JJuurriisspprruuddeennccee  dduu  CCoonnggoo  bbeellggee  

RRPP                                                    ::  RReeggiissttrree  PPéénnaall    

SSPP                                                    ::  SSeerrvviittuuddeess  PPéénnaalleess    

TTGGII                                                  ::  TTrriibbuunnaall  ddee  GGrraannddee  IInnssttaannccee    

TTRRIIPPAAIIXX                                ::  TTrriibbuunnaall  ddee  ppaaiixx  

UUNNIIKKIINN                                    ::  UUnniivveerrssiittéé  ddee  KKiinnsshhaassaa  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

II..  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  

LLoorrssqquu’’oonn  ppaarrllee  ddeess  oorrggaanneess  ddee  jjuussttiiccee,,  iill  ss’’aaggiitt  ddeess  ccoouurrss  eett  

ttrriibbuunnaauuxx  aaiinnssii  qquuee  llee  ppaarrqquueett  aattttaacchhéé  àà  cceess  jjuurriiddiiccttiioonnss,,  LLee  ppaarrqquueett  qquuii  

nnoouuss  iinnttéérreessssee  ddaannss  ccee  ttrraavvaaiill  jjoouuee  uunn  rrôôllee  ttrrèèss  ccaappiittaall  eenn  mmaattiièèrree  ppéénnaallee  

EEnn  eeffffeett,,  aauuxx  tteerrmmeess  ddee  ll’’aarrttiiccllee  77  dduu  ccooddee  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ccoommppéétteennccee  

jjuuddiicciiaaiirree..  ««  EEnn  mmaattiièèrree  rréépprreessssiivvee,,  LLee  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  rreecchheerrcchhee  lleess  

iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  aacctteess  llééggiissllaattiiffss  eett  rréégglleemmeennttaaiirreess..  qquuii  ssoonntt  ccoommmmiisseess  ssuurr  llee  

tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..11  IIll  rreeççooiitt  lleess  ppllaaiinnttee  eett  lleess  ddéénnoonncciiaattiioonnss  ffaaiitt  ttoouuss  

lleess  aacctteess  dd’’iinnssttrruuccttiioonn  eett  ssaaiissiiee  lleess  ccoouurrss  eett  ttrriibbuunnaauuxx  »»  

IIll  ss’’eennssuuiitt  qquuee  lloorrssqquuee  ll’’OOffffiicciieerr  dduu  MMiinniissttèèrree  PPuubblliicc  eesstt  aappppeelléé  àà  

aaggiirr  aauu  nnoomm  dduu  ppaarrqquueett,,  iill  ddooiitt  llee  ffaaiirree  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  

aaiinnssii  qquuee  ddeess  llooiiss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  MMaaiiss,,  IIll  ssee  ffaaiitt  qquuee  ddaannss  

ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  lleeuurrss  ttââcchheess,,  PPlluussiieeuurrss  ooffffiicciieerrss  dduu  MMiinniissttèèrree  PPuubblliicc  

ss’’ééccaarrtteenntt  dduu  ddrrooiitt  eett  vveerrsseenntt  ddaannss  ddeess  aabbuuss  ppaarr  llaa  vviioollaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddeess  

jjuussttiicciiaabblleess  qquuii  ccoommppaarraaiisssseenntt  ddeevvaanntt  lleeuurrss  ooffffiicceess..    TTeell  eesstt  llee  ccaass  ddee  llaa  

ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee  oorrddoonnnnééee  aabbuussiivveemmeenntt  ;;  tteell  eesstt  aauussssii  llee  ccaass  ddee  

ddééppaasssseemmeenntt  ssaannss  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddééllaaiiss  ddee  pprrooccéédduurree..  

LLee  ccoonnssttaatt  eesstt  qquu’’aauu  nniivveeaauu  ddeess  ppaarrqquueettss  eenn  RRDDCC,,  llaa  jjuussttiiccee  

nn’’eesstt  ppaass  ffaaiittee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  pprriinncciippeess  ccoonnssaaccrrééss  ppaarr  lleess  tteexxtteess  ddee  llooii,,  

ddee  ssoorrttee  qquuee  llaa  ccrrééddiibbiilliittéé  ddee  cceett  oorrggaannee  ddee  jjuussttiiccee  eesstt  rreemmiissee  eenn  qquueessttiioonn..  

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ccee  ttrraavvaaiill,,  nnoouuss    nnoouuss  pprrooppoossoonnss  ddee  rreelleevveerr  

qquueellqquueess  aabbuuss  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnssttaattééss  aauu  nniivveeaauu  ddeess  mmaaggiissttrraattss  dduu  

ppaarrqquueett  lloorrssqquu’’iillss  ssoonntt  aappppeellééss  àà  iinntteerrvveenniirr  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss,,  

                                                                            
1 Voire article 7 de l’ordonnance – loi n° 82- P 20 Du 31 mars 1982 portant code de l’O.C.J. 
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ccee  qquuii  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraaiitt  àà  pprrooppoosseerr  aauu  llééggiissllaatteeuurr  ddeess  ssoolluuttiioonnss  ddee  lleeggee  

ffeerreennddaa  eenn  vvuuee  dd’’uunnee  bboonnnnee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  jjuussttiiccee..  EEnn  tteerrmmeess  ccllaaiirrss,,  iill  

ss’’aaggiitt  ddee  rrééppoonnddrree  àà  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ssaavvooiirr  ssii  lleess  aabbuuss  qquuee  nnoouuss  aauurroonnss  àà  

rrééppeerrttoorriieerr  ppoouurrrraaiieenntt  aaiiddeerr  ll’’aauuttoorriittéé  ppoolliittiiccoo--jjuuddiicciiaaiirree  oouu  mmiieeuuxx  llee  

llééggiissllaatteeuurr  àà  rreeffoorrmmeerr  ttaanntt  ssooiitt  ppeeuu  llee  ssyyssttèèmmee  jjuuddiicciiaaiirree  ccoonnggoollaaiiss  qquuii  eesstt  

ggaannggrreennééee  ppaarr  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  ddee  cceerrttaaiinnss  mmaaggiissttrraattss  tteell  qquu’’éénnoonnccéé  

pprrééccééddeemmmmeenntt..    

IIll..  IINNTTEERREETT  DDUU  SSUUJJEETT  

NNoottrree  ttrraavvaaiill  pprréésseenntt  uunn  ddoouubbllee  iinnttéérrêêtt,,    llee  pprreemmiieerr  eesstt  tthhééoorriiqquuee  

ttaannddiiss  qquuee  llee  sseeccoonndd  pprraattiiqquuee..  

LLee  pprreemmiieerr  iinnttéérrêêtt  vvaa  dduu  ccoottéé  ddeess  cchheerrcchheeuurrss  eett  sscciieennttiiffiiqquueess  qquuii  

ttrroouuvveerroonntt  ddaannss  ccee  ttrraavvaaiill  uunn  ccrreeuusseett  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  

rrééaalliisseerr  uunnee  œœuuvvrree  ccoonnttrriibbuuaanntt  àà  llaa  bboonnnnee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  jjuussttiiccee..  EEnn  

eeffffeett,,  uunnee  ffooiiss  qquuee  lleess  aabbuuss  ccoommmmiiss  ppaarr  cceerrttaaiinnss  mmeemmbbrreess  dduu  ppaarrqquueett  

rrééppeerrttoorriieerr,,  iill  sseerraa  ddééss  lloorrss  ppoossssiibbllee  ddee  lleess  ccoorrrriiggeerr  eenn  ppaarrttaanntt  ddeess  pprriinncciippeess  

ccllaassssiiqquueess  oouu  ddee  llaa  llooii  qquuii  oorrggaanniisseenntt  llaa  pprrooccéédduurree  aauu  nniivveeaauu  dduu  ppaarrqquueett,,  ddee  

ssoorrttee  qquuee  lleess  ddrrooiitt  ddeess  jjuussttiicciiaabblleess  ssooiieenntt  ggaarraannttiiss  eett  rreessppeeccttééss..  

SS’’aaggiissssaanntt  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  pprraattiiqquuee,,  ttoouutt  lleecctteeuurr  ccoonnggoollaaiiss  oouu  

ééttrraannggeerr  qquuii  aauurraa  lliirree  llee  pprréésseenntt  ttrraavvaaiill,,  sseerraa  iinnffoorrmméé  ddeess  aabbuuss  ddee  cceerrttaaiinnss  

mmeemmbbrreess  dduu  ppaarrqquueett,,  ddee  lleeuurrss  ccaauusseess  eett  ccoonnssééqquueenncceess  aaiinnssii  qquuee  ddeess  

aalltteerrnnaattiivveess  pprrooppoossééeess..  CCee  qquuii  ffaaiitt  aappppeell  àà  llaa  cciirrccoonnssccrriippttiioonn  dduu  ssuujjeett..  

IIIIII..  MMEETTHHOODDEESS  EETT  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  

DDuu  llaattiinn  ««  mmeetthhoodduuss  »»  ssiiggnniiffiiee  mmaarrcchhee..  PPaarr  llaa  mméétthhooddee  iill  ffaauutt  

eenntteennddrree  ccoommmmee  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  rrèèggllee  ppoouurr  ccoonndduuiirree  rraaiissoonnnnaabblleemmeenntt,,  

llooggiiqquueemmeenntt  nnooss  ppeennssééeess..  EEnn  dd’’aauuttrreess  mmoottss  cc’’eesstt  llaa  vvooiiee  àà  ssuuiivvrree  ppoouurr  
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aatttteeiinnddrree  llee  bbuutt  qquu’’oonn  ss’’eesstt  ffiixxéé..22  

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ccee  ttrraavvaaiill,,  nnoouuss  aalllloonnss  rreeccoouurriirr  àà  uunnee  ddoouubbllee  

mméétthhooddee  ddoonntt  llaa  pprreemmiièèrree  eesstt  ccoommmmee  dd’’hhaabbiittuuddee  ppoouurr  uunn  cchheerrcchheeuurr  eenn  

ddrrooiitt,,  jjuurriiddiiqquuee  eett  llee  ssoocciioollooggiiqquuee..  

LL’’iinnttéérrêêtt  ddee  ll’’aapppprroocchhee  jjuurriiddiiqquuee  rrééssiiddee  ddaannss  llaa  mméétthhooddee  

eexxééggééttiiqquuee..  EEllllee  nnoouuss  ppeerrmmeett  ddee  nnoouuss  rrééfféérreerr  aauuxx  tteexxtteess  jjuurriiddiiqquueess  ppoouurr  

rrééssoouuddrree  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ddrrooiitt..  EEtt  ddee  ssoonn  ccôôttéé,,  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  ll’’aapppprroocchhee  

ssoocciioollooggiiqquuee  rrééssiiddee  ddaannss  llee  ffaaiittss  qquuee  ll’’EEttaatt  eenn  ffoonnccttiioonnnnaanntt  ttiieenntt  ccoommppttee  ddee  

llaa  rrééaalliittéé  ssoocciiaallee..  

EEnn  pplluuss  ddeess  mméétthhooddeess,,  lleess  tteecchhnniiqquueess    vvoonntt  nnoouuss  aaiiddeerr  àà  bbiieenn  

aasssseeooiirr  lleess  iiddééeess  qquuee  nnoouuss  ddéévveellooppppoonnss  ddaannss  nnooss  rrééfflleexxiioonnss..  LLaa  tteecchhnniiqquuee  

ddooccuummeennttaaiirree  vvaa  nnoouuss  ppeerrmmeettttrree  àà  ccoommppuullsseerr  ddiifffféérreennttss  oouuvvrraaggeess  ddee  

pprrooccéédduurree  ppéénnaallee  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ddooccuummeennttss  rreellaattiiffss  aauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  

ppaarrqquueett..  LL’’iinntteerrvviieeww  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ddrrooiitt,,  cc''eesstt--àà--ddiirree..  DDeess  

mmaaggiissttrraattss  aaiinnssii  qquuee  ddeess  aavvooccaattss  vvaa  ffaaiirree  qquuee  nnoouuss  cciibblloonnss  aavveecc  pprréécciissiioonn  

ddeess  aabbuuss  qquuee  ccoommmmeetttteenntt  cceerrttaaiinnss  mmeemmbbrreess  dduu  ppaarrqquueett,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  

OOffffiicciieerrss  dduu  MMiinniissttèèrree  PPuubblliiqquuee,,  lloorrssqquu’’iillss  ssoonntt  eenn  cchhaarrggee  dd’’uunn  ddoossssiieerr  oouu  ddee  

pplluussiieeuurrss  ddoossssiieerrss..  

IIVV..  DDEELLIIMMIITTAATTIIOONN  DDUU  SSUUJJEETT    

AAuuccuunn  ddoommaaiinnee  ddee  rreecchheerrcchhee  nnee  ppeeuutt  ffaaiirree  oobbjjeett  dd’’eexxaammeenn  ddee  

mmaanniièèrree  iilllliimmiittééee..  DD’’ooùù,,  nnoottrree  ttrraavvaaiill  ccoonnnnaaîîttrraa  uunnee  ddéélliimmiittaattiioonn  ssppaattiioo--

tteemmppoorreellllee..  

DDaannss  llee  tteemmppss,,  llee  ssuujjeett  eexxaammiinneerraa  ttoouutteess  lleess  ppéérriippééttiieess  ddeess  ffaaiittss  

                                                                            
2 MPALA MBABULA (L) Pour vous chercheur directive pour diriger un travail scientifique, éd, Mpala Lubumbashi, 
2002, p.40. 



 
 

4 

ddéévviiaannttss  ddee  cceerrttaaiinnss  mmeemmbbrreess  dduu  ppaarrqquueett  aallllaanntt  ddee  22000066  àà  22001122..  

DDaannss  ll’’eessppaaccee,,  cc’’eesstt  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  

ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee,,  bbiieenn  qquu’’uunn  aacccceenntt  ppaarrttiiccuulliieerr  ssooiitt  mmiiss  ssuurr  llaa  vviillllee  ddee  

KKiinnsshhaassaa  ooùù  ssee  ttrroouuvvee  ddiisssséémmiinneerr  pplluussiieeuurrss  ooffffiicceess  ddaannss  lleessqquueellss  cceerrttaaiinnss  

mmaaggiissttrraattss  eexxeerrcceenntt  ddaannss  ll’’iirrrreessppeecctt  ddee  llaa  pprrooccéédduurree..    

VV..  PPLLAANN  SSOOMMMMAAIIRREE  

NNoottrree  ttrraavvaaiill  eesstt  ddiivviisséé  eenn  ddeeuuxx  cchhaappiittrreess..  

LLee  pprreemmiieerr  ccoonncceerrnnee  lleess  eexxiiggeenncceess  iimmppoossééeess  aauu  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaarrqquueett  ppoouurr  

uunnee  bboonnnnee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  jjuussttiiccee  ppeennddaanntt  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  

pprrééjjuuddiiccttiioonnnneellllee..  LLee  sseeccoonndd  cchhaappiittrree  eesstt  rreellaattiiff  aauuxx  qquueellqquueess  aabbuuss  oobbsseerrvvééss  

ddaannss  llee  cchheeff  ddee  qquueellqquueess  mmeemmbbrreess  dduu  ppaarrqquueett  lloorrss  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  

ddoossssiieerrss  jjuuddiicciiaaiirreess  ppeennddaanntt  llaa  pphhaassee  pprréé  jjuurriiddiiccttiioonnnneellllee,,  EEnn  ffiinn,,  uunnee  

ccoonncclluussiioonn  bboouuccllee  cceett  eennsseemmbbllee..  
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CCHHAAPPIITTRREE  II  ::  LLEESS  EEXXIIGGEENNCCEESS  IIMMPPOOSSEEEESS  AAUUXX  MMAAGGIISSTTRRAATT  DDUU  
PPAARRQQUUEETT  PPOOUURR  UUNNEE  BBOONNNNEE  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN  PPEENNDDAANNTT  LLAA  PPHHAASSEE    

PPRREEJJUURRIIDDIICCTTIIOONNNNEELLLLEE  

  

TToouutt  EEttaatt  dduu  mmoonnddee  ppoouurr  ssoonn  oorrggaanniissaattiioonn  eett  ssoonn  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ssee  ddooiitt  ddee  ddiissppoosseerr  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ppoolliittiiqquueess  qquuii  ddaannss  llaa  

ccoonnffiigguurraattiioonn  ccllaassssiiqquuee  ppeeuuvveenntt  ddééppeennddrree  dduu  ssyyssttèèmmee  ppoolliittiiqquuee  aaddooppttéé  ppaarr  

ll’’uunn  oouu  ll’’aauuttrree..  DDee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ccoonnggoollaaiissee  eenn  ssoonn  aarrttiiccllee  

6688  ttoouutt  eenn  rreeccoonnnnaaiissssaanntt  llaa  ccooeexxiisstteennccee  ddee  44  iinnssttiittuuttiioonnss  ppoolliittiiqquueess,,  lleess  

ccoouurrss  eett  ttrriibbuunnaauuxx  ssoonntt  llee  ppoorrttee  éétteennddaarrdd  dduu  ppoouuvvooiirr  jjuuddiicciiaaiirree..  

EEnn  vveerrttuu  dduu  pprriinncciippee  lliiéé  àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee  dduu  ppoouuvvooiirr  jjuuddiicciiaaiirree,,  

ll’’aarrttiiccllee    114499  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  1188  fféévvrriieerr    22000066  ddiissppoossee  ::  ««  LLee  ppoouuvvooiirr  

jjuuddiicciiaaiirree    eesstt  iinnddééppeennddaanntt  dduu  ppoouuvvooiirr  llééggiissllaattiiff  eett  dduu  ppoouuvvooiirr  eexxééccuuttiiff..  

IIll  eesstt  ddéévvoolluu  aauuxx  ccoouurrss  eett  ttrriibbuunnaauuxx  qquuii  ssoonntt  ::  

LLaa  ccoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  llaa  ccoouurr  ccaassssaattiioonn,,  ccoonnsseeiill    dd’’  EE  ttaatt  ,,    llaa    

hhaauuttee  ccoouurr      mmiilliittaaiirree  ,,lleess  ccoouurrss    eett    ttrriibbuunnaauuxx    cciivviillss  eett  mmiilliittaaiirreess  aaiinnssii    qquuee  

lleess  ppaarrqquueett  rraattttaacchhééss  àà  cceess  jjuurriiddiiccttiioonnss  »»..33    

  DDee  llaa  ccoommppoossiittiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  jjuuddiicciiaaiirree  ccii  hhaauutt  cciittééee  rreessssoorrtt  

nnoommmméémmeenntt  llee  ppaarrqquueett  qquuii  ddaannss  ssoonn  oorrggaanniissaattiioonn  eett  ssoonn    ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  

eesstt  aassssuujjeettttii  àà  pplluussiieeuurrss  oobblliiggaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ssuurrttoouutt  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  

ooffffiicciieerrss  dduu  MMiinniissttèèrree  ppuubblliicc,,  ssoouuss  ll’’œœiill  dduu  ggaarrddee  ddeess  sscceeaauuxx  ddee  qquuii  iillss  

ddooiivveenntt  oobbééiissssaannccee  eett  aallllééggeeaannccee,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  cceerrnneerr  cceess  oobblliiggaattiioonnss  ppoouurr  

ssaavvooiirr  ccee  qquuee  ddooiitt  ffaaiirree  eexxaacctteemmeenntt  uunn  ooffffiicciieerr  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  lloorrssqquu’’iill  

iinntteerrvviieenntt  ddaannss  llaa  pphhaassee  pprréé  jjuurriiddiiccttiioonnnneellllee..  

                                                                            
3 ARTICLE 149 de La Constitution Du 18 Février 2006, telle que modifiée a ces jours. 
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SSEECCTTIIOONN  II  ::  LLEE  RREESSPPEECCTT  SSTTRRIICCTT  DDEESS  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  

PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  PPEENNDDAANNTT  TTOOUUTTEESS  LLAA  PPHHAASSEE    

PPRREE  JJUURRIIDDUUCCTTIIOONNNNEELLLLEE  

  

LLaa  pphhaassee  pprréé  jjuurriiddiiccttiioonnnneellllee  eesstt  uunnee  ddeess  pphhaasseess  iimmppoorrttaanntteess  ddee  

llaa  pprrooccéédduurree  ppéénnaallee  ppaarrccee  qquu’’eellllee  ppeerrmmeett  dduu  ppaarrqquueett  ddee  rraasssseemmbblleerr  lleess  

éélléémmeennttss  ddee  pprreeuuvvee  eett  ddee  ssaaiissiirr  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ccoommppéétteennttee  ppoouurr  llaa  ssuuiittee  ddee  llaa  

pprrooccéédduurree..  

PPeennddaanntt  cceettttee  pphhaassee,,  ll’’ooffffiicciieerr  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  oouu  llee  

mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaarrqquueett  ddiissppoossee  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd’’oobblliiggaattiioonn,,  lleessqquueelllleess  

oobblliiggaattiioonnss  lluuii  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  bbiieenn  ggéérreerr  ll’’aaffffaaiirree  aattttrriibbuuééee  àà  ssoonn  ccaabbiinneett..  iill  

iimmppoorrttee  ddééss  lloorrss  dd’’éénnuumméérreerr  cceess  qquueellqquueess  oobblliiggaattiioonnss  ppoouurr  aavvooiirr  uunnee  iiddééee  

ssuurr  lleess  eexxiiggeenncceess  ddee  llaa  mmiissssiioonn  dduu  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaarrqquueett  lloorrssqquu’’iill  iinntteerrvviieenntt  

ddaannss  llaa  pphhaassee  pprréé  jjuurriiddiiccttiioonnnneellllee..  

11..  LLaa  ttoouuttee  pprreemmiièèrree  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  ddee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  vviivvaanntt  eenn  

ssoocciiééttéé,,  ssuurrttoouutt  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ssaa  mmiissssiioonn,,  eesstt  

llee  rreessppeecctt  ssttrriicctt  ddee  llaa  llooii  qquu’’iill  eesstt  cceennsséé  pprroottééggeerr,,  eenn  cchheerrcchhaanntt  

mmoorrddiiccuuss  àà  llaa  ffaaiirree  rreessppeecctteerr  ppaarr  ttoouutteess  lleess  vvooiieess  ddee  ddrrooiitt..  

CCoonnssééccuuttiivveemmeenntt  àà  ccee  llàà,,  ll’’aaccttiioonn  ppuubblliiqquuee  ppoouurr  lluuii  ccoonnssttiittuuee  eenn  mmêêmmee  

tteemmppss  uunn  ddeevvooiirr  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  llee  MMiinniissttèèrree  ppuubblliicc  nn’’eesstt  qquuee    llee  

rreepprréésseennttaanntt  ddee  ll’’EEttaatt..  
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CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’iill  nnee  ppeeuutt  ppaass  ddiissppoosseerr  àà  ssaa  gguuiissee  ddee  ll’’aaccttiioonn  

ppuubblliiqquuee  ;;  iill  nnee  ppeeuutt  ppaass  lloorrssqquu’’  iill  aa  ddééjjàà  ddéécclleenncchhéé  ll’’aaccttiioonn  ppuubblliiqquuee,,  ssee  

ddééssiisstteerr  eett  ddeessssaaiissiirr  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ppéénnaallee  ;;  iill  nnee  ppeeuutt  ppaass  ppaarr  eexxeemmppllee  

aaccqquuiieesscceerr  àà  uunn  jjuuggeemmeenntt  eett  rreennoonncceerr  àà  ll’’aattttaaqquuee  ppaarr  vvooiiee  ddee  rreeccoouurrss  

aapppprroopprriiééee..44  

22..  AAuu  nniivveeaauu  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  pprrééjjuurriiddiiccttiioonnnnnneellllee,,  llee  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  eesstt  

ssoouummiiss  aauu  pprriinncciippee  ddee    llaa  ssuubboorrddiinnaattiioonn  hhiiéérraarrcchhiiqquuee  qquuii    llee  mmeett    eenn  

oobblliiggaattiioonn  dd’’eexxééccuutteerr  ttoouuttee  iinnssttrruuccttiioonn  éémmaannaanntt  ddee  ssaa  hhiiéérraarrcchhiiqquuee,,  

ppoouurr  uunn  bboonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt    dduu  ppaarrqquueett..  

CCeettttee  CCaarraaccttéérriissttiiqquuee  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  ssiiggnniiffiiee  ppaarr  aaiilllleeuurrss  qquuee  

cchhaaqquuee  mmeemmbbrree  ddee  cceelluuii--ccii  eesstt  ppllaaccéé  ssoouuss  llaa  ddééppeennddaannccee  dd’’uunn  aauuttrree  qquuii    

eexxeerrccee  ssuurr  cchhaaccuunn  ddee  sseess  ccoollllaabboorraatteeuurrss  ddee  ssoonn    rreessssoorrtt  uunnee  aauuttoorriittéé  eett  uunn  

ppoouuvvooiirr  ddee  ccoommmmaannddeemmeenntt..55  LL’’iinnssuubboorrddiinnaattiioonn  dd’’uunn  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaarrqquueett  

aauuxx  oorrddrreess  ddee  ll’’hhiiéérraarrcchhiiee  ppeeuutt  pprrêêtteerr  llee  ffllaanncc  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess  ggrraavveess  

ssaannccttiioonnss  ddee  ll’’  oorrddrree  ttaannttôôtt  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddoonntt  ll’’  iinntteerrddiiccttiioonn  pprroovviissooiirree  dduu  

mmaaggiissttrraatt,,  ttaannttôôtt  ddiisscciipplliinnaaiirree  ppoouuvvaanntt  êêttrree  llee  bbllââmmee,,      llaa  rreetteennuuee  dd’’uunn  ttiieerrss  

dduu  ttrraaiitteemmeenntt  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  nnee  ddééppaassssaanntt  uunn  mmooiiss,,  llaa  ssuussppeennssiioonn,,    

rréévvooccaattiioonn  sseelloonn  llaa  ggrraavviittéé  ddee  llaa  ffaauuttee..  

33..  LLeess  ooffffiicciieerr  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  ddooiivveenntt  pprrooccééddeerr  rréégguulliièèrreemmeenntt  eett  cceellaa  

pprreessqquuee  àà  ttoouutt  mmoommeenntt,,  àà  llaa  vviissiittee,,  ccoonnttrrôôllee  eett  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  llooccaauuxx  

ddeessttiinnééss  àà  llaa  ggaarrddee  àà  vvuuee,,  eenn  ss’’aassssuurraanntt  ddee  lleeuurr  ssaalluubbrriittéé,,  ddeess  

ccoonnddiittiioonnss  mmaattéérriieelllleess  eett  mmoorraalleess  ddeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  yy  ssoonntt  

mmaaiinntteennuueess  uunnee  ppaarreeiillllee  oobblliiggaattiioonn  rreessttee  ppaarrmmii  cceelllleess  qquuii  ccaaddrreenntt  aavveecc  

llee  rreessppeecctt  eett  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  IIll  sseerraa  ddee  bboonn  ddrrooiitt  qquuee  

llee  mmaaiinnttiieenntt  eenn    ddéétteennttiioonn  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  ttrrèèss  mmaallaaddee,,  aauu  ppéérriill  ddee  ssaa  

vviiee  nnee  ssee  jjuussttiiffiiee  ppaass..  

                                                                            
4 BAYO NA –ba-MEYA, réflexion sur les droits et les devoirs respectifs dejustiables, des témoins, et des hommes de loi, En 

procédure pénal congolaise, P. 127, IN JUSTICE ET ORDRE PUBLIC, PIFEP, Kinshasa 1999. 
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44..  llee  MMaaggiissttrraatt  iinnssttrruucctteeuurr,,  àà  ll’’iissssuuee  dduu  ddééllaaii  ddee  CCiinnqq    jjoouurrss  ddee  llaa  vvaalliiddiittéé  

dduu  mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  pprroovviissooiirree,,  ddooiitt  pprréésseenntteerr  ll’’iinnccuullppéé  eenn  cchhaammbbrree  dduu  

ccoonnsseeiill  qquuii  ddooiitt  ssttaattuueerr  ssuurr  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  mmiissee  eenn  ddéétteennttiioonn  

pprréévveennttiivvee..  

55..  LLee  ccaarraaccttèèrree  sseeccrreett  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  ddee  pprrééppaarraattooiirree  ddooiitt  êêttrree  rreessppeeccttéé  

ppaarr  llee  mmaaggiissttrraatt  iinnssttrruucctteeuurr  ;;  ttoouutteeffooiiss,,    ddaannss  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess  

ddéétteerrmmiinnééeess  oouu  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  llaa  pprreessssiioonn  ddee  ll’’ooppiinniioonn  ppuubblliiqquuee  

ppeeuutt  rréévvéélleerr  cceerrttaaiinnss  éélléémmeennttss  dduu  sseeccrreett  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  pprrééppaarraattooiirree,,  

tteell  llee  ccaass  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  lleevveerr  ccooppiiee  ddeess  ppiièècceess  dduu  ddoossssiieerr..  

66..  llee  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaarrqquueett    aa    ll’’oobblliiggaattiioonn  llééggaallee  ddee  ttoouujjoouurrss  ffaaiirree  pprreeuuvvee  

ddee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  ddrrooiitt..  ssii  ddee  mmaanniièèrree  hhaabbiittuueellllee,,  iill  ffaaiitt  mmoonnttrree  ddee  

ll’’iinnccoommppéétteennccee  oouu  ddee  ll’’iiggnnoorraannccee  nnoottooiirree  oouu  ggrraavvee,,  iill  eesstt  rreelleevvéé  ddee  sseess  

ffoonnccttiioonnss    ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee    

77..  llee  MMiinniissttèèrree  ppuubblliicc  eesstt  ssoouummiiss  oouu  pprriinncciippee  ddee  llaa  llooyyaauuttéé  ddaannss  llaa  

rreecchheerrcchhee  ddeess  pprreeuuvveess..  IIll  nnee  ppeeuutt  rreeccoouurriirr  àà  ddeess  mmooyyeennss  ddee  pprreeuuvveess  

iillllééggaauuxx,,  iilllliicciitteess  oouu  ddééllooyyaauuxx,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  ttoorrttuurreess  mmoorraalleess  oouu  

pphhyyssiiqquueess  LLee  mmaaggiissttrraatt  iinnssttrruucctteeuurr  eesstt  tteennuu  ééggaalleemmeenntt  àà  oobbsseerrvveerr  

cceerrttaaiinnee  oobblliiggaattiioonn  dd’’oorrddrree  pprrooffeessssiioonnnneell  ssoouuss  ppeeiinnee  ddee  ffaauuttee  

ddiisscciipplliinnaaiirree  cceess  oobblliiggaattiioonnss  ssoonntt  eennttrree  aauuttrreess  ::  

88..  llee  ffaaiitt  ppoouurr  uunn  mmaaggiissttrraatt  ddee  cchheerrcchheerr  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt  àà  

eennttrreerr  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc  lleess  ppaarrttiieess  eenn  ccaauussee  aavvaanntt  ssoonn  aavviiss,,  oouu  ssaa  
ddéécciissiioonn,,  sseelloonn  llee  ccaass  ;;    

99..  LLee  ffaaiitt  ppoouurr  uunn  mmaaggiissttrraatt  ddee  pprrooccééddeerr  àà  ddeess  aarrrreessttaattiioonnss  eett  ddéétteennttiioonnss  
aarrbbiittrraaiirreess..  

1100..  LLee  ffaaiitt  ddee  nnee  ppaass  iinnffoorrmmeerr  ll’’iinnccuullppéé  oouu  pprréévveennuu  ddee  sseess  ddrrooiittss,,  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn..  

1111..  LLee  ffaaiitt  dd’’eennccoouurraaggeerr  oouu  ddee  pprraattiiqquueerr  llaa  ttoorrttuurree  oouu  dd’’aauuttrreess  ttrraaiitteemmeennttss  

ccrruueellss,,  iinnhhuummaaiinnss,,  ddééggrraaddaannttss  oouu  eennccoorree  dd’’hhaarrccèèlleemmeennttss  eett  ddeess  

vviioolleenncceess  sseexxuueelllleess..  EEnn  vveerrttuu  ddee  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  ccooddee  ddee  bboonnnnee  ccoonndduuiittee  

ddeess  aaggeennttss  ppuubblliiccss  ddee  ll’’EEttaatt  ;;  lleess  mmaaggiissttrraattss  ddeess  ccoouurrss  eett  ttrriibbuunnaauuxx  yy  

ssoonntt  ccoommppttééss  ddee  ccee  ffaaiitt,,  iillss  ddooiivveenntt  rreessppeecctteerr  ssccrruuppuulleeuusseemmeenntt  lleess  

rrèègglleess  ddééoonnttoollooggiiqquueess  ccoonntteennuueess  ddaannss  cceettttee  llooii  ppoouurr  uunnee  bboonnnnee  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  jjuussttiiccee..    

  LL’’aammbbiittiioonn  dduu  llééggiissllaatteeuurr  eesstt  ddoonncc  ccllaaiirreemmeenntt  iinnddiiqquuééee  iiccii  ::  ooffffrriirr  

uunn  ccaaddrree  mmoorraall  ddee  rrééfféérreennccee  ppoouurr  ll’’aaccttiivviittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddeess  aaggeennttss  

ppuubblliiccss,,  aauu  nnoommbbrree  ddeessqquueellss  lleess  mmaaggiissttrraattss..66    LL’’aarrttiiccllee  22  dduu  ccooddee  ccoonndduuiittee  

                                                                                                                                                                                                                                                      
5 KISAKA KIA NGOY, Cours de l’organisation et compétences judiciaires, G1 droit, Unikin ,1997. p.105 inédit.                                                                                                                                                                                                                                                        
6 Article 17 et 18 de la constitution du 18 FEV 2006, telle que modifiée à ces jours. 
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ddee  ll’’aaggeenntt  ppuubblliicc  ddee  ll’’EEttaatt  ss’’eesstt  ffiixxéé  nnoottaammmmeenntt  ccoommmmee  bbuutt..  

--  DDee  pprréécciisseerr  lleess  rrèègglleess  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iinnttééggrriittéé  mmoorraallee  eett  dd’’éétthhiiqquuee  

pprrooffeessssiioonnnneellllee..  
--  DD’’aaiiddeerr  ll’’aaggeenntt  ppuubblliicc  ddee  ll’’EEttaatt  àà  rreessppeecctteerr    cceess  rrèègglleess..  

--  DDee  ffaavvoorriisseerr  ll’’aammoouurr  dduu  ttrraavvaaiill  eett  llaa  bboonnnnee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  cchhoossee  

ppuubblliiqquuee..  
--  DDee  lluutttteerr  ccoonnttrree  lleess  aannttiivvaalleeuurrss  ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  ssoocciioo--  pprrooffeessssiioonnnneellss..  

LLee  mmaaggiissttrraatt  iinnssttrruucctteeuurr  ddaannss  llaa  pphhaassee  pprréé  jjuurriiddiiccttiioonnnneellllee  oobbsseerrvveerraa  
lleess  ddeevvooiirrss    ccii--aapprrèèss  ::  

 LLee  ddéévvoouueemmeenntt  ;;  

   LLaa  ppoonnccttuuaalliittéé  ;;    

 LLaa  rriigguueeuurr  ;;    

 LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ;;  

 LL’’hhoonnnnêêtteettéé  

 LL’’iinnttééggrriittéé,,  

 LL’’ééqquuiittéé  

 LLaa  ddiiggnniittéé,,  

 LL’’iimmppaarrttiiaalliittéé,,    

 LLaa  llooyyaauuttéé  

 LLee  cciivviissmmee  

 LLaa  ccoouurrttooiissiiee……  

  

IIll  eesstt  ééggaalleemmeenntt  pprreessccrriitt  àà  ll’’aaggeenntt  ppuubblliicc  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  ss’’aabbsstteenniirr  

ddeess  aacctteess  ccoonnttrraaiirreess  àà  ll’’éétthhiiqquuee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eett  rréépprrééhheennssiibblleess  tteellss  llaa  

ccoorrrruuppttiioonn,,  llaa  ccoonnccuussssiioonn,,  llee  ddééttoouurrnneemmeenntt  ddee  llaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree,,  ddeess  bbiieennss  

eett  ddeess  ddeenniieerrss  ppuubblliiccss,,  llee  ffaavvoorriittiissmmee,,  llee  nnééppoottiissmmee  eett  llee  ttrraaffiicc  dd’’iinnfflluueenncceess..77  

AAuu  ddeellàà  ddee  ttoouuttee  ccoonnssiiddéérraattiioonn,,  iill  eesstt  ddee  ddeevvooiirr  ppoouurr  llee  mmiinniissttèèrree  

ppuubblliicc  ddee  rreecchheerrcchheerr  lleess  iinnffrraaccttiioonnss..  

EEnn  mmaattiièèrree  ppéénnaallee,,  aauuxx  tteerrmmeess  ddee  ll’’aarrttiiccllee  77  dduu  ccooddee  ddee  

pprrooccéédduurree  ppéénnaallee    llee  MMiinniissttèèrree  PPuubblliicc  RReecchheerrcchhee  lleess  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  aacctteess  

llééggiissllaattiiff  eett  rréégglleemmeennttaaiirree  qquuii  ssoonntt  ccoommmmiisseess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  

                                                                                                                                                                                                                                                      
Muwilanya wilonja la responsabilité doit congolais, éd. Cabinet Mwilanya Associes, Kinshasa ,2010 p.19   
7 Art 2 du décret-loi n°017/2002 du 03/10/2002, portant code de bomme conduite de l’agent publique de l’Etat.  
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RRééppuubblliiqquuee,,  iill  rreeççooiitt  lleess  ppllaaiinntteess  eett  lleess  ddéénnoonncciiaattiioonnss,,  ffaaiitt  ttoouuss  lleess  aacctteess  

dd’’iinnssttrruuccttiioonn  eett  ssaaiissiitt  lleess  ccoouurrss  eett  ttrriibbuunnaauuxx..88    

IIll  rreessssoorrtt  ddee  cceett  aarrttiiccllee  qquuee  llaa  rreecchheerrcchhee    ddeess  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  

ddiifffféérreenntteess  llooiiss  dduu  ppaayyss  ccoommmmiisseess  ssuurr  ttoouuttee  ll’’éétteenndduuee  dduu  tteerrrriittooiirree  iinnccoommbbee  

aauu  mmiinniissttèèrree  PPuubblliicc  AAiinnssii,,  iill  rreevviieenntt  àà  ccee  ddeerrnniieerr,,  aavvaanntt  ttoouuttee  ooppéérraattiioonn  ddee  

rreecchheerrcchhee  ddeess  iinnffrraaccttiioonnss,,  ddee  ccoonnnnaaiittrree  dd’’aabboorrdd  iinnccrriimmiinnaattiioonnss  lleess  qquuee  

ccoonnttiieennnneenntt  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ppéénnaalleess  ……99    

  LLaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  iinnffrraaccttiioonnss  ppaarr  llee  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaarrqquueett    

ttiieennddrraa  ccoommppttee  ddaannss  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  dduu  ddoossssiieerr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

hhiiéérraarrcchhiiqquuee  ddee  ccee  ddeerrnniieerr  qquuii  ppeeuutt  aavvooiirr  iinnttéérrêêtt  àà  ppoossttuulleerr  iinnjjoonnccttiioonn  aauuxx  

ffiinnss  dd’’oorriieennttaattiioonn  eett  eennccaaddrreemmeenntt  dd’’aauuttrreess  mmeemmbbrreess    dduu  ppaarrqquueett  llaa  nnoonn  

oobbsseerrvvaattiioonn  ddee  cceess  iinnjjoonnccttiioonnss  ppeeuutt  ffaaiirree  qquuee  llee  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaarrqquueett  

ccoonncceerrnnéé  ssuubbiissssee  ddee  ssaannccttiioonn  ssuurr  llee  ppllaann  ddiisscciipplliinnaaiirree  ccoommmmee  ppaarr  eexxeemmppllee  

ll’’iinntteerrddiiccttiioonn,,  llaa  ssuussppeennssiioonn……  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                            
8 ART 7 du code d’O.C.J. 
9 KILALA Pêne  AMUNA (G),  A attribution du Ministère public et procédure pénale, Tome 1. Ed,  AMUNA ? Kinshasa, 2006 
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§§..22::  LL’’aapppprréécciiaattiioonn  ddeess  iinnjjoonnccttiioonnss  ddee  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee    eett  ll’’eennccaaddrreemmeenntt  

ddeess  aauuttrreess  mmeemmbbrreess  ss  dduu  ppaarrqquueett  ppoouurr  uunnee  bboonnnnee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  

jjuussttiiccee  

  

TToouuss  lleess  ooffffiicciieerrss  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  ssoonntt  ppllaaccééss  ssoouuss  ll’’aauuttoorriittéé  

dduu  MMiinniissttrree  ddee  llaa  jjuussttiiccee  eett  ggaarrddee  ddeess  sscceeaauuxx..1100  

  CCee  ddeerrnniieerr  aa  aaiinnssii  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’iinnjjoonnccttiioonn    ssuurr  llee  MMiinniissttèèrree  ppuubblliicc  aaffiinn  dd’’iinniittiieerr  

uunnee  iinnssttrruuccttiioonn  ssuurr  uunnee  aaffffaaiirree  ppéénnaallee  ddéétteerrmmiinnééee..1111  

SSoouulliiggnnoonnss  iiccii  qquuee  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’iinnjjoonnccttiioonn  eenn  rrééaalliittéé  ppeeuutt  êêttrree  ddiirreecctt  oouu  

iinnddiirreecctt  sseelloonn  llee  ssyyssttèèmmee  ppoolliittiiqquuee..    

LLee  cchheeff  ddee    ll‘‘EEttaatt  aaiinnssii  qquuee  llee  11eerr  mmiinniissttrree  ppeeuuvveenntt,,  àà  lleeuurr  

iinniittiiaattiivvee  ssééppaarrééee,,  ddoonnnneerr  iinnddiirreecctteemmeenntt  iinnjjoonnccttiioonn  aauu  mmiinniissttèèrree  ..ppuubblliicc    àà  

ttrraavveerrss  llee  ggaarrddee  ddeess  sscceeaauuxx..  ((EEtt  ccee  ddeerrnniieerr))  ppeeuutt  ddiirreecctteemmeenntt  eenn  rrééppeerrccuutteerr  

llee  mmeessssaaggee  aauuxx  mmaaggiissttrraattss  dduu  ppaarrqquueett  ccoonncceerrnnéé  àà  ttrraavveerrss  bbiieenn  ssûûrr  ssoonn  cchheeff  

iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr..  QQuu’’àà  cceellaa  nnee  ttiieennnnee,,  llaa  pplléénniittuuddee    ddee  ll’’aaccttiioonn  

ppuubblliiqquuee    aappppaarrtteennaanntt  oouu  pprrooccuurreeuurr  ggéénnéérraall,,  ttoouuss  lleess  ooffffiicciieerrss  dduu  mmiinniissttèèrree  

ppuubblliicc  ddee  ssoonn  rreessssoorrtt  aaggiisssseenntt    ppaarr  ddééllééggaattiioonn  eett  ssoonntt  ppllaaccééss  ssoouuss  ssoonn  

aauuttoorriittéé..  

    TToouuttee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  ddee  ll’’  hhiiéérraarrcchhiiee  ddooiitt  êêttrree  ssccrruuppuulleeuusseemmeenntt  eexxééccuuttééee  ppaarr  

lleess  ooffffiicciieerrss  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  ssuubbaalltteerrnneess  ssii  nnoonn,,  iillss  ssee  vveerrrroonntt  

ssaannccttiioonnnnééss  ddiisscciipplliinnaaiirreemmeenntt..1122    

  LLeess  iinnjjoonnccttiioonnss    rreellaattiivveess  àà  llaa  mmiissee  eenn  mmoouuvveemmeenntt  dd’’uunnee  aaccttiioonn  

ppuubblliiqquuee  ttoouutt  eenn  llaa  ssoouutteennaanntt  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  nnee  lliiee  llee  mmaaggiissttrraatt  iinnssttrruucctteeuurr  

                                                                            
10 Art 10, code O.C.J. 
11 KILALA  Pene AMUNA, op.cit, p.57 
12 Idem  p..47  
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qquuee  dduu  mmoommeenntt  ooùù  cceellaa    rreessppeeccttee  llaa  llooii  eett  llee  pprriinncciippee  ««    NNuulllluumm  ccrriimmeenn,,  nnuullllaa  

ppooeennaa,,  ssiinnee  llèèggee  »»  cceellaa  ssoouuss  ppeeiinnee  ddeess  ssaannccttiioonnss  ddiisscciipplliinnaaiirreess..  

CCee  ppeennddaanntt,,  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  lleess  cchheeffss  ddeess  ppaarrqquueettss  ddiissppoosseenntt  

ddeess  ‘‘’’ppoouuvvooiirr  pprroopprreess,,""  ppeeuuvveenntt  aaggiirr  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess  iinnjjoonnccttiioonnss  oouu  

iinnssttrruuccttiioonnss  dduu  MMiinniissttrree  ddee  llaa  jjuussttiiccee  bbiieenn  qquu’’iillss  ss’’eexxppoosseenntt  aauuxx  ssaannccttiioonnss  

ddiisscciipplliinnaaiirreess  ;;  mmaaiiss  mmaallggrréé,,    cceellaa  lleess  aacctteess  jjuuddiicciiaaiirreess  ppoossééss  ppaarr  eeuuxx  eenn  

vviioollaattiioonn  ddeess  cceess  iinnssttrruuccttiioonnss  rreeççuueess  mmaallggrréé  ddeemmeeuurreenntt  vvaallaabblleess..1133  

LLee  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaarrqquueett  nn’’eesstt  ppaass  tteennuu  dd’’eexxééccuutteerr  uunn  oorrddrree  

mmaanniiffeesstteemmeenntt  iillllééggaall  éémmaannaanntt  ddee  ssoonn  hhiiéérraarrcchhiiee..  NNoonn  sseeuulleemmeenntt  eenn    

aapppplliiccaattiioonn  dduu  pprriinncciippee  ddiitt    ddeess  bbaaïïoonnnneetttteess  iinntteelllliiggeenntteess,,  mmaaiiss  aauussssii  eenn  

vveerrttuu  ddee  ll’’aarrttiiccllee  2288  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  qquuii    ddiissppoossee  ««  NNuull    nn’’eesstt  tteennuu  

dd’’eexxééccuutteerr  uunn  oorrddrree  mmaanniiffeesstteemmeenntt  iillllééggaall..  TToouutt  iinnddiivviidduu,,  ttoouutt  aaggeenntt  ddee  ll’’EEttaatt  

eesstt  ddéélliiééss  dduu  ddeevvooiirr  dd’’oobbééiissssaannccee,,  lloorrssqquuee  ll’’oorrddrree  rreeççuu  ccoonnssttiittuuee  uunnee  

aatttteeiinnttee  mmaanniiffeessttéé  aauu  rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  eett  ddeess  lliibbeerrttééss  

ppuubblliiqquueess  eett  ddeess  bboonnnneess  mmœœuurrss..  

  MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt  eenn  pprraattiiqquuee,,    aauuccuunn    mmaaggiissttrraatt  nn’’oossee  pprreennddrree  

ccee  rriissqquuee  dd’’uusseerr  ddee  cceettttee    pprréérrooggaattiivvee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  rreemmeettttaanntt  eenn  ccaauussee  

uunnee  iinnjjoonnccttiioonn  oouu  uunn  oorrddrree    hhiiéérraarrcchhiiqquuee,,  qquueellqquuee  mmaanniiffeesstteemmeenntt  iillllééggaall  ssooiitt--

iill..  CChhaaccuunn  aa  ppeeuu  ddee  ssoonn  ppoosstt  ddee  ttrraavvaaiill  ddaannss  ppaayyss  ooùù  ll’’eemmppllooii  rreessttee    ddiiffffiicciillee  

àà  ttrroouuvveerr..    

LLee  MMiinniissttèèrree  ppuubblliicc,,  vvooiirree  lleess  cchheeffss    dd’’ooffffiiccee  ssoonntt  oobblliiggééss  

dd’’eennccaaddrreerr  lleess  aauuttrreess  mmeemmbbrreess  dduu  ppaarrqquueett  ppoouurr  uunnee  bboonnnnee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  

ddee  llaa  jjuussttiiccee  LLee  cchheeff  dd’’ooffffiiccee  ppeeuutt  oouuvvrriirr  ddeess  aaccttiioonnss  ddiisscciipplliinnaaiirreess  àà  

ll’’eennccoonnttrree  ddeess  aauuttrreess  mmeemmbbrreess  dduu  ppaarrqquueett,,  ssooiitt  ffaaiirree  uunn  mmaauuvvaaiiss  rraappppoorrtt  àà  

                                                                            
13 KILALA  Pene AMUNA, op.cit, p..48 
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ll’’hhiiéérraarrcchhiiee  ccoonnttrree  uunn  mmaaggiissttrraatt  IIll  eesstt  àà  ccee  nniivveeaauu    aauuttoorriittéé  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  dduu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  ppaarrqquueett..  IIll  aattttrriibbuuee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  ddeess  

ddoossssiieerrss  sseelloonn  lleeuurrss  ccoommpplleexxiittééss  aauuxx  mmaaggiissttrraattss,,    sseelloonn  llee  ddeeggrréé  eett    ddee  

ccoonnnnaaiissssaannccee,,  eett  dd’’eexxppéérriieennccee  ;;  iill  ppeeuutt,,  ssii  cceellaa  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ll’’eenn  

ddéécchhaarrggeerr  ;;  iill  vveeiillllee  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ddéétteennttiioonn,,  iill  oorrddoonnnnee  eennsseemmbbllee  aavveecc  

ssoonn  ssuubbaalltteerrnnee  mmaaggiissttrraatt  iinnssttrruucctteeuurr  llaa  lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree  ;;  PPoouurr  lleess  ccaauusseess  

nnoonn  ffiixxééeess,,  iill  ffaaiitt  rreessppeecctteerr  lleess  oorrddrreess  hhiiéérraarrcchhiiqquueess  eett  ccoonnttrrôôllee  lleeuurr  

eexxééccuuttiioonn  ;;  iill  rreeççooiitt  llee  sseerrmmeenntt  ddeess  ooffffiicciieerrss  ddee  ppoolliiccee  jjuuddiicciiaaiirree,,  lleeuurr  ddoonnnnee  

eett  rreettiirree  llaa  ccaarrttee  dd’’hhaabbiilliittaattiioonn  eett  ccee  ppoouurr  uunnee  bboonnnnee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  

jjuussttiiccee,,  ssuurrttoouutt  lloorrssqquuee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  ccaauussee  ddaannss  llee  ccaabbiinneett  dduu  mmaaggiissttrraatt  

eesstt  ssoouummiissee    àà  pplluussiieeuurrss  eexxiiggeenncceess  

  SSEECCTTIIOONN  IIIIII  ::  LLEESS  EEXXIIGGEENNCCEESS  LLIIEEEESS  AA  LL’’IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  LLAA  

CCAAUUSSEE  DDAANNSS  LLEE  CCAABBIINNEETT  DDUU    MMAAGGIISSTTRRAATT  

  

  TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  aaccccuussééee  dd’’uunnee  iinnffrraaccttiioonn  ééttaanntt  pprrééssuummééee  

iinnnnoocceennttee  jjuussqquu’’àà  ccee  qquu’’iill  yy  aaiitt  ccuullppaabbiilliittéé  ccoonnssttaattééee  ppaarr  uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  

jjuussttiiccee  ccoouullééee  eenn  ffoorrccee  ddee  cchhoosseess  jjuuggééee,,    llee  ddéélliinnqquuaanntt  ppeeuutt  ssee  ttrroouuvveerr  

aarrrrêêttéé  ppaarr  llaa  ppoolliiccee  eett  ddééfféérréé  aauu  ppaarrqquueett,,  ssooiitt    ppaarr  llee  ffaaiitt  dd’’uunnee  ssaaiissiinnee  

dd’’ooffffiiccee,,  ppaarr  ddéénnoonncciiaattiioonn  oouu  ssuurr  ppllaaiinnttee..  LLee  mmaaggiissttrraatt    qquuii  aa    llee  ddoossssiieerr  ddee  

ll’’iinnccuullppéé  àà  iinnssttrruuiirree  ddaannss  ssoonn  ccaabbiinneett  llee  ffeerraa  ppaasssseerr  àà  uunnee  iinntteerrrrooggaattiioonn  

sseelloonn  lleess  eexxiiggeenncceess  llééggaalleess..  

§§11..  LL’’iinntteerrrrooggaattooiirree  dduu  jjuussttiicciiaabbllee  sseelloonn  lleess  eexxiiggeenncceess  llééggaalleess..  

LL’’iinntteerrrrooggaattooiirree  dduu  jjuussttiicciiaabbllee  ddeevvaanntt  llee  mmaaggiissttrraatt  iinnssttrruucctteeuurrss  

ddooiitt  pprrééaallaabblleemmeenntt  êêttrree  pprrééccééddéé  ddeess  mmooddaalliittééss  ddee  ssaa  ssaaiissiinnee  qquuii,,  ddee  ttoouuttee  

éévviiddeennccee,,  ppeeuutt  ssee  mmaattéérriiaalliisseerr  aavveecc  oouu  ssaannss  pprréévveennuu..  
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LLee  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaarrqquueett  ppeeuutt    vvooiirr  ddeevvaanntt  lluuii  uunn  ddoossssiieerr  qquuii  lluuii  

pprroovviieenntt  ddee  ll’’OOPPJJ  qquuii  aa  ddééjjàà    eeuu  llee  tteemmppss  ddee  ll’’  iinnssttrruuiirree    pprréélliimmiinnaaiirreemmeenntt,,  eenn  

yy  aappppoorrttaanntt  uunnee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  eenn  ddrrooiitt  qquuaanntt  àà  llaa  nnaattuurree  ddee  ffaaiittss  rreepprroocchhééss  aauu  

ccrriimmiinneell,,  qquuooii  qquuee  cceellaa  nnee  ppuuiissssee  lliieerr  llee    ppaarrqquueett  qquuii,,  ddaannss  ssaa  nnoouuvveellllee  

mmaanniiéérréé  ddee  ccoommpprreennddrree  lleess  ffaaiittss,,    ppeeuutt  lleess  ddééqquuaalliiffiieerr,,  rreeqquuaalliiffiieerr  eett  lleess  

ddiissqquuaalliiffiieerr..  

  SSoouuvveenntt  lleess  ffaaiittss  ppaarrvviieennnneenntt  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  aauuttoorriittééss  

jjuuddiicciiaaiirreess  ppaarr  llaa  ppllaaiinnttee  ddee  llaa  vviiccttiimmee,,  ppaarr  uunnee  ddéénnoonncciiaattiioonn  ppaarr  uunn  rraappppoorrtt  

ddee  ppoolliiccee,,  vvooiirree  ppoouurr  lleess  aavveeuuxx  ddee  ll’’iinnffrraacctteeuurr..1144  

  IIll  ssiieedd  iiccii  dd’’aajjoouutteerr  qquu’’iill  nn’’eesstt  ppaass  eexxcclluutt  qquuee  llee  mmaaggiissttrraatt  dduu  

ppaarrqquueett  ssee  ssaaiissiissssee    dd’’ooffffiiccee  ffaaccee  àà  uunn  ffaaiitt  iinnffrraaccttiioonnnneell  eett  oorrddoonnnneerr  

iimmmmééddiiaatteemmeenntt  uunnee  aarrrreessttaattiioonn  ssaannss  qquu’’iill  nnee  ssooiitt  qquueellqquuee  ffooiiss  qquueessttiioonn  ddee  

llaanncceerr  uunn  mmaannddaatt  ddee  ccoommppaarruuttiioonn,,  uunn  mmaannddaatt    dd’’aammeenneerr  vvooiirree  uunn  mmaannddaatt  

dd’’aarrrrêêtt..  

  EEnn  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss,,  iill  eexxiissttee  qquueellqquueess  iinnffrraaccttiioonnss  qquuee  llee    

mmiinniissttèèrree  PPuubblliicc,,  eenn  ddééppiitt  ddeess  sseess  ppoouuvvooiirrss  eexxoorrbbiittaannttss  lluuii  ccoonnfféérrééss  ppaarr  llaa  

llooii,,  nnee  ppeeuutt  ssee  ssaaiissiirr  dd’’ooffffiiccee..    CCeerrttaaiinneess  eexxiiggeenntt  llaa  ppllaaiinnttee  ddee  llaa  ppaarrttiiee  

vviiccttiimmee,,  dd’’aauuttrreess  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  oouu  dd’’uunn    

oorrggaannee  ddéélliibbéérraanntt  ppoouurr  qquuee  ll’’aaccttiioonn  ppuubblliiqquuee  ssooiitt  mmiissee    eenn  mmoouuvveemmeenntt..1155      

TTeell  llee  ccaass  dd’’aadduullttèèrree,,  ddee  ggrriivvèèlleerriiee,,  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  ddééllooyyaallee,,  llaa  

pprrootteeccttiioonn  ddeess  ddrrooiittss  dd’’aauutteeuurrss……  

  

                                                                            
14 RUBBENS (A), la droite judiciaire congolaise, tome III l’instruction criminelle et la procédure pénale, P.V.C, 
Kinshasa, 2010, p.51. 
15 KILALA  Pene AMUNA, op.cit, pp.164-165  
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IIll  eexxiissttee    ééggaalleemmeenntt  uunnee  ccaattééggoorriiee  dd’’iinnffrraaccttiioonnss  ooùù  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  

dduu  ppaarrqquueett  ppoouurr  iinnssttrruuccttiioonn  àà  lloonngguuee  dduurrééee  nn’’eesstt  ppaass  aauuttoorriissééee  dduu  ffaaiitt  ddee  

ll’’aaccccéélléérraattiioonn  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  ffllaaggrraannccee  nnéécceessssiittaanntt  ttoouutteess  aaffffaaiirreess  

cceessssaanntteess,,  llaa  ssaaiissiinnee  dduu  ttrriibbuunnaall  ccoommppéétteennttee  AAiinnssii,,  ll’’iinnffrraaccttiioonn  ffllaaggrraannttee  eesstt  

cceellllee  qquuii  ssee  ccoommmmeett  aaccttuueelllleemmeenntt  oouu  qquuii  vviieenntt  ddee  ssee  ccoommmmeettttrree……1166      

  DDee  ttoouuttee  éévviiddeennccee,,  llee  ddéélliinnqquuaanntt  ssee  ttrroouuvvaanntt  ddeevvaanntt  llee  mmaaggiissttrraatt  

iinnssttrruucctteeuurr  aauuxx  dd’’iinntteerrrrooggaattooiirreess    eesstt  bbéénnééffiicciiaaiirree,,  eenn  vveerrttuu  ddee  llaa  llooii,,  ddee  

cceerrttaaiinneess  ddrrooiittss..    

VVooiillaa  ppoouurrqquuooii,,  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  ssuussppeeccttééee  dd’’aavvooiirr  ccoommmmiiss  ddeess  

ffaaiittss  iinnffrraaccttiioonnnneellss  eesstt  ccoonnvvooqquuééee  àà  ccoommppaarraaiittrree  ddeevvaanntt  llee  mmaaggiissttrraatt  eett  yy  eesstt  

oobblliiggééee  PPeennddaanntt  llaa  pphhaassee  dd’’  iinntteerrrrooggaattooiirree,,  aapprrèèss  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’  iinnccuullppéé  

,,llee  mmaaggiissttrraatt  eesstt  oobblliiggéé  ddee  ll’’iinnffoorrmmeerr  ddee  sseess  ddrrooiittss  eett  oobblliiggaattiioonnss  aaiinnssii  qquuee  

ll’’iinnffrraaccttiioonnss  oouu  ddoonntt  iill  eesstt  iinnccuullppéé  oouu  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuussppeeccttééee  ccoonnvvooqquuééee  

ddeevvaanntt  llee  mmaaggiissttrraatt  eesstt  tteennuuee    rrééppoonnddrree  aauuxx  ffiinnss  ddee  ccoommppaarraaîîttrree  eett  nnoonn  ddee  

ss’’eexxpplliiqquueerr;;  rreeffuusseerr  ddee  rrééppoonnddrree  rriissqquuee  ppoouurr  llee  mmaaggiissttrraatt  ddee  ll‘‘yy  ccoonnttrraaiinnddrree  

ppaarr  lleess  vvooiieess  ddee  ddrrooiitt,,  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee  ppaarr  mmaannddaatt  dd’’aammeenneerr  ssii  eellllee  

ccoommppaarraaîîtt  eett  rreeffuussee  ddee  ppaarrlleerr  oouu  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx  qquueessttiioonn  dduu  mmaaggiissttrraatt,,  

mmeennttiioonn  eenn  sseerraa  ffaaiittee  ddaannss  llaa  nnoottee  ddee  ll’’OOffffiicciieerr  dduu  MMiinniissttèèrree  PPuubblliicc  

  MMaaiiss  nnoottoonnss  qquuee  llaa    ppeerrssoonnnnee  qquuii  eesstt  ll’’oobbjjeett    dd’’uunn  mmaannddaatt  ddee  

ccoommppaarraarruuttiioonn  oouu    dd’’uunn  mmaannddaatt  dd’’aammeenneerr  ddooiitt  êêttrree  iinntteerrrrooggééee  aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  

lleennddeemmaaiinn  ddee  ssoonn  aarrrriivvééee  ddaannss  llee  lliieeuu  oouu  ssee  ttrroouuvvee  ll’’ooffffiicciieerr  dduu  mmiinniissttèèrree  

ppuubblliicc  qquuii  aa  ddéécceerrnnéé  llee  mmaannddaanntt..1177  FFaaiirree  ddééffaauutt  eenn  pprrooccéédduurree  ppéénnaallee  nn’’eesstt  

ppaass  uunn  ddrrooiitt  ppoouurr  llee  pprréévveennuu  ccaarr  ll’’iinnddiivviidduu  cciittéé  àà  ccoommppaarraaiittrree  ddooiitt  oobbééiirr  àà  llaa  

llooii  EEnn  eeffffeett  nnuull  nnee  ppeeuutt  rraalleennttiirr  llaa  jjuussttiiccee  eenn  llaa  ccoonnttrraaiiggnnaanntt,,  ffaauuttee  dd’’aavvooiirr  

                                                                            
16 ART 7 décret de 6 Août 1959 portant code de procédure pénale. 
17 Art 15 al 5 du code de la procédure pénale, 
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ttoouuss  lleess  éélléémmeennttss  ddee  ccoonnvviiccttiioonn  eenn    mmaaiinn,,  àà  rreennddrree  ddeess  ddéécciissiioonnss  jjuuddiicciiaaiirreess  

iimmppaarrffaaiitteess..1188    

LL’’iinnccuullppéé  ddooiitt  êêttrree  eenntteenndduu  ddaannss  llaa  llaanngguuee  ddee  ssoonn  cchhooiixx  eett  qquuee  

lluuii  ccoommpprreenndd  ssii  nnoonn,,  iill  ffaauutt  rreeqquuéérriirr  uunn  iinntteerrpprrèèttee    ppaarrccee  qquuee  llee    ffrraannççaaiiss  

rreessttee  llaa  llaanngguuee  ooffffiicciieellllee  eett  ddee  ttrraavvaaiill,,  lleess  aacctteess  dd’’iinntteerrrrooggaattooiirree  ssoonntt  ééccrriittss  eenn  

ffrraannççaaiiss  DDiissoonnss  ééggaalleemmeenntt  qquuee  ppeennddaanntt  ll’’iinnssttrruuccttiioonn,,  ll’’iinnccuullppéé  nn’’eesstt  ppaass  

eenntteenndduu  ssoouuss  sseerrmmeenntt,,  ssaauuff  llee  ttéémmooiinn  qquuii  ppeeuutt    êêttrree  aavvaanntt  ssoonn  aauuddiittiioonn..  

  LLee  pprréévveennuu  aa  llee  ddrrooiitt  dd’’êêttrree  aassssiissttéé  ddee  ssoonn  ccoonnsseeiill  ppeennddaanntt  

ttoouutteess  lleess  iinntteerrrrooggaattiioonnss..  EEnn  vveerrttuu  dduu  ddrrooiitt  ddee  llaa  ddééffeennssee,,  iill  aa  llee  ddrrooiitt  ddee    

ddéécchhaarrggeerr    uunn  mmaaggiissttrraatt..  

  LLoorrssqquuee  ll’’iinnccuullppéé  ssaaiitt  qquuee  ll’’ooffffiicciieerr    dduu  MMiinniissttèèrree  ppuubblliicc,,  aappppeelléé  àà  

iinnssttrruuiirree  ssoonn    aaffffaaiirree  ttrroouuvvee  ddaannss    ll’’uunnee  ddeess  hhyyppootthhèèsseess  pprréévvuueess  àà  ll’’aarrttiiccllee  

7711  dduu  ccooddee  ddee  pprrooccéédduurree  ppéénnaallee  aaddrreessssééee  aauu  cchheeff  hhiiéérraarrcchhiiqquuee  ddee  qquuii  

ddééppeenndd  ddee  ll’’ooffffiicciieerr  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  ccoonncceerrnnéé  uunnee  rreeqquuêêttee  mmoottiivvééee  

tteennddaanntt  àà  vvooiirr  ccee    mmaaggiissttrraatt  êêttrree    ddéécchhaarrggéé  ddee  ll’’  iinnssttrruuccttiioonn  ddee  ccaauussee..  

  LL’’aauuttoorriittéé  ddooiitt    rrééppoonnddrree  àà  cceettttee  rreeqquuêêttee  ppaarr    uunnee  oorrddoonnnnaannccee  

mmoottiivvééee,,  nnoonn    ssuusscceeppttiibbllee  ddee    rreeccoouurrss,,  qquuii  ddooiitt  êêttrree  rreenndduuee  ddaannss  lleess  

mmeeiilllleeuurrss  ……,,  llee  mmaaggiissttrraatt    eenn  ccaauussee  eenntteenndduu..1199      

IIll  eesstt  rreeccoonnnnuu  àà  uunn  iinnccuullppéé  llee  ddrrooiitt  dd’’aattttaaqquueerr  llee  mmaaggiissttrraatt  

iinnssttrruucctteeuurr  ppaarr  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  pprriissee  àà  ppaarrttiiee  ddaannss  lleess  ccaass  ssuuiivvaannttss  ::  ss’’iill  yy  aa  

eeuu  ddooll  oouu  ccoonnccuussssiioonn  ccoommmmiiss  ;;  ssooiitt  ddaannss  llee  ccoouurrss  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn,,  iill  yyaa  ddéénnii  

ddee  jjuussttiiccee  ……..2200      

SSiiggnnaalloonnss  ééggaalleemmeenntt  qquuee  llaa  ppeerrssoonnnnee  éétteenndduuee  ddeevvaanntt  llee  

                                                                            
18 A. VITU procédure pénale, p.u.f, paris, 1957, p.40 
19 Art 8, code de l’organisation compétence et judiciaire 
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ppaarrqquueett  ppeeuutt  ss’’iill  eellllee  aa  uunn  ccoonnsseeiill  eett  eessttiimmaanntt  qquuee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  tteellllee  

qquu’’eeffffeeccttuuééee  nn’’eesstt  ppaass  eeffffiiccaaccee  ddaannss  llaa  ffaaççoonn  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  dduu  mmaaggiissttrraatt,,  aauuxx  

ffiinnss  dd’’éécclloorree  llaa  vvéérriittéé,,  ppeeuutt  ffaaiirree  ddeemmaannddeerr  llee  ddoossssiieerr  eenn  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

ddeevvaanntt  llee  ppaarrqquueett  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr,,  ssooiitt  aalllleerr  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  ppaarr  

vvooiiee  ddee  cciittaattiioonn  ddiirreeccttee..  

AAuu--ddeellàà  ddee  ttoouuttee  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ddéélliiccttuueellllee,,  ll’’iinnccuullppéé  eesstt  

bbéénnééffiicciiaaiirree  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ssaa  vviiee  eett  ddee  ssaa  ssaannttéé  ppeennddaanntt  

cceettttee  ppéérriiooddee  dd’’ooùù,,  eenn  ccaass  ddee  mmaallaaddiiee,,  iill  ppoouurrrraa  ssee  ffaaiirree  ssooiiggnneerr  ssoouuss  llaa  

pprrootteeccttiioonn  dduu  ppaarrqquueett,,  ssooiitt  ppoouurr  llee  ppaarrqquueett,,  llee  ddééppllaacceerr  vveerrss  llee  mmééddeecciinn,,  ssooiitt  

aappppeelleerr  llee  mmééddeecciinn  ppoouurr  eexxaammeennss  cclliinniiqquueess  aauu  lliieeuu  ddee  ddéétteennttiioonn,,  ssooiitt  llee  

mmeettttrree  eenn  lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree  ppoouurr  rraaiissoonn  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  aauuxx  ffiinnss  ddee  ssee  

ffaaiirree  éévvaaccuueerr  vveerrss  uunn  mmééddeecciinn  ssppéécciiaalliissttee..  IIll  aa  ddrrooiitt  ddee  ffaaiirree  ccoommppaarraaiittrree  ddeess  

ttéémmooiinnss  cciittééss  ddeevvaanntt  llee  mmaaggiissttrraatt  eett  ssoolllliicciitteerr  uunnee  eexxppeerrttiissee  oouu  uunnee  ccoonnttrree  

eexxppeerrttiissee  ppoouurr  ffaaiirree  pprréévvaallooiirr  ssoonn  iinnnnoocceennccee  ffaaccee  aauuxx  aaccccuussaattiioonnss  dduu  

mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  eett  ddee  llaa  vviiccttiimmee..  

PPeennddaanntt  llaa  pphhaassee  dd’’  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  pprreejjuurriiddccttiioonnnneellllee,,  ll’’iinnccuullppéé  ssoouuss  mmaannddaatt  

dd’’aarrrrêêtt  pprroovviissooiirree  ddee  55  jjoouurrss,,  ppeeuutt  ssoolllliicciitteerr  dduu  ppaarrqquueett  ssaa  mmiissee  eenn  lliibbeerrttéé  

pprroovviissooiirree  aa  ll’’eexxppiirraattiioonn  ddee  ccee  ddééllaaii,,  ll’’iinnccuullppéé  ppeeuutt  ddeemmaannddeerr  aauu  jjuuggee  

ccoommppéétteenntt  ssaa  mmiissee  eenn  lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree..  DDaannss  lleess  ccaass  pprréévvuuss  àà  ll’’aarrttiiccllee  2277,,  

aall  22,,  dduu  ccooddee  ddee  pprrooccéédduurree  ppéénnaallee  llee  mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  pprroovviissooiirree  ssppéécciiffiiee  lleess  

cciirrccoonnssttaanncceess  qquuii  lleess  jjuussttiiffiieenntt..2211  

LLaa  pphhaassee  ddee  ll’’iinntteerrrrooggaattooiirree  eesstt  cceellllee  qquuii  ddéétteerrmmiinnee  llaa  ccuullppaabbiilliittéé  

dduu  ddéélliinnqquuaanntt  aaiinnssii  qquuee  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  llee  mmeettttrree  ssoouuss  mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  

pprroovviissooiirree..  MMaaiiss  ll’’iinntteerrrrooggaattooiirree  ssee  tteerrmmiinnee  ppaarr  llaa  lleeccttuurree  eett  llaa  ssiiggnnaattuurree  ddeess  

                                                                                                                                                                                                                                                      
20 Art 45, 46, code de procédure devant la cour suprême de justice, du 20 juin 2006. 
21 Art 28, al 5 code de la procédure civil congolais  
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pprrooccèèss  vveerrbbaauuxx  ppaarr  ll’’iinnccuullppéé..  AAvvaanntt  llaa  ffiixxaattiioonn  dduu  ddoossssiieerr  aauu  ttrriibbuunnaall,,  llee  

mmaaggiissttrraatt  eesstt  aappppeelléé  àà  ffaaiirree  uunnee  bboonnnnee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddeess  ffaaiittss  àà  pprrooppoosseerr  ddee  

mmaanniièèrree  mmoottiivvééee..  

§§22..  LLAA  QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  FFAAIITTSS  EETT  LLAA  MMOOTTIIVVAATTIIOONN  DDEE  LLAA  

PPRROOPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  LL’’AASSSSIIGGNNAATTIIOONN  AA  PPRREEVVEENNUU  AA  LL’’IINNTTEENNTTIIOONN  

DDUU  CCHHEEFF  DD’’OOFFFFIICCEE..  

DDééss  qquu’’uunn  ffaaiitt  iinnffrraaccttiioonnnneell  vviieenntt  dd’’êêttrree  ccoommmmiiss  eett  qquuee  cceelluuii--ccii  

eesstt  ppoorrttéé  ddeevvaanntt  lleess  aauuttoorriittééss  jjuuddiiccaaiirreess,,  iill  yy  aa  llee  pprriinncciippee  ddee  llaa  ccrriissttaalllliissaattiioonn  

ddee  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  qquuii  ss’’aapppplliiqquuee,,  dd’’aauuttaanntt  qquuee  ttoouutt  ffaaiitt  eesstt  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  

qquuaalliiffiiéé  eenn  ddrrooiitt..  

LLaa  ddéémmaarrcchhee  ddeess  aauuttoorriittééss  jjuuddiiccaaiirreess  ddeevvaanntt  lleess  ffaaiittss  qquuii  lleeuurr  

ssoonntt  rraappppoorrttééss  oouu  qquu’’eelllleess  oonntt--eelllleess  mmêêmmee  ccoonnssttaattééss  ccoonnssiisstteerraa  àà  lleess  

ccoonnffrroonntteerr  aavveecc  llaa  ddééffiinniittiioonn  qquuee  llaa  llooii  ffaaiitt  ddee  tteellllee  iinnffrraaccttiioonn..  EEnn  dd’’aauuttrreess  

tteerrmmeess,,  eelllleess  ddooiivveenntt  qquuaalliiffiieerr  llee  ccaass  dd’’eessppèèccee  qquuii  lleeuurr  eesstt  ssoouummiiss..2222    

AAiinnssii  ddoonncc,,  eenn  vveerrttuu  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  llééggaalliittéé,,  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  

eexxiiggee  ««  uunnee  ccoonnffrroonnttaattiioonn  rriiggoouurreeuussee  ddee  ffaaiittss  ppoouurrssuuiivviiss  aavveecc  lleess  ddiivveerrss  

ttyyppeess  ddee  ffaaiittss  iinnccrriimmiinnééss  ppaarr  llaa  llééggiissllaattiioonn  ppéénnaallee  »»..2233  

IIll  ssiieedd  ddee  ssiiggnnaalleerr  qquuee,,  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddaannss  ll’’éévvoolluuttiioonn  

iinnssttrruuccttiioonnnneellllee  ddee  ll’’iinnffrraaccttiioonn  ccoonnnnaaiitt  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ppaarrttaanntt  ddee  llaa  ppoolliiccee    

àà  llaa  ccoouurr  ssuupprrêêmmee  ddee  llaa  jjuussttiiccee,,  sseelloonn  lleess  ccaass..  

CC’’eesstt  qquuee  llee  ppaarrqquueett  nn’’eesstt  ppaass  lliiéé  ppaarr  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  eeffffeeccttuuééee  

ppaarr  llaa  ppoolliiccee  llee  ttrriibbuunnaall  nn’’eenn  eesstt  ppaass  vviiss  àà  vviiss  dduu  ppaarrqquueett,,  llee  jjuuggee  dd’’aappppeell  vviiss--

àà--vviiss  dduu  11eerr  jjuuggee,,  llee  jjuuggee  ddee  ccaassssaattiioonn  vviiss--àà--vviiss  dduu  sseeccoonndd  jjuuggee..  CCeeccii  eesstt  llaa  

                                                                            
22 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, IIème éd, E.U.A, Kinshasa, 2007, p.148.  
23 MERLE et VITU. Traité de droit criminel, éd Cujas, paris, 1997, p.353. 
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ccoonnssééccrraattiioonn  mmaattéérriieellllee  dduu  pprriinncciippee  rreellaattiiff  àà  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  

qquuaalliiffiiccaattiioonn..  DDee  ttoouuttee  éévviiddeennccee,,  ssiiggnnaalloonnss  iiccii  qquuee  llee  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaarrqquueett  

eesstt  oobblliiggéé  dd’’iinnssttrruuiirree  uunnee  aaffffaaiirree  ssoouummiissee  àà  ssoonn  eexxaammeenn  aavveecc  iimmppaarrttiiaalliittéé  eett  

ddoonntt  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  sseerraa  ffaaiittee  àà  cchhaarrggee  oouu  àà  ddéécchhaarrggee..  

IIll  lleeuurr  ppaarraaiitt  pprrééfféérraabbllee  dd’’oorrggaanniisseerr  llaa  rréépprreessssiioonn  eenn  

ccoonnssiiddéérraattiioonn  eexxcclluussiivvee  dduu  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddaannggeerreeuuxx  mmaanniiffeessttéé  ppaarr  

ll’’iinntteennssiittéé  ddee  llaa  ffaauuttee..2244    

LLaa  ppeeiinnee  aafffféérreennttee  àà  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  nnoouuvveellllee,,  llee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  

qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddeevvrraaiitt  ddoonncc,,  aabboouuttiirr  àà  llaa  rreeffoorrmmaattiioonn  oouu  àà  llaa  ccaassssaattiioonn  ddee  llaa  

ddéécciissiioonn  qquuii  aavvaaiitt  rreetteennuu  uunnee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  eerrrroonnééee..2255    

  EEnn  rraappppoorrtt  aavveecc  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  uunnee  

iinnffrraaccttiioonn  rreetteennuuee  ddaannss  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ppoolliiccee,,  ppeeuutt  êêttrree  rreetteennuuee,,  

ddééqquuaalliiffiiééee,,  rreeqquuaalliiffiiééee,,  ddiissqquuaalliiffiiééee  ddaannss  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  pprrooccéédduurree..  EEnn  

vveerrttuu  dduu  pprriinncciippee  rreellaattiiff  àà  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn..  

LLee  ssaavvooiirr  ffaaiirree  dduu  mmaaggiissttrraatt  lloorrss  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  aaffffaaiirree  

eemmppoorrttee  ssaa  ccaarrrriièèrree,,  ssoonn  hhoonnnneeuurr  eett  ssaa  ccoonnssiiddéérraattiioonn    aauupprrèèss  dduu  cchheeff  

dd’’ooffffiiccee,,  qquuii  aauurraa  cchhaaqquuee  ffooiiss  iinnttéérrêêtt  àà  lluuii  ccoonnffiieerr  tteellllee  oouu  tteellllee  ccaattééggoorriiee  ddee  

ddoossssiieerr..  

CC’’eesstt  qquu’’àà  llaa  ffiinn  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  llee  mmaaggiissttrraatt  iinnssttrruucctteeuurr  ffeerraa  uunnee  

pprrooppoossiittiioonn  mmoottiivvééee  dd’’uunnee  aassssiiggnnaattiioonn  àà  pprréévveennuu..    

DDee  ttoouutt  éévviiddeennccee,,  ll’’aapppprréécciiaattiioonn  dduu  cchheeff  rreessttee  ddéétteerrmmiinnaannttee  eett  

ppeeuutt,,  ss’’iill  eenn  ddoouuttee,,  ffaaiirree  aappppeell  aauu  mmaaggiissttrraatt  iinnssttrruucctteeuurr,,  ppoouurr  uunnee  ddééffeennssee  àà  

llaa  ll’’oorraall  eett  ccoonnvvaaiinnccrree  aavvaanntt  ll’’aavviiss  dduu  cchheeff  ssuurr  llaa  ppoossiittoonn  àà  pprreennddrree  LLee  cchheeff  

                                                                            
24 BOUZAT (p), PINATEL (j), tâté de Droit et de criminologie, tome I, Dalloz, paris, 1970, p.260. 
25 CATHERINE Ginestet, Droit pénal, procédure pénale, cède, paris, 2003, p.67 
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dd’’ooffffiiccee  nn’’eesstt  ppaass  tteennuu  ppaarr  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  dduu  mmaaggiissttrraatt  iinnssttrruucctteeuurr,,  iill  ppeeuutt  llaa  

mmooddiiffiieerr,,  ccoonnjjooiinntteemmeenntt,,  ââpprreess  ddéébbaattss  eennttrree  eeuuxx..  LLee  tteemmppss  ssuuffffiissaammmmeenntt  

llaarrggee  aaccccoorrddéé  aauu  ppaarrqquueett  dd’’iinnssttrruuiirree  llaa  ccaauussee  aapprrèèss  ddiifffféérreenntteess  

pprréésseennttaattiioonnss  ddee  ll’’iinnccuullppéé  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  eenn  cchhaammbbrree  dduu  ccoonnsseeiill  ddéémmoonnttrree  

ccoommbbiieenn  ddooiitt--iill  êêttrree  sséérriieeuuxx,,  eeffffiiccaaccee,,  ssiinnccèèrree  eett  iimmppaarrttiiaall..  

UUnnee  iinnssttrruuccttiioonn  pprréé  jjuurriiddiiccttiioonnnneellllee  bbââccllééee  eett  ddoonntt  llaa  ccaauussee  eesstt  

ffiixxééee  nn’’aa  ppaass  ddee  lleennddeemmaaiinn  mmeeiilllleeuurr,,  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  lleess  aavvooccaattss  ddee  llaa  

ddééffeennssee  oonntt  iinnttéérrêêtt  àà  ddéémmoonnttrreerr  ll’’eexxiisstteennccee  ddeess  ddiitteess  iinnffrraaccttiioonnss  aaiinnssii  qquuee  llaa  

vviioollaattiioonn  dduu  ddééllaaii  dd’’aarrrreessttaattiioonn  eett  ddee  ddéétteennttiioonn  eettcc..……  

DDee  ccee  qquuii  pprrééccééddéé,,  llee  ttrraavvaaiill  ééllaabboorréé  ppaarr  llee  ppaarrqquueett  ddaannss  llaa  

rreecchheerrcchhee  ddeess  iinnffrraaccttiioonnss  vvaa  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  ssoocciiaall..  AAiinnssii  ddoonncc  llee  mmaaggiissttrraatt  dduu  

ppaarrqquueett  eesstt  bbéénnééffiicciiaaiirree  ddeess  ppoouuvvooiirrss  eexxoorrbbiittaannttss  ddaannss  llaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  

ffaaiittss  ddéévviiaanntt,,  eenn  ddééppiitt  ddee  ttoouutt,,  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppoouurrssuuiivviiee  dd’’uunnee  iinnffrraaccttiioonn  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  pplluussiieeuurrss  ddrrooiittss  ppeennddaanntt  llaa  pphhaassee  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn    

pprreejjuurriiddccttiioonnnneellllee..  IIll  ss’’aavvèèrree  aauujjoouurrdd’’hhuuii  qquuee  pplluussiieeuurrss  aabbuuss  oonntt  éélluu  ddoommiicciillee  

ddaannss  llee  cchheeff  ddeess  mmaaggiissttrraattss  dduu  ppaarrqquueett  lloorrss  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  pprréé  

jjuurriiddiiccttiioonnnneellllee..  QQuueessttiioonn  àà  eexxaammiinneerr  ddaannss  llee  sseeccoonndd  cchhaappiittrree  qquuii  ssuuiitt..  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  QQUUEELLQQUUEESS  AABBUUSS  OOBBSSEERRVVEESS  DDAANNSS  LLEE  CCHHEEFF  DDEE  CCEERRTTAAIINNSS  
MMEEMMBBRREESS  DDUU  PPAARRQQUUEETT  LLOORRSS  DDUU  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  DDEESS  DDOOSSSSIIEERRSS  JJUUDDIICCIIAARREESS  

PPEENNDDAANNTT  LLAA  PPHHAASSEE  PPRREEJJUUDDIICCTTIIOONNNNEELLLLEE  
    

DDaannss  llee  cchheeff  ddee  cceerrttaaiinnss  mmeemmbbrreess  dduu  ppaarrqquueett,,  lleess  aabbuuss  àà  lleeuurr  

eennddrrooiitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  pprréé  jjuurriiddiiccttiioonnnneellllee,,  ppeeuuvveenntt  ss’’    

eenntteennddrree  ccoommmmee  ttoouuttee  pprraattiiqquuee  pprreennaanntt  ccoorrppss  dd’’  eexxeerrcciiccee  éémmaarrggeeaanntt  aauu  

ddrrooiitt  ((  eenn  mmaarrggee  aauuxx  ssoouurrccee  dduu  ddrrooiitt  ))    iimmppuunnéémmeenntt  aapppplliiqquuééeess  ,,    aauu  pprrooffiitt  

ddeess  iinnttéérrêêttss  pprriivvééss  eett  aauu  pprrééjjuuddiiccee    dd’’uunnee  ccaattééggoorriiee    ddee  jjuussttiicciiaabblleess..  

LLee  pprrooffeesssseeuurr  BBAAYYOONNAA  aa  qquuaalliiffiiéé  cceettttee  mmaanniièèrree  ddee  ffaaiirree  ccoommmmee  

ééttaanntt  ««    ddeess  pprraattiiqquueess  jjuuddiicciiaaiirree  eenn  mmaarrggee  ddee  llaa  llooii  eenn    mmaattiièèrree  ppéénnaallee  »»..  

DDee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  pprreejjuurriiddccttiioonnnneellllee  ccoonnnnaaiissssaanntt  

uunnee  ddoouubbllee  pphhaassee,,  iill  vvaa  ddee  ssooii  qquuee  lleess  pprraattiiqquueess  eenn  mmaarrggee  ddee  llaa  llooii  

ccoommmmiisseess  eenn  tteerrmmee  dd’’  aabbuuss  ddeevvaanntt  lleess    OOPPJJ  qquuii  ttrraannssmmeetttteenntt  lleess  ddoossssiieerrss  

aauuxx  ppaarrqquueettss  ssooiieenntt    qquueellqquuee  ppeeuu  eexxaammiinnééeess  aavvaanntt  ll’’  aapppprrooffoonnddiisssseemmeenntt  ddee  

llaa  qquueessttiioonn  aauu  ppaarrqquueett..    LLaa  pprraattiiqquuee  aa  ddéémmoonnttrréé  qquuee  ppaarrmmii  lleess  aabbuuss  ccoommmmiiss  

aavvaanntt  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  pprrééppaarraattooiirree  eett  cceellaa  ddeevvaanntt  llaa  ppoolliiccee  aaiinnssii  qquuee  lleess  

sseerrvviicceess  ssppéécciiaauuxx  nnee  ccoonncceerrnneenntt  pprriinncciippaalleemmeenntt  qquuee  lleess  vviioollaattiioonnss  ddeess  

ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  ddaannss  llaa  ddiimmeennssiioonn  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ddrrooiitt  ddee  llaa  ddééffeennssee..2266    

OOnn  rreellèèvvee  qquuee  ddeevvaanntt  lleess  OO..PP..JJ,,  eett      cceellaa  mmêêmmee  aauu  ppaarrqquueett,,  qquuee  

lleess  mmaaggiissttrraattss  ddiisseenntt  aauuxx  aavvooccaattss  ddee  nnee  ppaass  pprreennddrree  llaa  ppaarroollee,,  ssaauuff  

aassssiisstteerr,,  cc’’eesstt  àà  ddiirree  rreeggaarrddeerr  eenn  ssppeeccttaatteeuurr  llee  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  

OOrr,,  ll’’AAvvooccaatt  ddooiitt  cchhaaqquuee  ffooiiss  pprreennddrree  ppaarroollee  àà  ttoouutt  lleess  nniivveeaauuxx  ddee  

ll’’iinnssttrruuccttiioonn  lloorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  qquueessttiioonn  qquuii  ttiieenntt  àà  ffaaiirree  éévvaalluueerr  

ll’’iinnssttrruuccttiioonn    iill  ddooiitt  iinntteerrvveenniirr  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquu’’iill  yyaa  uunnee  qquueessttiioonn  ddee  ddrrooiitt  qquu’’iill  

                                                                            
26 BAYONA-Ba-Meya Muna Kinvimba, les pratiques judiciaires en marge de la loi, In Revue juridique du Zaïre, Droit 
écrit et Droit coutumier, n°spécial 50è Anniversaire, p.70  
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ffaauuddrraaiitt  eexxpplliicciitteerr,,  qquueessttiioonn  qquuee  ll’’iinnccuullppéé  oouu  ll’’aauutteeuurr  pprrééssuumméé  ddee  ll’’iinnffrraaccttiioonn  

nnee  ppeeuutt  mmaaiittrriisseerr  llaa  ppeerrttiinneennccee..        

DDee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee  iill  ssiieedd  ddee    ssoouulliiggnneerr  qquu’’iill  yyaa  ttrrooiiss  rrééggiimmeess  

ddee  ddééffeennsseess    ddoonntt  ll’’aassssiissttaannccee,,  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  aaiinnssii  qquuee    llaa  ddééffeennssee  

ppeerrssoonnnneellllee  LLee  ddrrooiitt  ppoouurr  ll’’aavvooccaatt  dd’’eennttrreerr  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc  ssoonn  cclliieenntt  vvooiirree  

ddee  vviissiittee  ppoouurr  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  ffaammiillllee  eett  aammiiss  eesstt  uunnee  vvéérriittaabbllee    ccaassssee  ttêêttee  

ddeevvaanntt  llaa  ppoolliiccee  eett  lleess  sseerrvviicceess  ssppéécciiaauuxx,,  ssuurrttoouutt  ppoouurr  llee  ddéétteennuuss  ppoolliittiiqquueess,,  

aarrrrêêttééss,,  ddéétteennuuss  eenn  mmaarrggee  ddee  llaa  llooii..  

SSEECCTTIIOONN  II  ::  LLEESS  AABBUUSS  QQUUAANNTT  AAUUXX  AARRRREESSTTAATTIIOONNSS,,  DDEETTEENNTTIIOONNSS  

EETT  RREELLAAXXAATTIIOONNSS  IILLLLEEGGAALLEESS  

LLee  ddrrooiitt  ddee  ppoorrtteerr  ppllaaiinnttee  eesstt  dd’’oorrddrree  ppuubblliicc  ppeennddaanntt  qquuee  nnuull  nnee  

ppeeuutt  oobblliiggeerr  llaa  vviiccttiimmee  dd’’uunnee  iinnffrraaccttiioonn  àà  ppoorrtteerr  ppllaaiinnttee  ccaarr,,  cceellaa  nn’’eesstt  aauuttrree  

qquu’’uunnee    pprréérrooggaattiivvee  àà  llaa  qquueellllee  oonn  ppeeuutt  rreennoonncceerr..  AAiinnssii,,  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddee  

cchhaaqquuee  iinnffrraaccttiioonn  nnee  ccrrééee  uunnee  nnéécceessssiittéé  dd’’aarrrreessttaattiioonn    dd’’  aauuttaanntt  qquuee  llaa  

ppeerrssoonnnnee  ppeeuutt  êêttrree  iinnvviittééee  aauuxx  ffiinnss  ddee  rrééppoonnddrree  àà  llaa  ppllaaccee  dd’’êêttrree    dd’’aarrrrêêtteerr..  

CCeerrttaaiinnss  mmaaggiissttrraattss,,  ssuurrttoouutt  lleess  jjeeuunneess    eett  nnoouuvveeaauuxx,,  ppaarr  

sseennttiimmeenntt  ddee  gglloorriioollee  vveeuulleenntt  ffaaiirree  pprreeuuvvee  mmêêmmee  ppoouurr  ddeess  ccaass  nnee  

nnéécceessssiittaanntt  ppaass  aarrrreessttaattiioonn  ddee  llee  ffaaiirree  ppoouurr  ffaaiirree  pprreeuuvvee  ddee  llaa  ppaarrcceellllee  dduu  

ppoouuvvooiirr  ddoonntt  iillss  ddiissppoosseenntt..  

DD’’ooùù,,  llee  ppaarrqquueett  pprrooccééddéé  àà  ddeess  aarrrreessttaattiioonnss  ppaarr  vveennggeeaannccee,,  rrèègglleemmeenntt  ddee  

ccoommpptteess,,  eett  qquueellqquueess  ffooiiss  ssaannss  ffoonnddeemmeenntt,,  vvooiirr  eenn  vviioollaattiioonn  llaa  llooii..  
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§§..11..  LLeess  aarrrreessttaattiioonnss  eett  llaa  ddéétteennttiioonn  iillllééggaalleess  ooppéérrééeess  ppaarr  cceerrttaaiinnee  

mmeemmbbrreess  dduu  ppaarrqquueett..  

PPoouurr  ddéécceerrnneerr  uunn  mmaannddaatt  dd’’aammeenneerr,,  llee  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaarrqquueett  

ppeeuutt  bbiieenn  llee  ffaaiirree  ssaannss  qquuee  llee  cchheeff  dd’’ooffffiiccee  nnee  ss’’eenn  rreennddee  ccoommppttee..  MMaaiiss  aavveecc  

llaa  nnoouuvveellllee  vvaagguuee  ddeess  mmaaggiissttrraattss  ddiittss  ddee  llaa  ««  ttoolléérraannccee  ZZéérroo  »»,,  eenn  ccaaddrrééss  

ppaarr  ddeess  pprreemmiieerrss  ssuubbssttiittuuttss  ccoorrrroommppuuss  eett  aavviiddeess  dd’’aarrggeenntt,,  iillss  nnee  ttaarrddeenntt  ppaass  

aarrrrêêtteerr  ppaarr  mmaannddaatt  dd’’aammeenneerr,,  mmêêmmee  ppoouurr  ddeess  ccaass  ttrrèèss  ssiimmpplleess,,    vvooiirree    

mmêêmmee  cciivviillss  ttrraannssffoorrmmééss  ppoouurr  eeuuxx,,  eenn  iinnffrraaccttiioonnss..    

TTeell  eesstt    llee  ccaass  ddee  ddeettttee  ttrraannssffoorrmmééee    ssoouuvveenntt  eenn  aabbuuss  ddee  

ccoonnffiiaannccee  ;;  cceerrttaaiinnss  cchheeffss  dd’’ooffffiicceess  ccoonnddiittiioonnnneenntt  llee  mmaannddaanntt    dd’’aammeenneerr  àà  

uunn  mmaannddaatt  ddee  ccoommppaarruuttiioonn  ppeennddaanntt  qquu’’iillss  aarrrrêêtteenntt  llàà  ooùù  iill  nnee  llee  ffaauutt  ppaass  ;;  iillss  

ssoonntt  iimmppuuiissssaannttss  ffaaccee  àà  cceerrttaaiinneess  iinnffrraaccttiioonnss  qquuii  ssee  ppaasssseenntt  ssoouuss  lleeuurrss  

yyeeuuxx,,  ppeennddaanntt  qquu’’iillss  oonntt  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  ssee  ssaaiissiirr  dd’’ooffffiiccee..  LLeess  ccaass  

dd’’aaccccoouuttrreemmeenntt  ddéévveerrggoonnddéé  ddeess    jjeeuunneess  ffiilllleess  eett  ggaarrççoonnss  qquuaalliiffiiaabblleess  eenn  

oouuttrraaggee  ppuubblliicc  àà  llaa  ppuuddeeuurr,,  llee  ccaass  ddee  cchhaannssoonnss  eett  ddee  ffiillmmss    eexxééccuuttééss  

ppuubblliiqquueemmeenntt  ddoonntt  lleess  CC..DD  ssoonntt  vveenndduuss  àà    cciieell  oouuvveerrtt  qquuaalliiffiiaabblleess    dd’’oouuttrraaggee  

aauuxx  bboonnnneess  mmœœuurrss  ……  

CCeess  mmêêmmeess  aarrrreessttaattiioonnss  aarrbbiittrraaiirreess  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  ooppéérrééeess  ppaarr  

ddeess  ppaarrttiiccuulliieerrss  qquuii  nnee  pprreennnneenntt    ppaass  ssooiinn  ddee  vvéérriiffiieerr  ssii  lleess  ccoonnddiittiioonnss  yy  

aafffféérreenntteess  ssoonntt  rreessppeeccttééeess,,  ppaarrmmii  lleessqquueelllleess    oouu  ppeeuutt  cciitteerr  ::  

LLaa  ffllaaggrraannccee  ddee  ll’’iinnffrraaccttiioonn..  

ll’’iinnffrraaccttiioonn  ddooiitt  êêttrree  ppuunniissssaabbllee  ddee    ttrrooiiss  aannss  aauu  mmooiinnss..  

IIll  nn’’yyaa  aauuccuunn  ooffffiicciieerr  ddee  ppoolliiccee  jjuuddiiccaaiirree  ssuurr  llee  lliieeuu  ddee  llaa  

ccoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’iinnffrraaccttiioonn..  
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CCuurriieeuusseemmeenntt  lloorrssqquuee  cceess  ppeerrssoonnnneess  aarrrrêêttééeess  aabbuussiivveemmeenntt  ppaarr  

lleess  ppaarrttiiccuulliieerrss  aarrrriivveenntt  ppoouurr  iinnssttrruuccttiioonn  aauu  ppaarrqquueett,,  llee  mmaaggiissttrraatt  nn’’eenn  ffaaiitt  

aauuccuunnee  aalllluussiioonn  cchheerrcchhaanntt  àà  eenn  iinnqquuiiéétteerr  ll’’aauutteeuurr..    AA  ll’’iissssuuee  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  

pprrééppaarraattooiirree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppoouurrssuuiivviiee  ppeeuutt  ssee  vvooiirr  eenn  vveerrttuu  ddee  ll’’aarrtt  2288  dduu  ccooddee  

ddee    pprrooccéédduurree  ppéénnaallee,,  pprriivvééee  llaa  lliibbeerrttéé  ppaarr  llee  mmaaggiissttrraatt..  EEnn  eeffffeett,,  aauuxx  tteerrmmeess  

ddee  cceett  aarrttiiccllee,,  ««  llaa  ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee  eesstt  uunnee  mmeessuurree  eexxcceeppttiioonnnneellllee..  

LLoorrssqquu’’eellllee  eesstt  aapppplliiqquuééee,,  lleess  rrèègglleess  ccii--aapprrèèss  ddooiivveenntt  êêttrree  rreessppeeccttééeess..  

LLoorrssqquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ééttaatt  ddee  ddéétteennttiioonn  

pprréévveennttiivvee  ssoonntt  rrééuunniieess,,  ll’’ooffffiicciieerr  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  ppeeuutt,,  aapprrèèss  aavvooiirr  

iinntteerrrrooggéé  ll’’iinnccuullppéé,,  llee  ppllaacceerr  ssoouuss  mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  pprroovviissooiirree,,  àà  cchhaarrggee  ddee  llee  

ffaaiirree  ccoonndduuiirree  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  lleess  pplluuss  pprroocchhee  ccoommppéétteenntt  ppoouurr  ssttaattuueerr  ssuurr  llaa  

ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee  ««                    

  LLee  mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  pprroovviissooiirree  ppeeuutt  êêttrree  ddééffiinnii  ccoommmmee  ééttaanntt  uunn  

oorrddrree  ccooeerrcciittiiff  ddoonnnnéé  ppaarr  uunn  ooffffiicciieerr  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc,,  mmaaggiissttrraatt  

iinnssttrruucctteeuurr,,  aauu  ggaarrddiieenn  dd’’uunnee  mmaaiissoonn  dd’’aarrrrêêtt    ddee  rreecceevvooiirr  eett  ddee  ddéétteenniirr  uunnee  

ppeerrssoonnnnee  iinnccuullppéé  dduurraanntt  uunnee  ppéérriiooddee  nnee  ddééppaassssaanntt  ppaass  cciinnqq  jjoouurrss..2277    

IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  ssiiggnnaalleerr  àà  ttiittrree  ddee  rraappppeell  qquuee  cceett  aaccttee  eexxiiggee  qquuee  

ssooiieenntt  ssaattiissffaaiitteess  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

 IInntteerrrrooggaattooiirree  pprrééaallaabbllee  ;;  

 EExxiisstteennccee  ccoonnttrree  lluuii  ddeess  iinnddiicceess  sséérriieeuuxx  ddee  ccuullppaabbiilliittéé  ;;  

 EEtt  qquuee  ll’’iinnffrraaccttiioonn  ssooiitt  ppuunniissssaabbllee  ddee  ssiixx  mmooiiss  ddee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  

aauu  mmooiinnss  oouu  dd’’aauu  mmooiiss  ddee  sseepptt  jjoouurrss,,  àà  ccoonnddiittiioonn  qquuee  llaa  ffuuiittee  ssooiitt  

àà  ccrraaiinnddrree,,  ll’’iiddeennttiittéé  ddoouutteeuussee,,  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ppuubblliiqquuee  

                                                                            
27 WETSHI BILOKO, La détention préventive et l’arrestation provisoire en droit congolais,, UNIKIN, 2002-2003, mémoire de 

licence, p.29, inédit. 
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rrééccllaammee  llaa  mmiissee  eenn  ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee  eenn  rraaiissoonn  ddeess  

cciirrccoonnssttaanncceess  ggrraavveess  eett  eexxcceeppttiioonnnneelllleess..  

MMaaiiss  àà  ttiittrree  dd’’aabbuuss  ddee  ddrrooiitt,,  qquuee  ccoonnssttaattoonnss--nnoouuss  àà  ccee  ssttaaddee  

ddeevvaanntt  llee  ppaarrqquueett  ??  LLaa  mmiissee  ddee  ll’’iinnccuullppéé  ssoouuss  llee  ccoouupp  dd’’uunn  mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  

pprroovviissooiirree  nn’’eesstt  rreessppeeccttuueeuussee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  llééggaalleess  ccii--hhaauutt  éénnuumméérrééeess..  DDee  

ccee  ffaaiitt,,  llee  MM..AA..PP..  eesstt  ddeevveennuu  uunnee  cclleeff  ppaassssee  ppaarrttoouutt  qquuii  ssee  ddéécceerrnnee  eenn  ttoouuttee  

cciirrccoonnssttaannccee  aauuxx  ffiinnss  ddee  ccoonnttrraaiinnddrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppoouurrssuuiivviiee,,  vvooyyaanntt  llaa  ppoorrttee  

ddee  llaa  pprriissoonn  oouuvveerrttee,,  àà  ttrroouuvveerr  uunn  aarrrraannggeemmeenntt,,  mmêêmmee  aabbuussiiff,,  aauuxx  ffiinnss  ddee  

ssaa  pprroovviissooiirree  lliibbeerrttéé  eett  ddeerrrriièèrree  cceellaa  ccoouurreenntt  lleess  iinnttéérrêêttss    ppééccuunniiaaiirreess  dduu  

mmaaggiissttrraatt  qquuii,,  ddee  ttoouuttee  éévviiddeennccee,,  ssee  rreettrroouuvveenntt..  

  EEnn  eexxiiggeeaanntt  lloorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ccrrééaannccee,,  lleess  1100%%  qquu’’iillss  

aappppeelllleenntt,,  ddrrooiitt  dduu  ppaarrqquueett,,  lleess  aammeennddeess  ttrraannssaaccttiioonnnneelllleess..  

SSii  llee  jjuuggee  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  llaa  mmêêmmee  llooccaalliittéé  ddeevvaanntt  qquuee  ll’’ooffffiicciieerr  

dduu  mmiinniissttèèrree  dduu    ppuubblliicc,,  llaa  ccoommppaarruuttiioonn  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  ddooiitt  aavvooiirr  lliieeuu,,  aauu  pplluuss  

ttaarrdd,,  ddaannss  lleess  cciinnqq  jjoouurrss  ddee  llaa  ddéélliivvrraannccee  dduu  mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  pprroovviissooiirree      

LLeess  mmaaggiissttrraattss  dduu  ppaarrqquueett  ssoonntt  pprreemmiieerrss  àà  vviioolleerr  cceettttee  

ddiissppoossiittiioonn  eenn  mmaaiinntteennaanntt  cceerrttaaiinnss  iinnccuullppééss  aauu--ddeellàà  dduu  ddééllaaii  llééggaall  ddee  55  

jjoouurrss..  

CCee  ssoonntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  lleess  mmaaggiissttrraattss  dduu  ppaarrqquueett  ggéénnéérraall  qquuii  

ssoonntt  cchhaammppiioonnss  eenn  mmaattiièèrreess  ddee  vviioollaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  ddiissppoossiittiioonn  ,,  eenn  

cchheerrcchhaanntt  ttaarrddiivveemmeenntt  àà  rréégguullaarriisseerr  ll’’aarrrreessttaattiioonn  ppaarr  ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunnee  

cchhaammbbrree  ddee  ccoonnsseeiill  ddaannss  lleess  llooccaauuxx  ddee  llaa  ccoouurr,,  ddeevvaanntt  uunn  jjuuggee  ddee  ppaaiixx  

aappppeelléé  sseelloonn  llee  bbeessooiinn  ddee  llaa  ccaauussee  eett  lleess  rreellaaxxiioonnss  eexxiisstteenncceess,,  qquueellqquueess  

ffooiiss  ccee  jjuuggee  rreessttee  ttoottaalleemmeenntt  ccoommpplleexxéé  ddeevvaanntt  lleess  mmaaggiissttrraatt  dduu  hhaauutt  ppaarrqquueett  

ddoonntt  iill  ssuuiitt  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonn,,  ssuurrttoouutt  ppoouurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  jjuuggeess..  
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CCoonnssttaattoonnss  ééggaalleemmeenntt  qquuee  ll’’aarrttiiccllee  2288  dduu  ccooddee  ddee  pprrooccéédduurree  

ppéénnaallee  ddiissppoossee  eenn  ssoonn  aalliinnééaa  pprreemmiieerr  ;;  ««    lloorrss  qquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  mmiissee  

eenn  ééttaatt  ddee  ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee  ssoonntt  rrééuunniieess  ll’’ooffffiicciieerr  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  

ppeeuutt,,  ââpprreess  aavvooiirr  iinntteerrrrooggéé  ll’’iinnccuullppéé,,  llee  ppllaacceerr  ssoouuss  mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  

pprroovviissooiirree  ……  

LLee  llééggiissllaatteeuurr  aa  vvoouulluu  aaffffiirrmmeerr  iimmpplliicciitteemmeenntt  qquu’’eenn  mmaattiièèrree  ddee  

ppoouurrssuuiitteess  ddee  ddéélliinnqquuaannttss,,  llaa  lliibbeerrttéé  eesstt  llee  pprriinncciippee,,  llaa  ddéétteennttiioonn  ll’’eexxcceeppttiioonn..  

EEnn  pprraattiiqquuee  llaa  rrééaalliittéé  eesstt  ttoouuttee  aauuttrree  ccaarr  llee  tteerrmmee  ‘‘ppeeuutt’’  pprreenndd  lleess  

sseennss  ddee  ««  ddooiitt  »»,,  aaiinnssii  ss’’eexxpplliiqquuee  llee  nnoommbbrree  iinnccrrooyyaabblleemmeenntt  éélleevvéé  ddee  

ddéétteennuuss  pprréévveennttiiffss  ll’’oonn  pprrooccèèddee  àà  llaa  mmiissee  eenn  ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee  mmêêmmee  

ddeess  iinnccuullppéé  qquuii  oonntt  uunnee  ssiittuuaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ssttaabbllee  eett  ccoommmmee,,  uunnee  

rrééssiiddeennccee  ccoommmmee  eett  ddoonntt    ppaarr  aaiilllleeuurrss  llee  mmaaiinnttiieenn  eenn  lliibbeerrttéé  nnee  ccaauusseerraaiitt  

aauuccuunn  ssccaannddaallee  ssoocciiaall..2288  AAiinnssii  ddoonncc  àà  ll’’aarrrriivvééee  dduu  tteerrmmee  ddee  55  jjoouurrss  rreellaattiiff  aauu  

mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  pprroovviissooiirree,,  ll’’oonn  pprréésseenntteerraa  ll’’iinnccuullppéé  eenn  cchhaammbbrree  dduu  ccoonnsseeiill  

aauuxx  ffiinnss  ddee  ssoolllliicciitteerr  uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ddéétteenniirr  pprroovviissooiirreemmeenntt  cc’’eesstt  aauu  

nniivveeaauu  ddee  llaa  cchhaammbbrree  dduu  ccoonnsseeiill  qquuee  ll’’oonn  ttrroouuvvee  eett  oobbsseerrvvee  uunn  nnoommbbrree  

iimmpprreessssiioonnnnaanntt  ddee  pprraattiiqquueess  jjuuddiicciiaaiirreess  eenn  mmaarrggee  ddee  llaa  llooii..    

EEnn  ffaaiitt,,  llaa  cchhaammbbrree  dduu  ccoonnsseeiill  eesstt  uunnee  iinnssttaannccee  aauu  ccoouurrss  ddee  

llaaqquueellllee  llee  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  pprréésseennttee  llee  pprréévveennuu  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  ppoouurr  ccee  

ddeerrnniieerr  ppuuiissssee  vvéérriiffiieerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee..  MMaaiiss  iill  ssee  

ffaaiitt  qquuee  mmêêmmee  àà  cceett  ééttaaggee,,  cceerrttaaiinnss  mmaaggiissttrraattss  eenn  cchhaarrggee  ddeess  ddoossssiieerrss  

ppéénnaauuxx  ss’’aacchhaarrnneenntt  ssuurr  lleess  pprréévveennuuss  eenn  lleess  eennffoonnççaanntt  eett  ssee  ccoommppoorrtteenntt  

ccoommmmee  ss’’iill  ss’’aaggiissssaaiitt  dd’’uunn  eexxaammeenn  aauu  ffoonndd..  DDeerrrriièèrree  ccee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddee  

cceess  mmaaggiissttrraattss,,  nnoouuss  ppeennssoonnss  qquu’’iill  yy  aa  ddeess  iinnttéérrêêttss  iinnaavvoouuééss  ddoonntt  lleess  

iinnttéérrêêttss  ppééccuunniiaaiirreess..  NNoouuss  ssoouutteennoonnss  cceettttee  aaffffiirrmmaattiioonn  ppaarrccee--qquuee  ll’’aattttiittuuddee  
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ddee  pplluussiieeuurrss  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaarrqquueett  ddééppeenndd  sseelloonn  qquuee  cceess  ddeerrnniieerrss  oonntt  ééttéé  

mmoottiivvééss  oouu  ppaass..  LLoorrssqquu’’iillss  oonntt  ééttéé  mmoottiivvééss,,  iill  yyaa  bbeeaauuccoouupp  ddee  cchhaannccee  qquuee  llee  

rrééqquuiissiittooiirree  ssooiitt  pprroonnoonnccéé  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  lliibbeerrttéé  dduu  pprréévveennuu..  DDaannss  llee  ccaass  

ccoonnttrraaiirree,,  ccee  ssoonntt  ssoouuvveenntt  lleess  rraaiissoonnss  dd’’eennqquuêêttee  eett  dd’’iinnssttrruuccttiioonn  qquuii  

pprrééssiiddeenntt  àà  llaa  ddéétteennttiioonn  dduu  pprréévveennuu..  FFaaiissoonnss  oobbsseerrvveerr  pprréésseenntteemmeenntt  qquuee  llaa  

cchhaammbbrree  dduu  ccoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuee  uunnee  ffoorrmmaalliittéé  ddee  rroouuttiinnee  ppaarrccee  qquu’’eellllee  nn’’eesstt  

ppaass  pprriissee  aauu  sséérriieeuuxx..  LLeess  jjuuggeess  ddee  llaa  cchhaammbbrree  dduu  ccoonnsseeiill  nn’’ééttuuddiieenntt  ppaass  aauu  

pprrééaallaabbllee  lleess  ddoossssiieerrss..  DD’’ooùù  mmêêmmee  llee  rrééqquuiissiittooiirree  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  qquuii  

nn’’eesstt  ppaass  pprrééppaarréé  àà  ffoonndd,,  nnee  rreessttee  qquu’’uunnee  ffoorrmmaalliittéé  dd’’uussaaggee  ssaannss  aauuccuunnee  

eeffffiiccaacciittéé,,  ddoouubbllééee  ddee  ll’’aammaatteeuurriissmmee  ddeess  mmaaggiissttrraattss  ddee  llaa  ttoolléérraannccee  zzéérroo,,  

cceellaa  ddeevviieenntt  uunnee  ccaattaassttrroopphhee  éénnoorrmmee..  

DDaannss  llaa  pphhaassee  ddee  llaa  ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee,,  uunnee  ddéérriivvee  ccoommmmeennccee  

àà  pprreennddrree  ccoorrppss  lloorrssqquuee  llee  mmaaggiissttrraatt  iinnssttrruucctteeuurr  aa  uunn  iinnttéérrêêtt  ppaarrttiiccuulliieerr  àà  vvooiirr  

mmaaiinntteennuu  eenn  ddéétteennttiioonn  ll’’iinnccuullppéé..  CCee  ssoonntt  ddeess  ccaass  vvééccuuss  aauu  ppaarrqquueett  ggéénnéérraall..  

CCee  qquuii  ffaaiitt  qquuee  llee  mmaaggiissttrraatt  ddoonntt    llee  ddoossssiieerr  eesstt  ddeemmaannddéé  eenn  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

aauu  ppaarrqquueett  ggéénnéérraall  ddee  llaa  rrééppuubblliiqquuee,,  ss’’eemmpprreessssee  àà  ffiixxeerr  llaa  ccaauussee  ddeevvaanntt  uunn  

jjuuggee  tteerrrriittoorriiaalleemmeenntt  iinnccoommppéétteenntt,,  aauuxx  ffiinnss  ::  

DDee  ffaaiirree  ssoouuffffrriirr  ll’’iinnccuullppéé  eenn  ddéétteennttiioonn  aauu  CCPPRRKK  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa  dduurrééee  eett  

llaa  lloonngguueeuurr  dduu  tteemmppss  ;;  

QQuuee  ll’’iinnccuullppéé  ddeemmaannddee  ssaa  mmiissee  eenn  lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree  ddeevvaanntt  uunn  jjuuggee  

tteerrrriittoorriiaalleemmeenntt  iinnccoommppéétteenntt    ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauu  ppaarrqquueett  ddee  llee  

rrééiinnccaarrccéérreerr,,  ccaarr  ccee  jjuuggee  nnee  ppeeuutt  eenn  aauuccuunn  ccaass  ssttaattuueerr  ssuurr  uunnee  

qquueessttiioonn  ddee  lliibbeerrttéé  ;;  

SSii  ll’’oonn  ffaaiitt  ccoonnssttaatteerr  ll’’iinnccoommppéétteennccee  tteerrrriittoorriiaallee  dduu  jjuuggee,,  iill  sseerraa  tteennuu  ddee  

                                                                                                                                                                                                                                                      
28 BAYONA-Ba-MEYA, op.cit, p.73. 
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rreennvvooyyeerr  llee  ddoossssiieerr  ddeevvaanntt  llee  mmêêmmee  ppaarrqquueett  ggéénnéérraall  qquuii  ccoonnttiinnuueerraa  àà  

ddéétteenniirr  ll’’iinnccuullppéé  ssaannss  mmooiinnddrree  iinntteennttiioonn  ddee  ffiixxeerr  llaa  ccaauussee  ddeevvaanntt  llee  

jjuuggee..    CC’’eesstt  uunnee  ddéétteennttiioonn  iillllééggaallee..  

EEnn  cchhaammbbrree  dduu  ccoonnsseeiill,,  llee  rreeccoouurrss  aauuxx  ffoorrmmaalliittééss  ddeess  

oorrddoonnnnaanncceess  aauuttoorriissaanntt  llaa  mmiissee  eenn  ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee  aa  ffaaiitt  nnaaiittrree  uunnee  

aauuttrree  pprraattiiqquuee  iirrrréégguulliièèrree  ;;  iill  eesstt  ssaannss  sseeccrreett  qquuee  ddaannss  ssaa  mmiissssiioonn  ddee  

ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee,,  llaa  cchhaammbbrree  dduu  ccoonnsseeiill  ss’’aattttaacchhee  

eesssseennttiieelllleemmeenntt  àà  rreecchheerrcchheerr  ss’’iill  eexxiissttee  ccoonnttrree  ll’’iinnccuullppéé  ddeess  iinnddiiccee  sséérriieeuuxx  

ddee  ccuullppaabbiilliittéé..    JJaammaaiiss  llee  mmiinniissttèèrree    ppuubblliicc  ddaannss  ssoonn  rrééqquuiissiittooiirree  nn’’aa  iinn  

ccoonnccrreettoo  ddeemmoonnttrreerr    ll’’eexxiisstteennccee  ddee  cceess  iinnddiicceess  sséérriieeuuxx  ddee  ccuullppaabbiilliittéé  llee  

mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  iinnssttrruuiitt  llaa  ccaauussee  aa  llaa  cchhaarrggee  oouu  àà  ddéécchhaarrggee,,  iill  eesstt  rraarree  eenn  

pprraattiiqquuee  ddee  vvooiirr  uunn  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  ccoonnggoollaaiiss  iinnssttrruuiitt  uunnee  ccaauussee  àà  ddéécchhaarrggee  

ssaannss  ss’’aatttteennddrree  àà  qquueellqquuee  cchhoossee..  

CCoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  pprréévviissiioonnss  llééggaalleess,,  cceerrttaaiinnss  mmaaggiissttrraattss  ppoouurr  

pprrooccééddeerr  àà  uunnee  aarrrreessttaattiioonn  iinnccoonnttrrôôllééee,,  pprrééffèèrreenntt  aappppeelleerr  uunnee  ppeerrssoonnnnee  

ppoouurrssuuiivvaabbllee    ddeevvaanntt  llee  ppaarrqquueett  ppaarr  vvooiiee  ddee  rrééqquuiissiittiioonnss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  eenn  

ffiinn,,  eenn  ccaass  dd’’iinneexxééccuuttiioonnss  dd’’oobblliiggaattiioonn,,  ccoonnvveerrttiirr    llee  RR..II  eenn  RR..MM..PP..  àà  llaa  

mmiinnuuttee  eett  aarrrrêêtteerr  aauuxx  ffiiss  dd’’iinnccuullppaattiioonn..  

LL’’oonn  aa  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  iinnffoorrmméé  dd’’uunnee  pprraattiiqquuee  mmaallhheeuurreeuussee  ppoouurr  

cceerrttaaiinnss  mmaaggiissttrraattss,,  ddee  llaanncceerr  ddeess  mmaannddaattss  ddee  ccoommppaarruuttiioonn  ssoouuss  uunn  aanncciieenn    

NN°°  RR..MM..PP  eennrreeggiissttrréé    ssoouuss  uunnee  aauuttrree  aaffffaaiirree  ppoouurr  qquuee  llaa  ccaauussee  ssooiitt  iinnssttrruuiittee  

hhoorrss  ccoonnttrrôôllee  dduu  cchheeff  dd’’ooffffiiccee  eett  ssuurrttoouutt  qquuee  llaa  ppooppuullaattiioonn  iiggnnoorraanntt  llaa  

pprrooccéédduurree  nnee  ppoouurrrraa  CCoommpprreennddrree  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  eett  nnee  ppeeuutt  qquuee  

ccoommppaarraaîîttrree,,  eenn  ccaass  ddee  nnéécceessssiittéé  oouuvvrriirr  uunn  vvrraaii  nnuumméérroo  RRMMPP  eett  aarrrrêêtteerr..  

  



 
 

29 

IIll  eesstt  ddiiffffiicciillee  ddee  ddoonnnneerr  uunnee  lliissttee  eexxhhaauussttiivvee  ddee  mmééffaaiittss  àà  ttiittrree  

dd’’aabbuuss  rreemmaarrqquuééss  aauu  ppaarrqquueett..  CCaarr  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  aarrrreessttaattiioonnss,,  iill  eexxiissttee  ddeess  

rreellaaxxaattiioonnss  ffaauuttiivveess  eett  ffaannttaaiissiisstteess..  

§§22..  LLeess  rreellaattiioonnss  ffaannttaaiissiisstteess  oorrddoonnnnééeess  ppaarr  cceerrttaaiinnss  mmeemmbbrreess  dduu  

ppaarrqquueett  

LLoorrssqquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ééttaatt  ddee  ddéétteennttiioonn  

pprréévveennttiivvee  ssoonntt  rrééuunniieess,,  ll’’ooffffiicciieerr  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  ppeeuutt,,  aapprrèèss  aavvooiirr  

iinntteerrrrooggéé  ll’’iinnccuullppéé,,  llee  ppllaacceerr  ssoouuss  mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  pprroovviissooiirree......  

LLee  ccoonncceepptt  ‘‘’’  ppeeuutt’’’’  vviieenntt  ccoonnffiirrmmeerr  qquuee  llaa  ddéétteennttiioonn  aauu  nniivveeaauu  ddee  

ll’’iinnssttrruuccttiioonn  pprreejjuurriiddccttiioonnnneellllee  eesstt  uunnee  eexxcceeppttiioonn  eett  qquuee  cc’’eesstt  llaa  lliibbeerrttéé  qquuii  eenn  

eesstt  llaa  rrèèggllee..  

IIll  ssee  rreemmaarrqquuee  àà  ccee  ssttaaddee  uunn  ccoonnttrraassttee  iinnssttrruuccttiioonnnneellllee  dduu  ffaaiitt  

qquuee  llàà  oouu  ll’’oonn  aatttteenndd  ppoouurr  llee  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaarrqquueett  ddeess  aarrrreessttaattiioonnss,,  eelllleess  

nn’’iinntteerrvviieennnneenntt  ppaass  ;;  lloorrss  qquu’’eelllleess  ssoonntt  ooppéérrééeess  eett  jjuussttiiffiiééeess,,  lleess  vviiccttiimmeess  

ssoonntt  ttrrèèss  ssoouuvveenntt  ssuurrpprriiss  ppaarr  ddeess  lliibbéérraattiioonnss  iinnaatttteenndduueess  ddeess  ccrriimmiinneellss  aauu  

pprrééjjuuddiiccee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ddoonntt  llee  ppaarrqquueett  eesstt  llee  pprrootteecctteeuurr  ddee  ll’’oorrddrree  ppuubblliicc..2299  

DDee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  eexxaammiinneerr  llaa  qquueessttiioonn  rreellaattiivvee  àà  llaa  rreellaaxxaattiioonn  

ééqquuiivvaauutt  àà  eenn  aappppoorrtteerr  lleess  ddiifffféérreenntteess  pprréévviissiioonnss  llééggaalleess..  AAuussssii  lloonnggtteemmppss  

qquu’’iill  nn’’aa  ppaass  ssaaiissii  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ddee  jjuuggeemmeenntt,,  ll’’ooffffiicciieerr  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  

ppeeuutt  aaccccoorrddeerr  àà  ll’’iinnccuullppéé  mmaaiinn  lleevvééee  ddee  llaa  ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee  eett  oorrddoonnnneerr  

llaa  rreessttiittuuttiioonn  dduu  ccaauuttiioonnnneemmeenntt..  IIll  ppeeuutt  aauussssii  lluuii  aaccccoorrddeerr  llaa  mmiissee  eenn  lliibbeerrttéé  

pprroovviissooiirree,,  ddaannss  lleess  mmêêmmeess  mmooddaalliittééss  qquuee  llee  jjuuggee  ppeeuutt  lluuii--mmêêmmee  llee  ffaaiirree..3300  

  

                                                                            
29 Art 28 alinéa 2 CPP. 
30 Art. 33 Code de procédure pénale, al 1,2 
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DDiissoonnss  qquuee  cc’’eesstt  ddeerrrriièèrree  cceess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  qquuee  pprrooffiitteenntt  

cceerrttaaiinnss  mmeemmbbrreess  dduu  ppaarrqquueett  ppoouurr  aaccccoorrddeerr  rreellaaxxaattiioonnss  ffaannttaaiissiisstteess..  

AA  llaa  bbaassee  ddee  ttoouutteess  cceess  rreellaaxxaattiioonnss  ssee  ttrroouuvvee  êêttrree  

ll’’ééggoocceennttrriissmmee,,  llaa  ccuuppiiddiittéé  eett  llee  bbeessooiinn  dduu  mmaattéérriieell  cchheezz  llee  mmaaggiissttrraatt  

œœuuvvrraanntt  ddaannss  uunnee  ssoocciiééttéé  ooùù  lleess  ssttrruuccttuurreess  ssoocciiaalleess  ssoonntt  ddééssaarrccoonnnnééeess,,    

lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  iinneexxiissttaanntteess,,  lleess  rréémmuunnéérraattiioonnss  ddeess  mmaaggiissttrraattss,,  

iinnssuuffffiissaanntteess..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  ddeevvaanntt  ll’’aarrggeenntt,,  llee  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaarrqquueett  

ttrreemmbbllee  eett  ssee  bbaatt  àà  nnee  ppaass  ddeevvooiirr  llaaiisssseerr  ppaasssseerr  uunnee  mmooiinnddrree  ssii  bbeellllee  

ooccccaassiioonn,,  mmêêmmee  ssii  llaa  ggrraavviittéé  ddee  ffaaiitt  dduu  ddoossssiieerr  àà  lluuii  ccoonnffiiéé  nnee  ffaaiitt  ll’’oommbbrree  

dd’’aauuccuunn  ddoouuttee,,  iill  mmoonntteerraa  uunn  sscceennaarriioo  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  llaa  rreellaaxxaattiioonn..  

DDee  cceettttee  mmaanniièèrree,,  ddèèss  qquu’’uunnee  aaffffaaiirree  pprroovviieenntt  ddee  llaa  ppoolliiccee  aavveecc  

qquueellqquu’’uunn  eenn  ddéétteennttiioonn,,  ppeeuu  iimmppoorrttee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  ffaaiittss,,  llee  mmaaggiissttrraatt  

ss’’eemmpprreesssseerraa  àà  llee  mmeettttrree  ssoouuss  llee  ccoouupp  dduu  mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  pprroovviissooiirree  ppaarr  ccee  

qquu’’iill  ssaaiitt  qquu’’iinn  ffiinnee  oonn  vviieennddrraa  ssoolllliicciitteerr  uunnee  lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree,,  ggéénnéérraalleemmeenntt  

ddaannss  pplluussiieeuurrss  ppaarrqquueettss  ddèèss  qquu’’iill  eesstt  1155hh0000  tteell  qquu’’aauu  PPGGII//KKaallaammuu,,  llaa  

cclloocchheettttee  ssoonnnnee  eett  llee  ttrraavvaaiill  ffiinnii,,  eenn  rrééaalliittéé,,  cc’’eesstt  ll’’hheeuurree  ddeess  ooppéérraattiioonnss  

ffaannttôômmeess  ooùù  ssee  ffoonntt  rreellaaxxeerr  lleess  ccrriimmiinneellss  ddiissppoossaanntt  dd’’uunnee  ccaappaacciittéé  

ffiinnaanncciièèrree  ppaallppaabbllee..  

DDaannss  llee  mmêêmmee  eesspprriitt  ddee  ccuuppiiddiittéé  ddeess  mmaaggiissttrraattss,,  cceerrttaaiinnss  vvoonntt  

jjuussqquu’’àà  ttrroommppeerr  llee  cchheeff  dd’’ooffffiiccee  eeuu  ééggaarrdd  àà  llaa    ffiixxaattiioonn  dduu  mmoonnttaanntt  dduu  

ccaauuttiioonnnneemmeenntt  llee  mmaaggiissttrraatt  ddiissccuuttaanntt  aavveecc  llaa  ffaammiillllee  dduu  ddéétteennuu  ss’’iimmaaggiinnee  

uunnee  pprrééfféérreennccee  ddee    mmèèttrree  llaa  bbaarrrree  hhaauuttee  ppoouurr  ssee  sseerrvviirr  pprraattiiqquueemmeenntt  ddee  

mmooiittiiee,,  eett  aalllleerr  ddiissccuutteerr  aavveecc  llee  cchheeff  dd’’ooffffiiccee  ccee  ppeeuu  aauuxx  ffiinnss  ddee  ssee  vvooiirr  ddee  

nnoouuvveeaauu  rrééttrriibbuuéé..    
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LLee  bbeessooiinn  eexxcceessssiiff  dd’’aarrggeenntt  mmoottiivvee  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  ttaauuxx  ddeess  

ccrriimmiinneellss  rreellaaxxééss  aauu  ppaarrqquueett,,  lleess  ddiivviiddeennddeess  ccoonnssoommmmééss,,  lleess  ddoossssiieerrss  

eennvvooyyééss  eenn  ffiixxaattiioonn  ssaannss  pprréévveennuu..    

VVooiillàà  aa  qquueell  eennggrreennaaggee  dd’’uunn  ccyyccllee  vviicciieeuuxx  qquuee  nnoouuss  ssoouummeett  llee  

ppaarrqquueett,,  ddoonntt  lleess  rreellaaxxaattiioonnss  ffaannttaaiissiisstteess  eett  ssuurrpprreennaanntteess  aappppoorrttee  ddaannss  llee  

cchheeff  ddeess  ppoossssiibblleess  cciittooyyeennss    ddeess  pplleeuurreess,,  eenn  eennffiinn,,  uunn  mmaannqquuee  ddee    

ccoonnffiiaannccee  eenn  llaa  jjuussttiiccee  dduu  ppaayyss..    

IIll  eesstt  ccoonnnnuu  qquu’’aaccttuueelllleemmeenntt,,  aauuccuunnee  ttrraannssaaccttiioonn  nnee  ppeeuutt  

ss’’ooppéérreerr  eett  aacccceepptteerr  ppoouurr  lleess  ffaaiittss,,  iinnffrraaccttiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  vviioolleenncceess  

sseexxuueelllleess..  CC’’eesstt  qquuee  ttoouutteess  cceess  iinnffrraaccttiioonnss  ddooiivveenntt  êêttrree  eeffffeeccttiivveemmeenntt  

ssaannccttiioonnnnééeess..  

AA  qquuooii  aassssiissttoonnss--vvoouuss  ??  lleess  mmaaggiissttrraattss  dduu  ppaarrqquueett  ssee  bblloottttiisssseenntt  

ddeerrrriièèrreess  ll’’iinnvviittaattiioonn  ddeess  ppaarrttiieess  àà  nnééggoocciieerr  ppoouurr  vveerrsseerr  ll’’aaccttee  dd’’aarrrraannggeemmeenntt  

aauu    ddoossssiieerr  eett  ppeerrmmeettttrree  llaa  rreellaaxxaattiioonn  dduu  ccrriimmiinneell,,  mmêêmmee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  vviiooll,,  

cceellaa  eesstt  mmoonnnnaaiiee  ccoouurraannttee..  CCeettttee  pprraattiiqquuee  eesstt  uunnee  vviioollaattiioonn  ddee  llaa  llooii,,  mmaaiiss  

aacccceeppttéé  ppaarr  llee  ppaarrqquueett  ppoouurr  bbeessooiinn  dd’’aarrggeenntt..  

UUnnee  aauuttrree  pprraattiiqquuee  ffoorrtt  mmaallhheeuurreeuussee  ssee  rreemmaarrqquuee  lloorrssqquu’’uunnee  

ppeerrssoonnnnee  eesstt  aarrrrêêttééee  ppaarr  llee  ppaarrqquueett..  CC’’eesstt  llaa  rrééqquuiissiittiioonn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  

lleess  ccrriimmiinneellss  ssee  ttrroouuvvaanntt  eennccoorree  àà  llaa  ppoolliiccee,,  eett  llaa  ddeemmaannddee  dduu  ddoossssiieerr  eenn  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  aauu  ppaarrqquueett  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr..  

GGéénnéérraalleemmeenntt,,    lloorrssqquuee  ll’’oonn  aa  ddeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  uunn  mmaaggiissttrraatt  

dduu  ppaarrqquueett  hhiiéérraarrcchhiiqquuee  ddee  cceelluuii  qquuii  eesstt  iinnssttrruucctteeuurr,,  ssooiitt,,  oonn  ssoolllliicciittee  llee  

ccoonnccoouurrss  dduu  mmaaggiissttrraatt  ccoonncceerrnnéé  aauuxx  ffiinnss  dd’’iinntteerrvveenniirr  ppoouurr  llaa  rreellaaxxaattiioonn  dduu  

ddéétteennuu,,  ssooiitt  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduu  ddoossssiieerr  ppoouurr  uunn  sseemmbbllaanntt  dd’’iinnssttrruuccttiioonn  eett  

llee  rreellaaxxeerr..  EEnn  ccee  mmoommeenntt,,  llee  ppaarrqquueett  iinnffeerriieeuurr  nnee  ppeeuutt  pprraattiiqquueemmeenntt  rriieenn  

ffaaiirree..  
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DD’’aauuttrreess  rreellaaxxaattiioonnss  ffaannttaaiissiisstteess  ssee  ffoonntt  rreemmaarrqquueerr  lloorrssqquuee  ccee  

ddéétteennuu  sseemmbbllee  mmaallaaddee  eett  ffaaiitt  jjuussttiiffiieerr  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ssee  ffaaiirree  ssooiiggnneerr  àà  

ll’’eexxttéérriieeuurr,,  aapprrèèss  uunn  aavviiss  dd’’uunn  mmééddeecciinn  ccoorrrroommppuu..  EEnn  ccee  mmoommeenntt,,  llee  

mmaaggiissttrraatt  qquuii  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  cceettttee  mmaaffiiaa  ssee  ccoommppllaaiitt  ddee  ttoouucchheerr  ddee  ll’’aarrggeenntt  

eett  aaccccoorrddeerr  llaa  lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree  ppoouurr  bbeessooiinn  ddee  ssaannttéé..  

AA  bbiieenn  ddeess  ééggaarrddss,,  iill  ssee  ffaaiitt  rreemmaarrqquueerr  qquuee  cc’’eesstt  llee  ppaayyeemmeenntt  eenn  

ssuurrpplluuss  dduu  mmoonnttaanntt  rrééeelllleemmeenntt  ddéécciiddéé  ddaannss  ll’’oorrddoonnnnaannccee,,  pprrooffiittaanntt  aauuxx  

iinnttéérrêêttss  ddeess  mmaaggiissttrraattss  qquuii  eenn  eesstt  llaa  vvrraaiiee  mmoottiivvaattiioonn..  SSii  llee  mmoonnttaanntt    ppaayyéé  àà  

llaa  bbaannqquuee  eesstt  cceelluuii  vvrraaiimmeenntt  ppaayyéé  ppoouurr  llaa  lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree,,  lleess  mmaaggiissttrraattss  

ccuuppiiddeess  nn’’yy  ttrroouuvveerroonntt  aauuccuunn  iinnttéérrêêtt  eett  lleess  rreellaaxxaattiioonnss  ssee  rréédduuiirraaiieenntt..  

AAuu--ddeellàà  ddee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  pplluussiieeuurrss  aabbuuss  ssee  ccoommmmeetttteenntt  lloorrss  

ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  dduu  ddoossssiieerr,,  pprriinncciippaalleemmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccoonnttrrôôllee..  

SSEECCTTIIOONN  IIII  ::  LLEESS  AABBUUSS  LLIIEESS  AA  LL’’IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN  EETT  AAUU  CCOONNTTRROOLLEE  

DDUU  DDOOSSSSIIEERR  

LLeess  aabbuuss  lliiééss  àà  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  dduu  ddoossssiieerr  ééttaanntt  ddééjjàà  eexxaammiinnééeess  

ddaannss  llee  pprrééccééddaanntt  cchhaappiittrree,,  iill  ssiieedd  ppoouurr  éévviitteerr  llee  rreeddiitt  ssaannss  ttaarrddeerr  dd’’aabboorrddeerr  

llaa  qquueessttiioonn  lliiééee  aauu  ccoonnttrrôôllee  àà  ttrraavveerrss  ll’’iinnssuubboorrddiinnaattiioonn  hhiiéérraarrcchhiiqquuee..  

§§11..  LL’’iinnssuubboorrddiinnaattiioonn  hhiiéérraarrcchhiiqquuee    

SSuurr  bbaassee  dduu  pprriinncciippee  ddee  ssuubboorrddiinnaattiioonn  hhiiéérraarrcchhiiqquuee,,  ll’’ooffffiicciieerr  dduu  

mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  ddee  ddeeggrréé  iinnffeerriieeuurr  eesstt  ttoouujjoouurrss  ddééppeennddaanntt  ddeess  sseess  

ssuuppéérriieeuurr  lleess  qquueellss  ppeeuuvveenntt  lluuii  ddoonnnneerr  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss  qquu’’iill  eesstt  tteennuu  

dd’’eexxééccuutteerr  ssoouuss  ppeeiinnee  dd’’eennccoouurriirr  ll’’aaccttiioonn  ddiisscciipplliinnaaiirree..3311  

  

                                                                            
31 KILALA PENE-AMUNA, op.cit, p.68 
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DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn,,  ll’’iinnssuubboorrddiinnaattiioonn  dd’’uunn  mmaaggiissttrraatt  

aauuxx  oorrddrreess  hhiiéérraarrcchhiiqquueess  ssee  mmaanniiffeesstteenntt  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ccaass  ggéénnéérraalleemmeenntt  

lloorrssqquuee  llee  mmaaggiissttrraatt  eenn  qquueessttiioonn  aa  uunn  iinnttéérrêêtt  ppeerrssoonnnneell    rraaiissoonn  ppoouurr  

llaaqquueellllee,,  uunn  mmaaggiissttrraatt  ssaaiissii  dd’’uunnee  ddeemmaannddee  eenn  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  àà  llaa  ppllaaccee  

iimmmmééddiiaatteemmeenntt  dd’’eennvvooyyeerr  llee  ddoossssiieerr,,  pprrééffèèrree  ss’’eennttêêtteerr  eett  ccoonnttiinnuueerr  àà  

iinnssttrruuiirree  ssoouuss  pprréétteexxtteess  ddee  ccoommpplléémmeenntt  dd’’iinnssttrruuccttiioonn,,  ppoouurr  dd’’aauuttrreess,,  

pprrooppoossee  uunnee  ssoolluuttiioonn  aammiiaabbllee  aauuxx  ppaarrttiieess  aauuxx  ffiinnss  ddee  ttiirreerr  ddeess  ddiivviiddeennddeess  eett  

ccllaasssseerr  llee  ddoossssiieerr,,  ppeennddaanntt  qquuee  ppoouurr  lleess  pplluuss  ttêêttuuss  iillss  pprrééffèèrreenntt  ffiixxeerr  llaa  

ccaauussee  ddeevvaanntt  uunn  jjuuggee  tteerrrriittoorriiaalleemmeenntt  iinnccoommppéétteenntt,,  ccoommmmee  mmooyyeenn  ddee  ffaaiirree  

éécchhaappppeerr  llee  ddoossssiieerr  àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  eenn  aatttteennddaanntt  qquuee  llee  jjuuggee  qquuii  yy  

ssttaattuueerraa  ppuuiissssee  llaa  ccoonnssttaatteerr  eett  lluuii  ffaaiirree  rreevveenniirr  llee  ddoossssiieerr,,  eett  ccoonnttiinnuueerr  llee  

tteerrrroorriissmmee  jjuuddiicciiaaiirree..  

CCeerrttaaiinnss  mmaaggiissttrraattss  qquuii  ffoonntt  oobbjjeett  ddee  ddéécchhaarrggee  dd’’uunn  ddoossssiieerr,,  

mmaaiiss  ppaarrccee  qquu’’iill  yy  aa  bbeeaauuccoouupp  dd’’iinnttéérrêêttss,,  pprrééffèèrree  ss’’eennttêêtteerr  eett  ccoonnttiinnuueerr  

ll’’iinnssttrruuccttiioonn  aauu  rriissqquuee  ddee  ssaannccttiioonn  ddiisscciipplliinnaaiirree..  

LL’’iinnssuubboorrddiinnaattiioonn  pprreenndd  ccoorrppss  mmêêmmee  ppoouurr  ssiimmppllee  ppeettiittee  

nnéégglliiggeennccee  ppaarr  llee  mmaaggiissttrraatt  mmooiinnss  ccééaannss  dd’’uunnee  rreeccoommmmaannddaattiioonn,,  oorrddrree,,  

ttââcchhee  àà  rrééaalliisseerr  tteellllee  qquuee  pprreessccrriittee  ppaarr  llee  pplluuss  ccééaannss  dduu  mmêêmmee  llooccaall  oouu  dduu  

mmêêmmee  ooffffiiccee..  

SSii  aauu  ttrriibbuunnaall,,  iill  ppeeuutt  ddoonnnneerr  uunn  aavviiss  vveerrbbaall  ccoonnttrraaiirree  àà  ll’’oorrddrree  

rreeççuu  ddee  ll’’hhiiéérraarrcchhiiee  ccaarr  ccoouuvveerrtt  ppaarr  llee  pprriinncciippee  ««  llaa  pplluummee  eesstt  sseerrvvee  mmaaiiss  llaa  

ppaarroollee  eesstt  lliibbrree  »»,,  aauu  ppaarrqquueett,,  iill  eesstt  tteennuu  aauu  rreessppeecctt  ddeess  oorrddrreess  

hhiiéérraarrcchhiiqquueess..  
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AA  nnoottrree  aavviiss,,  nnoouuss  ccoonnssiiddéérroonnss  qquuee  llaa  nnoottiioonn  dd’’iinnssuubboorrddiinnaattiioonn  

ppoouurrrraa  ééggaalleemmeenntt  ffrraappppeerr  ttoouutt  mmaaggiissttrraatt  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  dduu  ffaaiitt  

dd’’iinneexxééccuuttiioonn  ddeess  oorrddrreess  dduu  ggaarrddee  ddeess  sscceeaauuxx  qquuii  aa  eenn  vveerrttuu  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1100  

dduu  ccooddee  dd’’OOCCJJ  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’iinnjjoonnccttiioonn  eett  uunn  ddrrooiitt  ddee  rreeggaarrdd  ssuurr  llee  ppaarrqquueett  

ttoouutt  eennttiieerr,,  qquuooii  qquuee  nn’’ééttaanntt  ppaass  mmaaggiissttrraatt..  CC’’eesstt  qquueellqquuee  ffooiiss  llàà  oouu  rreessttee  

ppeerrttiinneennttee  llaa  ppoossttuullaattiioonn  dduu  pprrooffeesssseeuurr  KKIISSAAKKAA  qquuaanndd  iill  ssoouuttiieenntt  qquuee  llee  

mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaarrqquueett  aa  uunnee  nnaattuurree  jjuurriiddiiqquuee  hhyybbrriiddee,,  ffoonnccttiioonnnnaaiirree  ddee  ll’’EEttaatt  

aauu  ppaarrqquueett,,  eett  mmaaggiissttrraatt  aauu  ttrriibbuunnaall..  

PPoouurr  cceerrttaaiinnss  mmaaggiissttrraattss  àà  qquuii  llee  cchheeff  dd’’ooffffiiccee  ccoonnffiiee  uunn  ddoossssiieerr  

àà  iinnssttrruuiirree,,  cc’’eesstt  ttoouuttee  uunnee  éétteerrnniittéé  ssaannss  eenn  ffaaiirree  llee  rraappppoorrtt..  CCeeccii  aauu  ccaass  ooùù  

cceellaa  ppoouuvvaaiitt  ppeerrssiisstteerr  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  aaccttee  dd’’iinnssuubboorrddiinnaattiioonn  àà  

ll’’eennddrrooiitt  ddee  ll’’hhiiéérraarrcchhiiee..  SSoouulliiggnnoonnss  aauu  ddeellàà  ddee  ttoouutt  qquuee  ««  llee  llééggiissllaatteeuurr  dduu  

1100  ooccttoobbrree  22000066  aa  aassssoorrttii  lleess  ffaauutteess  ddiisscciipplliinnaaiirreess  dd’’uunn  bbaarrèèmmee  ddee  ssaannccttiioonn  

ppoouuvvaanntt  aalllleerr  dd’’uunn  ssiimmppllee  bbllââmmee  àà  llaa  rréévvooccaattiioonn,,  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  llaa  rreetteennuuee  

dd’’uunn  ttiieerrss  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  dd’’uunn  mmooiiss  eett  llaa  ssuussppeennssiioonn  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  aauu  

mmaaxxiimmuumm  aavveecc  pprriivvaattiioonn  ddee  ttrraaiitteemmeenntt..3322      

LLee  mmaaggiissttrraatt  ffrraappppéé  ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ssaannccttiioonnss  aauu  pprreemmiieerr  ddeeggrréé,,  

ppeeuutt  rreelleevveerr  aappppeell,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  mmaaggiissttrraattss  ddee  llaa  ccoouurr  ddee  ccaassssaattiioonn,,  dduu  

ccoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  eett  ddeess  ppaarrqquueettss  ggéénnéérraauuxx  pprrèèss  cceess  jjuurriiddiiccttiioonnss  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  

qquuii  llaa  ssaannccttiioonn  eesstt  pprroonnoonnccééee  eenn  pprreemmiièèrree  eett  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt..3333  

LLaa  lliissttee  ddee  ccaass  ooùù  lleess  mmaaggiissttrraattss  ddeess  ppaarrqquueettss  pprraattiiqquueenntt  

ll’’iinnssuubboorrddiinnaattiioonn  hhiiéérraarrcchhiiqquuee  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  eexxhhaauussttiivvee..  AAiinnssii  lleess  aabbuuss  lliiééss  

aauu  ccoonnttrrôôllee  nnee  ppeeuuvveenntt  oouuvvrriirr  ddeess  ttiirreess  àà  bboouulleettss  rroouuggeess  qquuee  ssuurr  lleess  

mmaaggiissttrraattss  ssuubbaalltteerrnneess,,  mmêêmmee  ssuurr  lleess  cchheeffss  dd’’ooffffiicceess  lloorrss  ddee  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddee  

ddoossssiieerrss  àà  iinnssttrruuiirree..  

                                                                            
32 MWILANYA WILONDJA (N) la responsabilité professionnelle de magistrat en droit congolais, cas de la prise à partie, éd. 

MWILANYA et associé, Kinshasa, 2010, p.25. 
33 Art 48 de la loi professionnelle des magistrats en droit congolais cas de la prise à partie, ed. Mulanya et associés ; Kinshasa,  
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§§22..  LL’’aattttrriibbuuttiioonn  ddeess  ddoossssiieerrss  jjuutteeuuxx  ppaarr  llee  cchheeff  dd’’ooffffiiccee  aauuxx  mmaaggiissttrraattss  

aaiimmééss  ppaarr  lluuii  

IIll  eesstt  cceerrtteess  vvrraaii  qquuee  ttoouuss  lleess  mmaaggiissttrraattss  dduu  ppaarrqquueett  nn’’oonntt  ppaass  llee  

mmêêmmee  ggrraaddee,,  mmêêmmee  nniivveeaauu  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee,,  mmêêmmee  iinntteelllliiggeennccee  eett  nniivveeaauu  

dd’’éédduuccaattiioonn,,  mmêêmmee  eexxppéérriieennccee  pprrooffeessssiioonnnneellllee..  DD’’ooùù,,  ttoouutt  uunn  cchhaaccuunn  eesstt  

bbéénnééffiicciiaaiirree  ddeess  aappttiittuuddeess  qquuii  ssoonntt  lleess  ssiieennnneess  aauu  rreeggaarrdd  ddeessqquueelllleess  iill  

ppoouurrrraa  bbiieenn  ssee  mmoouuvvooiirr  pprrooffeessssiioonnnneelllleemmeenntt..  DDee  llaa  mmêêmmee  mmaanniièèrree  qquuee  ttoouutt  

ddoossssiieerr  aauu  ppaarrqquueett  nn’’aa  ppaass  llee  mmêêmmee  ttaauuxx  ddee  ppeeiinnee  nnii  llaa  mmêêmmee  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  

ccoommpplleexxiittéé  nnii  ddee  mmêêmmee  nnaattuurree..  

IIccii  ssee  jjuussttiiffiiee  ppoouurr  llee  cchheeff  dd’’ooffffiiccee,,  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  bbiieenn  ccoonnnnaaiittrree  

eett  ssoocciiaalleemmeenntt,,    eett    pprrooffeessssiioonnnneelllleemmeenntt  ttoouuss  lleess  mmaaggiissttrraattss  ddee  ssoonn  ooffffiiccee  

aauuxx  ffiinnss  dd’’aapppprréécciieerr  lloorrss  ddee  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  dd’’uunn  ddoossssiieerr,,  àà  qquuii  ccoonnffiieerr  eexxaammeenn  

ddee  tteell  ddoossssiieerr  oouu  tteell  aauuttrree  sseelloonn  ssoonn  ddeeggrréé  ddee  ggrraannddeeuurr,,  ggrraavviittéé,,  ccoommpplleexxiittéé,,  

ffaaccee  àà  qquueell  ttyyppee  ddee  jjuussttiicciiaabbllee,,  aauu  rreeggaarrdd  ddee  qquueellllee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ddee  qquueell  

mmaaggiissttrraatt..  

PPaarrccee  qquuee  ddaannss  cchhaaqquuee  ppaarrqquueett  iill  nnee  mmaannqquuee  ppaass  ddee  bboonnss  eett  

mmaauuvvaaiiss  mmaaggiissttrraattss,,  aaiinnssii  qquuee  ddee  bboonnss  eett  mmaauuvvaaiiss  cchheeffss  dd’’ooffffiiccee,,  cceerrttaaiinnss  

ppaarrmmii  lleess  cchheeffss  pprrééffèèrreenntt  aattttrriibbuueerr  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  ddee  cceerrttaaiinnee  ccaattééggoorriiee  ddee  

ddoossssiieerrss  àà  ddeess  mmaaggiissttrraattss  bbiieenn  aaiimmééss  ppaarr  lluuii  eett  ccoonnssiiddéérrééss  àà  rraaiissoonn  oouu  àà  ttoorrtt  

ccoommmmee  bboonnss,,    ddoocciilleess,,    ffaaiissaanntt  uunn  bboonn  rraappppoorrtt  ffiinnaanncciieerr,,  qquuii  ddéénnoonncceenntt  lleess  

aabbuuss  ccoommmmiiss  ppaarr  lleess  aauuttrreess,,  qquuii  cchheerrcchheenntt  ddeess  jjoolliieess  ffiilllleess  ppoouurr  llee  cchheeff,,  qquuii  

ffaaiitt  ddeess  ccaaddeeaauuxx  eett  oobbééiitt  aavveeuugglleemmeenntt  àà  ccee  ddeerrnniieerr..  

CCee  ggeennrree  ddee  mmaaggiissttrraatt  ssoouuvveenntt  eesstt  llee  mmooiinnss  iinntteelllliiggeenntt,,    eeffffiiccaaccee  

eett  ssee  vvooiieenntt    aattttrriibbuueerr  ddeess  bboonnss  ddoossssiieerrss  qquu’’iillss  nn’’aarrrriivveenntt  ppaass  bbiieenn  iinnssttrruuiirree,,  iill  

ssuuffffiitt  dd’’uunn  bboonn  rraappppoorrtt..  CCee  ccoommppoorrtteemmeenntt  eenn  mmaarrggee  ddee  llaa  llooii  eexxppoossee  lleess  

mmaaggiissttrraattss  ffeemmmmeess  qquuii  ssee  ffoonntt  hhaarrcceelleerr..  
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§§33..  LLaa  ccoorrrruuppttiioonn  eett  llaa  ccoonnccuussssiioonn  ddeess  mmaaggiissttrraattss  

LLoorrssqquu’’uunn  ppaayyss  nnee  ssaaiitt  rreessppeecctteerr  aauuccuunn  pprriinncciippee  ddee  vvaalleeuurr  ssoocciiaall  

ppoouurr  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  ll’’hhoommmmee,,    cceellllee--ccii    nn’’aauurraa  ppoouurr  cchhooiixx  qquuee  ddee  jjeetteerr  ssoonn  

ddéévvoolluu  ssuurr  lleess  aannttiivvaalleeuurrss  aauuxx  ffiinnss  dd’’eenn  ttrroouuvveerr  ssuurrvviiee  eett  ssaalluutt..  CCee  qquuii  ffaaiitt  

ssaannss  ssee  vvooiilleerr  llaa  ffaaccee  ssuurrggiirr  pprraattiiqquueemmeenntt  ll’’iinnssttiittuuttiioonnnnaalliissaattiioonn  ddee  llaa  

ccoorrrruuppttiioonn  eett  llaa  ccoonnccuussssiioonn  ssuurr  ttoouuttee  ll’’éétteenndduuee  dduu  ppaayyss..    

LLaa  ccoorrrruuppttiioonn  eesstt  ddééffiinniiee  ccoommmmee  ééttaanntt  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt  

ppéénnaalleemmeenntt  iinnccrriimmiinnéé  ppaarr  llee  qquueell  ssoonntt  ssoolllliicciittééss,,  aaggrrééeess  oouu  rreeççuuss    ddeess  

ooffffrreess,,  pprroommeessssee  ddoonnss  oouu  pprréésseennttss  àà  ddeess  ffiinnss  dd’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  oouu  

dd’’aabbsstteennttiioonn  dd’’uunn  aaccttee  ;;  dd’’oobbtteennttiioonn  ddee  ffaavveeuurrss  oouu  dd’’aavvaannttaaggee  ppaarrttiiccuulliieerrss..  

LLaa  ccoorrrruuppttiioonn  eesstt  ddiittee    ppaassssiivvee  lloorrssqquu’’eellllee  eesstt  llee    ffaaiitt  dduu  ccoorrrroommppuu,,  eellllee  eesstt  

ddiittee  aaccttiivvee  lloorrssqquu’’eellllee  eesstt  llee  ffaaiitt  dduu  ccoorrrruupptteeuurr..3344    

CCeettttee  iinnffrraaccttiioonn  eesstt  pprréévvuuee  eett  ppuunniiee  àà  ll’’  aarrttiicclleess  114477  dduu  ccooddee  

ppéénnaall  ccoonnggoollaaiiss  lliivvrree  IIII  lliibbeelllléé  ccoommmmee  ssuuiitt  ;;  ««  ttoouutt  ffoonnccttiioonnnnaaiirree  oouu  ooffffiicciieerr  

ppuubblliicc,,  ttoouuttee    ppeerrssoonnnnee  cchhaannggééee  dd’’uunn  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  oouu  ppaarraassttaattaall,,  ttoouuttee  

ppeerrssoonnnnee  rreepprréésseennttaanntt  lleess  iinnttéérrêêttss  ddee  ll’’EEttaatt  oouu  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  pprriivvééee,,  

ppaarraassttaattaallee  oouu  dd’’ééccoonnoommiiee  mmiixxttee  eenn  qquuaalliittéé  dd’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr,,  ggéérraanntt,,  ddee  

ccoommmmiissssaaiirree  aauuxx  ccoommpptteess  oouu  àà  ttoouutt  aauuttrree  ttiittrree,,  ttoouutt  mmaannddaattaaiirree  oouu  pprrééppoosséé  

ddeess  ppeerrssoonnnneess  éénnuumméérrééeess  ccii--ddeessssuuss,,  ttoouutt  aarrbbiittrree  oouu  ttoouutt  eexxppeerrtt  ccoommmmiiss  eenn  

jjuussttiiccee  qquuii  aauurraa  aaggrrééee  ddeess  ooffffrreess  oouu  ddeess  pprroommeesssseess  qquuii  aauurraa  rreeççuu  ddeess  ddoonntt  

oouu  pprréésseennttss  ppoouurr  ffaaiirree  uunn  aaccttee  ddee  ssaa  ffoonnccttiioonn,,  ddee  ssoonn  eemmppllooii  oouu  ddee  ssaa  

mmiissssiioonn,,  mmêêmmee  jjuussttee  mmaaiiss  nnoonn  ssuujjeett  àà  ssaallaaiirree,,  sseerraa  ppuunnii  ddee  ssiixx  mmooiiss  àà  ddeeuuxx  

aannss  ddee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  eett  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  cciinnqq  àà  vviinnggtt  zzaaïïrree  »»..3355  

                                                                            
34 Lexiques des termes juridiques, Dalloz, 19ème éd. Paris  
35 Art 147 du décret du 30 juin 1940 portant code pénal congolais, 2012, p.248.  
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AA  ll’’eexxaammeenn  ddee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  llee  mmaaggiissttrraatt  qquuii  eesstt  uunn  

ffoonnccttiioonnnnaaiirree  ddee  ll’’EEttaatt,,    rrééggii  ppaarr  uunn  ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr  nn’’eesstt  ppaass  eexxeemmppttee  ddeess  

ppeeiinneess  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  ddiissppoossiittiioonn  lloorrssqquu’’iill  eenn  eesstt  ccoouuppaabbllee..  

PPeennddaanntt  llaa  pphhaassee  pprreejjuurriiddccttiioonnnneellllee,,  lleess  mmaaggiissttrraattss  dduu  ppaarrqquueett  

ssee  ffoonntt  ccoorrrroommpprree  eenn  ttoouutt  tteemmppss  eett  ttoouutt  lliieeuu,,    ccee  qquuii  jjuussttiiffiiee  llaa  ttaabbllee  rraassee  eett  llaa  

ccrriissee  ddee  ccoonnffiiaannccee  éénnoorrmmee  qquuii  eexxiissttee  aauu  sseeiinn  ddeess  ccoouucchheess  ssoocciiaalleess,,  

ddéébboouucchhaanntt  àà  ddeess  pplleeuurreess  eett  mmuullttiipplleess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ttéélléévviissééeess  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn..  CCee  qquuii  mmeett  àà  nnuuee  lleess  ddiifffféérreenntteess    mméétthhooddeess    uuttiilliissééee  ppaarr  cceess  

ddeerrnniieerrss  ppoouurr  yy  ppaarrvveenniirr..  

LLaa  pprreemmiièèrree  ggrraannddee  ccoorrrruuppttiioonn  rrééssiiddee  aauu  ffaaiitt  ddee  ll’’uussaaggee  dduu  

mmoonnttaanntt  ffiixxéé  ppoouurr  llee  ccaauuttiioonnnneemmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  dd’’oobbtteennttiioonn  dd’’uunnee  

oorrddoonnnnaannccee  ddee  mmiissee  eenn  lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree..  GGéénnéérraalleemmeenntt  llee  ttrrééssoorr  ppuubblliicc  

nn’’eennccaaiissssee  qquuee  2200  oouu  3300$$  aavveecc  pprreeuuvvee  ddee  ppaaiieemmeenntt  mmaaiiss  lleess  330000,,440000$$  qquuee  

ppeerrççooiivveenntt  lleess  mmaaggiissttrraattss  nnee  ssoonntt  ppaarrttaaggééss  qquu’’eennttrree  eeuuxx  eett  llee  cchheeff  dd’’ooffffiiccee..  

CCeettttee  ccoorrrruuppttiioonn  ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  vvooiillééee  eesstt  mmoonnnnaaiiee  ccoouurraannttee  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  

jjuuddiicciiaaiirree  eett  iill  eesstt  tteelllleemmeenntt  oorrggaanniisséé  qquu’’iill  eesstt  ddiiffffiicciillee  ddee  llee  ssaannccttiioonnnneerr  ccaarr  

ccoommmmiiss  ppaarr  eeuuxx--mmêêmmeess  dd’’aaiilllleeuurrss,,  llaa  llooii  iimmppoossee  ppoouurr  cceerrttaaiinneess  

cciirrccoonnssttaanncceess  qquuee  llee  ccaauuttiioonnnneemmeenntt  ssooiitt  rreessttiittuuee  aauu  pprroopprriiééttaaiirree  ««  AAuussssii  

lloonnggtteemmppss  qquu’’iill  nn’’aa  ppaass  ssaaiissii  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ddee  jjuuggeemmeenntt,,  ll’’ooffffiicciieerr  dduu  mmiinniissttèèrree  

ppuubblliicc  ppeeuutt  aaccccoorrddeerr  àà  ll’’iinnccuullppéé  mmaaiinn  lleevvééee  ddee  llaa  ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee  eett  

oorrddoonnnnaanncceerr  llaa  rreessttiittuuttiioonn  dduu  ccaauuttiioonnnneemmeenntt..3366  

««  LLoorrss  qquuee  ll’’iinnccuullppéé  eesstt  ddéécchhuu  dduu  bbéénnééffiiccee  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  

pprroovviissooiirree,,    llee  ccaauuttiioonnnneemmeenntt  lluuii  eesstt  rreessttiittuuéé,,  àà  mmooiinnss  qquuee  llaa  rrééiinnccaarrccéérraattiioonn  

nn’’aaiitt  ééttéé  mmoottiivvééee    ppoouurr    iinneexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  cchhaarrggee  pprréévvuuee  àà  ll’’aarrttiiccllee  3322,,  aall  33,,55..  

                                                                            
36 Art 33 décret du 3 Août, portant  code procédure pénale.  
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LLaa  rreessttiittuuttiioonn  dduu  ccaauuttiioonnnneemmeenntt  eesstt  ooppéérrééee    ssuurr  llee  vvuu  dd’’uunn  eexxttrraaiitt  

dduu  rreeggiissttrree  dd’’ééccrroouu  ddéélliivvrréé  àà  ll’’iinnccuullppéé  ppaarr  llee  ssooiinn  ddee  ll’’ooffffiicciieerr  dduu  mmiinniissttèèrree  

ppuubblliicc..3377  

CCeess  mmêêmmeess  mmaaggiissttrraattss  dduu  ppaarrqquueett  ssee  ffoonntt  ccoorrrroommpprree  eenn  

ddeemmaannddaanntt  ddeess  mmoonnttaannttss  éénnoorrmmeess  ppoouurr  ddééccrréétteerr  llee  nnoonn  lliieeuu,,  llee  ccllaasssseemmeenntt  

ssaannss    ssuuiittee  ppoouurr  iimmppoorrttuunniittéé  ddee  ppoouurr  ssuuiittee  dd’’uunnee  aaffffaaiirree..  

CCeerrttaaiinnss  mmaaggiissttrraattss  qquuii  oonntt  llee  ggrraaddee  ssuuppéérriieeuurr  àà  cceelluuii  dduu  

mmaaggiissttrraatt  iinnssttrruucctteeuurr  ppeeuuvveenntt  ppeerrcceevvooiirr  ddee  ll’’aarrggeenntt,,  ooffffrreess,,  pprroommeesssseess,,  

pprréésseennttss  aauuxx  ffiinnss  dd’’iinntteerrvveenniirr  eett  oorrddoonnnneerr  àà    ccee  qquuee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppoouurrssuuiivviiee  

ssooiitt  rreellaaxxééee,,    ssooiitt  ddeemmaannddeerr  llee  ddoossssiieerr  eenn  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  ssaa  

lliibbéérraattiioonn  ;;    cceellaa  ss’’aappppeellllee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  hhoorriizzoonnttaallee  eett  oouu  vveerrttiiccaallee  iinntteerr  

mmaaggiissttrraatt..  

PPoouurr  uunnee  aaffffaaiirree  eennccoorree  aauu  ppaarrqquueett  ddoonntt  llaa  lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree  eesstt  

ssoolllliicciittééee  eenn  cchhaammbbrree  dduu  ccoonnsseeiill,,  cceerrttaaiinnss  mmaaggiissttrraattss  dduu  ppaarrqquueett  ttoouucchheenntt  

ddee  ll’’aarrggeenntt  ppoouurr  nnee  ppaass  ssee  ppoouurrvvooiirr  eenn  aappppeell  ccoonnttrree  ll’’oorrddoonnnnaannccee  aauuttoorriissaanntt  

llaa  lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree..  DDeess  mmaaggiissttrraattss  ccoollllaabboorreenntt  eennttrree  eeuuxx,,  cceerrttaaiinnss  

ppeerrççooiivveenntt  ppoouurr  aalllleerr  ccoorrrroommpprree  dd’’aauuttrreess  mmaaggiissttrraattss,,  ssuurrttoouutt  cceeuuxx  dduu  ssiièèggee,,  

ssooiitt  aauuxx  ffiinnss  dd’’oobbtteenniirr  uunnee  lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree,,  uunn  ssuurrssiiss,,  uunnee  cciirrccoonnssttaannccee  

aatttteennaannttee,,  vvooiirree  uunn  aaccqquuiitttteemmeenntt..  

AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,    llee  ppaarrqquueett  eesstt  ddeevveennuu  uunn  iinnssttrruummeenntt  ddee  rréépprreessssiioonn  

eett  oouuvveerrttuurree  ddee  ppoouurrssuuiitteess  ddee  ttoouutteess  ppeettiitteess  iinnccrriimmiinnaattiioonnss,,  eenn  mmêêmmee  

tteemmppss..ddee  ccoorrrruuppttiioonn  aauuxx  ffiinnss  ddee  rreellaaxxaattiioonn  ddee  ccrriimmiinneellss..  

  

  

                                                                            
37 Art 35 code de la procédure pénale, op.cit, 
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BBoonn    nnoommbbrree  ddee  mmaaggiissttrraattss  ssee  jjuussttiiffiieenntt  dduu  ffaaiitt  qquu’’iillss  nnee  ssoonntt  ppaass  

bbiieenn  ppaayyééss  eett  qquu’’iillss  nnee  ppeeuuvveenntt  qquuee  ssee  ccoommppoorrtteerr  ddee  llaa  ssoorrttee  llee  

ccoommppoorrtteemmeenntt  dd’’uunn  mmaaggiissttrraatt  ccoorrrroommppuu  ssee  mmaanniiffeessttee  ppaarr  llaa  mmaanniièèrree  

dd’’iinnssttrruuiirree  llee  ddoossssiieerr,,  ssooiitt  aavveecc  llééggèèrreettéé,,  nnéégglliiggeennccee,,  bbaannaalliissaattiioonn,,  

mmiinniimmiissaattiioonn  ddee  ffaaiittss  dduu  ddééttrriimmeenntt  ddeess  ddrrooiittss  ddee  llaa  vviiccttiimmee,,  llee  ccllaasssseemmeenntt,,    

llaa  rreellaaxxaattiioonn  dduu  ddéélliinnqquuaanntt  eett  llaa  pprréécciippiittaattiioonn  ddaannss  llaa  ffiixxaattiioonn  dduu  ddoossssiieerr  aauu  

ttrriibbuunnaall..  

CCeerrttaaiinneess  jjeeuunneess  jjoolliieess  ffiilllleess  ss’’ooffffrreenntt  eenn  ppââttuurree  cchheezz  lleess  

mmaaggiissttrraattss  ppoouurr  oobbtteenniirr  llaa  cclléémmeennccee  ddee  ccee  ddeerrnniieerr  àà  pprrooppooss  dduu  ddoossssiieerr  oouu  

ll’’uunn  ddeess  ssiieennss  eesstt  mmiiss  eenn  ccaauussee..    DDaannss  llaa  mmêêmmee  ppeerrssppeeccttiivvee,,  ppoouurr  nnuuiirree  aauuxx  

iinnttéérrêêttss  ddee  cceerrttaaiinneess  ppeerrssoonnnneess,,    uunn  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaarrqquueett  ppeeuutt  ttoouucchheerr  uunn  

cceerrttaaiinn    dd’’aavvaannttaaggeess,,    ssooiitt  ppééccuunniiaaiirree  oouu  mmaattéérriieell,,    ppoouurr  oouuvvrriirr  ddeess  

ppoouurrssuuiitteess  ccoonnttrree  qquueellqquu’’uunn  ppoouurr  qquuii  oonn  eesstt  pprrêêtt  àà  mmoonnttrreerr    uunn  sscceennaarriioo  

vviissaanntt  ppoouurr  ll’’eexxttiirrppeerr  ddee  ll’’oorrgguueeiill  eett  lluuii  ffaaiirree  ssoorrttiirr  ddee  ll’’aarrggeenntt..  

VVooiillaa  ddee  cceettttee  mmaanniièèrree  ccoommmmeenntt  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  eesstt  uunn  mmooyyeenn  

dd’’aattttaaqquuee  eett  ddee  ddééffeennssee  ddaannss  uunn  ssyyssttèèmmee  jjuuddiicciiaaiirree  ddééssaarrttiiccuulléé  eett  iinnccoonnttrrôôlléé  

ddee  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee,,  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  eesstt  ssoouuvveenntt  aaccccoommppaaggnnééee  ddaannss  llaa  

ccoommmmiissssiioonn  ddee  ssaa  ssœœuurr,,  llaa  ccoonnccuussssiioonn..  
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LLAA  CCOONNCCUUSSSSIIOONN    

EEllllee  eesstt  llee  ffaaiitt  ppaarr  uunnee  ppeerrssoonnnnee  ddééppoossiittaaiirree  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  

ppuubblliiqquuee  oouu  cchhaarrggééee  dd’’uunnee  mmiissssiioonn  ddee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc,,    ssooiitt  ddee  rreecceevvooiirr,,  

eexxiiggeerr  oouu  oorrddoonnnneerr  ddee  ppeerrcceevvooiirr  àà  ttiittrree  ddee  ddrrooiittss  oouu  ccoonnttrriibbuuttiioonnss,,  iimmppôôttss  oouu  

ttaaxxeess  ppuubblliiccss,,  uunnee  ssoommmmee  qquu’’eellllee  ssaaiitt  nnee  ppaass  êêttrree  ddûû,,    oouu  eexxccééddeerr  ccee  qquuii  eesstt  

ddûû,,    ssooiitt  dd’’aaccccoorrddeerr  uunnee  eexxoonnéérraattiioonn  oouu  ffrraanncchhiissee  ddee  cceess  ddrrooiittss  eenn  vviioollaattiioonn  

ddee  llaa  llooii..3388  

LLee  ccooddee  ppéénnaall  lliivvrree  IIII  pprréévvooiitt  eett  ppuunnii  llaa  ccoonnccuussssiioonn  eenn  ssoonn  aarrttiiccllee  

114466  eenn  cceess  tteerrmmeess  ::  ««  sseerroonntt  ppuunniiss  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  ddee  ssiixx  mmooiiss  àà  

cciinnqq  aannss,,    ttoouuss  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  oouu  ooffffiicciieerrss  ppuubblliiccss,,  ttoouutteess  ppeerrssoonnnnee  cchhaarrggeerr  

dd’’uunn  sseerrvviiccee  ppuubblliiqquuee  oouu  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  ééttaattiiqquuee  aauu  sseeiinn  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  

pprriivvééee,,  ppaarraassttaattaallee  oouu  pprrééppoossééeess  ddeess  ppeerrssoonnnneess  éénnuummèèrreess  ccii--ddeessssuuss  qquuii  ssee  

ssoonntt  rreenndduuss  ccoommppttaabblleess  ddee  ccoonnccuussssiioonn  eenn  oorrddoonnnnaanntt  ddee  ppeerrcceevvooiirr  eenn  

eexxiiggeeaanntt  oouu  eenn  rreecceevvaanntt  ccee  qquu’’iillss  ssaavvaaiieenntt  nn’’eesstt  ppaass  ddûû  oouu  eexxccééddeerr  ccee  qquuii  

ééttaaiitt  ddûû  ppoouurr  ddrrooiittss,,  ppoouurr  ssaallaaiirreess  oouu  ttrraaiitteemmeennttss,,  ppoouurr  iinnddeemmnniittééss  pprriimmeess  oouu  

ttoouutt  aauuttrree  aavvaannttaaggee  »»..3399  

IIccii  eesstt  llaa  ddiissppoossiittiioonn  qquuii  ddee  mmaanniièèrree  ppeerrmmaanneennttee  rreessttee  vviioollééee  ppaarr  

lleess  mmaaggiissttrraattss  aaiinnssii  qquuee  ttoouutt  aauuttrree  mmeemmbbrree  dduu  ppaarrqquueett,,  lloorrss  qquu’’iillss  eexxiiggeenntt  ddee  

ttrroopp  ppoouurr  aaccccoorrddeerr  uunnee  lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree  oouu  aauuttrreess  aacctteess..  

CCeerrtteess    ddééffaauutt  mmaajjeeuurr  ppeerrssiissttee  dduu  ccoottéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  qquuii  

iiggnnoorree  qquu’’uunn  mmaaggiissttrraatt    eesstt    ssaannccttiioonnnnaabbllee  dduu  ffaaiitt  ddee  ssee  ccoommppoorrtteerr  ddee  llaa  

ssoorrttee  dduu  ccoottéé  ddee  cceeuuxx  qquuii  llee  ssaavveenntt,,  cc’’eesstt  uunnee  lléétthhaarrggiiee  qquuii  aa  ggaaggnnéé  llee  

tteerrrraaiinn  eenn  vveerrssaanntt  ttoouuss  ddaannss  uunnee  pprraattiiqquuee  ccoonnttrraa  lleeggeemm..  

                                                                            
38 Lexiques des termes juridiques, op.cit, p.197  
39 Art 146 CP LII 
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AAuu  ddeellàà    ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ppéénnaalleess,,  llaa  ccoonnccuussssiioonn  eesstt  ll’’uunn  ddeess  

ccaass  dd’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunnee  aaccttiioonn  eenn  pprriissee  àà  ppaarrttiiee  ddeevvaanntt  llaa  ccoouurr  ssuupprrêêmmee  ddee  

jjuussttiiccee    sseelloonn  llee  lleexxiiqquuee  ddeess  tteerrmmeess  jjuurriiddiiqquueess  ccoommmmee  ééttaanntt  uunnee  aaccttiioonn  eenn  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddiirriiggééee  ccoonnttrree  lleess  mmaaggiissttrraattss  nnoonn  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddeess  

jjuurriiddiiccttiioonnss  ddee  ll’’oorrddrree  jjuuddiicciiaaiirree,,  tteellss  lleess  jjuuggeess  ccoonnssuullaaiirreess  eett  lleess  ccoonnsseeiilllleerr,,  

eenn  ccaass  ddee  ddooll,,  ddee  ffrraauuddee,,  ddee  ccoonnccuussssiioonn  oouu  ddee  ffaauuttee  lloouurrddee  ccoommmmiiss  ppaarr  eeuuxx  

ssooiitt  ddaannss  llee  ccoouurrss  ddee    ll’’iinnssttrruuccttiioonn,,  ssooiitt  lloorrss  ddeess  jjuuggeemmeenntt,,  aaiinnssii  qquu’’eenn  ccaass  ddee  

ddéénnii  ddee  jjuussttiiccee..4400  

EEnn  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss,,  llaa  pprriissee  àà  ppaarrttiiee  eesstt  uunnee  pprrooccéédduurree  oouuvveerrttee  

ccoonnttrree  uunn  mmaaggiissttrraatt  ((dduu  ssiièèggee  oouu  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc)),,  ddeevvaanntt  llaa  ccoouurr  

ssuupprrêêmmee  ddee  jjuussttiiccee  eenn  vveerrttuu  dd’’uunnee  pprrooccéédduurree  ssppéécciiaallee  tteennddaanntt  àà  

rreessppoonnssaabbiilliisseerr  llee  mmaaggiissttrraatt  iinnccrriimmiinnéé..  IIll  eesstt  rreeccoonnnnuu  àà  uunn  iinnccuullppéé  llee  ddrrooiitt  

dd’’aattttaaqquueerr  llee  mmaaggiissttrraatt  iinnssttrruucctteeuurr  ppaarr  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  pprriissee  àà  ppaarrttiiee  ddaannss  

lleess  ccaass  ssuuiivvaannttss  ::    

aa..  SS’’iill  yy  aa  eeuu  ddooll  oouu  ccoonnccuussssiioonn  ccoommmmiiss  ssooiitt  ddaannss  llee  ccoouurrss  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  ;;  

bb..  SS’’iill  yy  àà  ddéénnii  ddee  jjuussttiiccee,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  lloorrssqquuee  llee  mmaaggiissttrraatt  iinnssttrruucctteeuurr  rreeffuussee  

ddee  pprrooccééddeerr  aauuxx  ddeevvooiirrss  ddee  ssaa  cchhaarrggee..4411  

CCeess  aabbuuss  lliiééss  àà  llaa  ccoonnccuussssiioonn  ssoonntt  nnoommbbrreeuuxx  ccaarr  ccoonnssttiittuuééss  eenn  

mmooddee  ddee  ggeessttiioonnss  ssaannss  llaaqquueellllee  lleess  mmaaggiissttrraattss  aauussssii  mmaall  ppaayyéé  qquu’’iill  ssooiitt,,  eett  

aauu  rreeggaarrdd  ddeess  eexxiiggeenncceess  ssoocciiaalleess,,  nnee  ssaauurraa  ccrrooiirree  eenn  ssoonn  ttrraavvaaiill..  

UUnn  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaarrqquueett  ggéénnéérraall  ddee  KKiinnsshhaassaa//MMaatteettee  aarrrrêêttéé  uunn  

aavvooccaatt  ppoouurr  uunn  ffaaiitt  nnoonn  pprroouuvvéé  eett  lluuii  eexxiiggee  ppoouurr  ssaa  lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree  ddee  lluuii  

ddoonnnneerr  ssaa  jjeeeepp  àà  ttiittrree  ddee  ccaauuttiioonnnneemmeenntt..  UUnnee  ddaammee  aavvooccaatt  ggéénnéérraall  dduu  

                                                                            
40 Lexique des termes juridiques, op.cit, p.679. 
41 Art 58, 59 du code procédure devant la cour suprême de justice  
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ppaarrqquueett  ggéénnéérraall  ddee  KKiinnsshhaassaa//MMaatteettee  ppeerrççooiitt  11880000$$  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ppoouurr  aarrrrêêtteerr  

eett  ffaaiirree  ssoouuffffrriirr  ll’’aauuttrree  ppaarrttiiee  ((lliiqquuiiddaatteeuurr  ddee  llaa  ssuucccceessssiioonn))  ppoouurr  ddeess  ffaaiittss  lliiééss  

àà  uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  ddee  bbââttiirr  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  BBaarruummbbuu  oouu  ppaarr  eerrrreeuurr,,  iill  aa  

ééttéé  mmeennttiioonnnnéé  pprroopprriiééttaaiirree..  EErrrreeuurr  rreeccoonnnnuuee  ppaarr  llee  cchheeff  dd’’uurrbbaanniissmmee  

ccoommmmuunnaall..  MMaaiiss  llee  lliiqquuiiddaatteeuurr  àà  ffaaiitt  77  mmooiiss  aauu  CCPPRRKK  eenn  ddéétteennttiioonn  

pprréévveennttiivvee..  

CCeerrttaaiinnss  mmaaggiissttrraattss  dduu  ppaarrqquueett    ddeevvaanntt  uunnee  qquueessttiioonn  ddee  lliibbeerrttéé  

pprroovviissooiirree,,  dd’’aarrrreessttaattiioonn  oouu  dd’’iinnssttrruuccttiioonn,,  eeuuxx  mmêêmmee  ppoosseenntt  ddééjjàà  ddeess    

ccoonnddiittiioonnss  qquueellqquuee  ffooiiss  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ssuuiivvaannttee  ::  ««  aavvaanntt  qquuee  jjee  nnee  ffaassssee  

tteellllee  oouu  tteellllee  ooppéérraattiioonn,,  vvoouuss  aalllleezz  mm’’aappppoorrtteerr  tteell,,  mmoonnttaanntt  »»..  

BBrreeff,,  llee  ppaarrqquueett  ccoonnggoollaaiiss  eesstt  ddeevveennuu  uunn  lliieeuu  dd’’uunnee  ccrriimmiinnaalliittéé  

ppaarr  rréésseeaauu,,  ddoonntt  lleess  ppootteennttiieellss  aauutteeuurrss  nnee  ssoonntt  aauuttrreess  qquuee  lleess  mmaaggiissttrraattss  

eeuuxx--mmêêmmeess,,  dd’’ooùù    iill  ffaauutt  uunnee  rreeffoorrmmee    dduu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ttoouutt  llee  ssyyssttèèmmee  

jjuuddiicciiaaiirree..  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

LLeess  ssyyssttèèmmeess  jjuuddiicciiaaiirreess  ddee  ttoouuss  lleess  EEttaattss  dduu  mmoonnddee  ssoouuffffrreenntt  

ddee  qquueellqquueess  ddééffiicciieenncceess  ffoonnccttiioonnnneelllleess  sseelloonn  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  tteell  oouu  tteell  aauuttrree  

EEttaatt..  AAiinnssii  lleeuurrss  ppaarrqquueettss  nn’’eenn  ssoonntt  ppaass  eexxoonnéérrééss  dd’’aauuttaanntt  qquu’’iill  ss’’aaggiirraa  ddee  tteell  

ssyyssttèèmmee  ppoolliittiiqquuee  eett  jjuuddiicciiaaiirree..  

CChhaaqquuee    ssyyssttèèmmee    ssoocciiaall  aayyaanntt  llee  ttaauuxx  ddee  ccrriimmiinnaalliittéé  qquu’’iill    

mméérriittee,,    llee  ppaarrqquueett    ccoonnggoollaaiiss  ccoonnnnaaiitt  llaa  ddéérriivvee  llaa  pplluuss  ttoottaallee  eenn  tteerrmmee  

dd’’aabbuuss  eett  dd’’iimmppuunniittéé  ccoonnnnuuee    ppeennddaanntt  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  pprreejjuurriiddccttiioonnnneellllee  dd’’uunnee  

aaffffaaiirree,,  ssuurrttoouutt  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  ooffffiicciieerrss  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc,,  qquuii  ssaannss  oobbsseerrvveerr  

llaa  llooii,,  ss’’aaddoonnnneenntt  àà  llaa  ddéélliivvrraannccee  mmaannddaannttss  dd’’aarrrrêêttss  pprroovviissooiirreess    mmêêmmee  llàà  ooùù  

iill  nn’’eenn  ffaauutt  ppaass,,  àà  ddeess  ddéétteennttiioonnss  pprréévveennttiivveess  aabbuussiivveemmeenntt  oorrddoonnnnééeess,,  àà    llaa  

vviioollaattiioonn  dduu  ddééllaaii  llééggaall  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee,,  aauu  ffaaiitt  ddee  nnee  ppaass  

iinnffoorrmmeerr  llee  ddéétteennuu  ddee  qquuooii  iill  eesstt  ppoouurrssuuiivviiee  eett  ssuurrttoouutt  ddee  sseess  ddrrooiittss  lloorrss  ddee  

ll’’iinnssttrruuccttiioonn,,    ddee  pprraattiiqquueerr  ddeess  rreellaaxxaattiioonnss  iinntteemmppeessttiivveess  eett  iinnaatttteenndduueess  

jjuussttiiffiiééeess  ppaarr  llaa  ccoorrrruuppttiioonn,,  llaa  ccoonnccuussssiioonn  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  dd’’aauuttrreess  

ccoonnssiiddéérraattiioonnss..  

DDee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee  ssaannss  iinntteennttiioonn  dd’’êêttrree  eexxhhaauussttiiff  ddaannss  

ll’’éénnuumméérraattiioonn  ddeess  aabbuuss  dduu  ppaarrqquueett,,  uunnee  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee  eesstt  aaddrreessssééee  àà  

ll’’iinntteennttiioonn  dduu  llééggiissllaatteeuurr    ccoonnggoollaaiiss        ppoouurrrraa  yy  rreemmééddiieerr  eenn  llééggiifféérraanntt  ddaannss  llee  

sseennss  tteennddaanntt  àà  rreennccoonnttrreerr  nnooss  aatttteenntteess..  

AAuu--ddeellàà  dduu  llééggiissllaatteeuurr,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  qquuii  eesstt  llee  mmaaggiissttrraatt  

ssuupprrêêmmee,,  aauu  nnoomm  ddee  qquuii  lleess  ddéécciissiioonnss  ddee  jjuussttiiccee  ssoonntt  eexxééccuuttééeess,,    ppeeuutt  ppaarr  

vvooiiee  ddee  rrèègglleemmeenntt,,  iinntteerrvveenniirr  ddaannss  llee  sseennss  ddee  nnooss  aatttteenntteess  eett  pprrooppoossiittiioonnss..  

LLee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  jjuussttiiccee  eett  ggaarrddee  ddeess  sscceeaauuxx  ppoouurrrraa  yy  aaddjjooiinnddrree  

llaa  ddiimmeennssiioonn  ddeess  ppoouuvvooiirrss  lluuii  ddéévvoolluuss  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  1100  dduu  ccooddee  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  
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eett  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee,,    jjuuddiicciiaaiirree  rreellaattiivveemmeenntt  aauu  ddrrooiitt  ddee  rreeggaarrdd  eett  

dd’’iinnjjoonnccttiioonn  ssuurr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  ppaarrqquueett..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee  ccoonnsseeiill  

ssuuppéérriieeuurree  ddee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree  aaiinnssii  qquuee  ll’’iinnssppeecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddeess  sseerrvviicceess  

jjuuddiicciiaaiirreess  ddooiivveenntt  êêttrree  rreeggaarrddaanntt  vviiss--àà--vviiss  ddeess  aaccttiivviittééss  jjuuddiicciiaaiirreess,,  ddee  

mmaanniièèrree  àà  eennccaaddrreerr,,  vvooiirree  àà  ssaannccttiioonnnneerr  lleess  mmaaggiissttrraattss  vvéérreeuuxx  eett  

ccoommppllaaiissaannttss  qquuii  nnee  vviivveenntt  qquuee  ssuurr  lleess  ddooss  ddeess  jjuussttiicciiaabblleess  aauu  lliieeuu  ddee  

rreecchheerrcchhee  uunnee  jjuussttiiccee  ssaaiinnee  eett  sseerrrreeiinnee  qquuii  ppeeuutt  ééllèèvveerr  eett  ccrrééddiibbiilliisseerraa  llee  

ppaayyss..  

PPaarrmmii  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  àà  ssoouummeettttrree  ddee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee  aauuxx  

aauuttoorriittééss  ssoouuss  iiddeennttiiffiiééeess  ss’’iinnssccrriivveenntt  dd’’aabboorrdd  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  llaa  

mmooddiiffiiccaattiioonn  dduu  ccooddee  ddee  pprrooccéédduurree  ppéénnaallee,,  eenn  rreennffoorrççaanntt  lleess  mmeessuurreess  ddee  

ssééccuurriittéé  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  pprréé  jjuurriiddiiccttiioonnnneellllee  eenn  ccrrééaanntt  ddeess  ssttrruuccttuurreess  

ppeerrmmaanneenntteess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  ddéérriivveess  eett  aabbuuss    iinnssttrruuccttiioonnnneellss  ddee  

rreennffoorrcceerr  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  ssttaattuutt  ddeess  mmaaggiissttrraattss  ddaannss  llaa  ddiimmeennssiioonn  ddiisscciipplliinnaaiirree  

eenn  mmeennaanntt  ddeess  ccaammppaaggnneess  ccoonnttrree  lleess  aabbuuss  ddeess  ooffffiicciieerrss  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  

àà  ddéénnoonncceerr  ddeevvaanntt  ddeess  ssttrruuccttuurree  aattttiittrrééeess  cchhaarrggééeess  ddee  llaa  rréépprreessssiioonn..  

AAuu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  ddee  nnee  ttaarrddeerr  àà  oorrddoonnnneerr  llaa  rréévvooccaattiioonn  ssaannss  

ddééllaaii  dduu  mmaaggiissttrraatt  ddoonntt  llee  nnoomm  eesstt  cciittéé  ppaarr  lleess  ssttrruuccttuurree  ssuuss    ddéénnoommmmééeess  oouu  

aauuttrreess  ppoouurr  sseerrvviirr  dd’’eexxeemmppllee..  MMaaiiss  nnééaannmmooiinnss,,  eenn  aamméélliioorraanntt  sseennssiibblleemmeenntt  

lleess  ccoonnddiittiioonnss  eett  llaa  vviiee  eett  dduu  ttrraavvaaiill  ddeess  mmaaggiissttrraattss..  

AAuu  ggaarrddee  ddeess  sscceeaauuxx,,  ddee  ssee  ccoommppoorrtteerr  eenn  iimmppiittooyyaabbllee  

ssaannccttiioonnnnaatteeuurr,,  pprroovvooqquueerr  ddeess  vviissiitteess  iinntteemmppeessttiivveess  ddeevvaanntt  lleess  ccoouurrss  eett  

ttrriibbuunnaauuxx,,  ddeevvaanntt  llee  ppaarrqquueett,,  eenn  cchheerrcchhaanntt  cchhaaqquuee  ffooiiss  àà  ssaavvooiirr  ddee  qquueellllee  

mmaanniièèrree  aauu  pprrèèss  ddeess  jjuussttiicciiaabblleess,,  lleess  aaffffaaiirreess  ssoonntt  iinnssttrruuiitteess  ppeennddaanntt  cceettttee  

pphhaassee  LLee  pprreemmiieerr  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ccoouurr  ssuupprrêêmmee  ddee  jjuussttiiccee  aauussssii  qquuee  llee  

pprrooccuurreeuurr  ggéénnéérraall  ddee  llaa  rrééppuubblliiqquuee  ddee  ss’’iimmpplliiqquueerr  aauuxx  ffiinnss  ddee  cchhaaqquuee  
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vvéérriiffiieerr  ddee  qquueellllee  mmaanniièèrree  ssaannccttiioonnnneerr  lleess  mmaaggiissttrraattss  cciittééss  ddaannss  llaa  pprriissee  àà  

ppaarrttiiee..  IIll  yy  aa  lliieeuu  dd’’iinnddiiqquueerr  qquuee  ccee  qquuii  aa  ééttéé  ddiitt  ppoouurr  lleess  ooffffiicciieerrss  dduu  

mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  cciivviillss    vvaauutt  aauussssii  ppoouurr  aauuxx  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  mmiilliittaaiirree..    

CC’’eesstt  ddee  cceettttee  mmaanniièèrree  qquuee  nnoouuss  eenntteennddoonnss  aappppoorrtteerr  nnoottrree  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  ccee  ssuujjeett  ddoonntt  lleess  aarrttiiccuullaattiioonnss  nn’’oonntt  ppaass  ééppuuiisséé  lleess  aatttteenntteess  ddee  

llaa  ppooppuullaattiioonn  qquu’’iill  ffaaiillllee  ccoommpplléétteerr  ppaarr  lleess  ggéénnéérraattiioonnss  ffuuttuurreess..  
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