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AA  mmeess  ppaarreennttss  CCllaauuddee  MMUUSSAANNAA  eett  AArrlleettttee  MMUUSSUUNNGGAABBWWEELLEE  

ppoouurr  lleess  ssaaccrriiffiicceess  ccoonnsseennttiiss  ggrraavvééss  ddaannss  mmoonn  ccœœuurrss..  
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AAVVAANNTT  PPRROOPPOOSS  

AAiinnssii  vviieenntt,,  iill  ccoouurroonnnnee  ddeess  mmuullttiipplleess  eeffffoorrttss  ccoonnsseennttiiss  ttoouutt  aauu  

lloonngg  ddee  nnooss  cciinnqq  aannss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  àà  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  ddrrooiitt  ddee  cceettttee  UUnniivveerrssiittéé..  

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  nnoouuss  rreemmeerrcciioonnss  lleess  pprrooffeesssseeuurrss  ddee  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  

ddrrooiitt  pplluuss  pprréécciisséémmeenntt  llee  pprrooffeesssseeuurr  GGaassttoonn  KKAABBWWAA  KKAABBWWEE  ppoouurr  aavvooiirr  

aacccceeppttéé  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ccee  mméémmooiirree  mmaallggrréé  sseess  mmuullttiipplleess  ooccccuuppaattiioonnss  eett  

ppoouurr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ssoonn  ddéévvoouueemmeenntt  ;;  mmoonn  eennccaaddrreeuurr  AAssssiissttaanntt  LLUUKKUUSSAA  

KKAABBWWEE  eenn  nnoouuss  aaiiddaanntt  ddeess  aammpplleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess,,  ccoonnsseeiillss  eett  ccrriittiiqquueess  

ccoonnssttrruuccttiivveess..  

JJ’’eexxpprriimmee  ddee  ttoouutt  mmoonn  ccœœuurr  lleess  sseennttiimmeennttss  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  àà  

mmeess  ffrrèèrreess  eett  ssœœuurrss,,  tteenntteess,,  oonncclleess  eett  ggrraannddss  ppaarreennttss  qquuii  mm’’oonntt  ssoouutteennuu  

ttaanntt  mmoorraalleemmeenntt  qquuee  ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  ::  MMUUSSUUNNGGAABBWWEELLEE  RROOMMBBAAUU,,  

NNGGEEWWUUNN  DDEENNIISS,,    NNKKWWOOKK  AANNIICCEETT,,  NNKKWWOOKK  JJEEAANN,,  NNKKWWOOKK  

AALLEEXXAANNDDRREE,,  NNKKWWOOKK  RRUUPPHHIINN,,  NNKKWWOOKK  AADDOOLLPPHHIINNEE,,    KKAATTAALLAAYY  

CCAATTHHYY,,  KKAATTAALLAAYY  BBIIBBII,,  MMUUSSUUNNGGAABBWWEELLEE  AARRNNOOLLDD,,  MMUUSSIIOOBBOO  GGUUYY,,    

MMUUSSUUNNGGAABBWWEELLEE  EELLOO,,  MMUUSSUUNNGGAABBWWEELLEE    FFRRAANNCCIINNEE,,  MMIINNZZIIKKII  

OONNGGOOLL,,  MMaaiittrree  AArrssèènnee  NNGGUUNNSSII,,    MMUUSSAANNAA  SSYYNNTTIICCHHEE,,  MMUUSSAANNAA  

OOSSEEEE,,  MMUUSSAANNAA  MMIICCHHEEEE,,  MMUUSSAANNAA  EEXXAAUUCCIIEE,,  AANNZZIIBBUULLUU  BBLLAAIISSEE..  

SSaannss  oouubblliieerr  nnooss  aammii((ee))ss    eett  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ::  KKIINNIIOOKKAA  

CCHHAARRLLEENNEE,,  MMOONNAAMMAA  BBLLAANNCCHHAARRDD,,  MMBBAAYYAA    WWAA  MMBBAAYYAA  

JJOONNAATTHHAANN,,  KKAASSIIMMPPAA  EEXXOODDEE,,  OONNGGIIEELL  DDIIEEGGOO,,  KKIIBBAABBUU  TTOONNTTOONN,,  

SSAAMMEEYY  LLAANNDDUU,,  MMAAPPOONNOO  PPAAUULLIINN..  QQuu’’iillss  ttrroouuvveenntt  iiccii  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  

nnoottrree  rreeccoonnnnaaiissssaannccee..  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

I. PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE 

LLaa  qquueessttiioonn  qquuee  nnoouuss  ttrraaiittoonnss  eesstt  dd’’uunnee  iimmppoorrttaannccee  ccaappiittaallee  

ccaarr,,  eellllee  eesstt  uunn  pprroobbllèèmmee  mmaajjeeuurr  qquuee  rreennccoonnttrreenntt  aaccttuueelllleemmeenntt  ddeess  

ffaammiilllleess  ccoonnggoollaaiisseess  eett  ssoouuffffrreenntt  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  lleess  ffeemmmmeess  eett  lleess  

eennffaannttss  ccoonnggoollaaiiss..  LL’’ééttaatt  ccoonnggoollaaiiss  eett  ssuurrttoouutt  llee  llééggiissllaatteeuurr  ccoonnggoollaaiiss  

ddeevvrraa  eenn  tteenniirr  ccoommppttee..    

EEnn  eeffffeett,,  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  1188  fféévvrriieerr  22000066  pprrooccllaammee  qquuee  

ttoouutt  iinnddiivviidduu  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  ssee  mmaarriieerr  aavveecc  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddee  ssoonn  cchhooiixx,,  ddee  

sseexxee  ooppppoosséé,,  eett  ddee  ffoonnddeerr  uunnee  ffaammiillllee11..    CC’’eesstt  ddaannss  ccee  mmêêmmee  oorrddrree  

dd’’iiddééee  qquuee  llee  ddrrooiitt  ddee  llaa  ffaammiillllee,,  àà  ttrraavveerrss  llaa  llooii  nn°°008877//001100  dduu  11  AAooûûtt  

11998877  ppoorrttaanntt  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee,,  ccoonnssaaccrree  llaa  lliibbeerrttéé  dduu  mmaarriiaaggee  aavveecc  llaa  

ppeerrssoonnnnee  ddee  ssoonn  cchhooiixx..22  EEnn  eexxcclluuaanntt  ttoouuttee  vviioolleennccee  àà  eexxeerrcceerr  ssuurr  lleess  

ffuuttuurrss  ééppoouuxx..  

LLee  mmêêmmee  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  pprréécciissee  àà  ssoonn  aarrttiiccllee  333311  qquuee    

lleess  ccoouurrss  eett  ttrriibbuunnaauuxx  aauurroonntt  eenn  vvuuee  llaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  mméénnaaggee  ffoonnddéé  

ssuurr  llee  mmaarriiaaggee  eett  llaa  ssaauuvveeggaarrddee  ddee  ssoonn  uunniittéé  eett  ddee  ssaa  ssttaabbiilliittéé..  CCeettttee  

ddiissppoossiittiioonn  rraappppeellllee  aauuxx  ccoouurrss  eett  ttrriibbuunnaauuxx  qquuee  ddaannss  ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  

ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ssuurr  llee  mmaarriiaaggee,,  iillss  oonntt  àà  rreessppeecctteerr  llee  pprriinncciippee  

ffoonnddaammeennttaall  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  dduu  mmaarriiaaggee  eett  ddee  ll’’uunniittéé  dduu  ccoouuppllee33..      

LLee  mmaarriiaaggee  iinnttèèggrree  lleess  ééppoouuxx  ddaannss  llaa  ffaammiillllee,,  cceellllee--ccii  eesstt  llaa  

cceelllluullee  ddee  bbaassee  ddee  ttoouutteess  lleess  ssoocciiééttééss..    RRaaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  qquuee  mmêêmmee  

aaccttuueelllleemmeenntt  lleess  ddéébbaattss  eenn  oocccciiddeenntt  ppoorrtteenntt  ssuurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  eett  llee  

mmaarriiaaggee..44  

LLee  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss  ddéétteerrmmiinnee  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddeess  

ccoonnddiittiioonnss  qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree  rrééuunniieess  ppoouurr  qquu’’uunn  mmaarriiaaggee  ppuuiissssee  êêttrree  

vvaallaabblleemmeenntt  ccoonnttrraaccttéé..    AAiinnssii  ppaarr  vvooiiee  ddee  ccoonnssééqquueennccee,,  bbéénnééffiicciieerr  ddee  llaa  

pprrootteeccttiioonn  ddoonntt  llaa  llooii  ppaarrllee..  CCeess  ccoonnddiittiioonnss  vvaarriieenntt  cceerrtteess  sseelloonn  lleess  

ssoocciiééttééss,,  mmaaiiss  cceerrttaaiinneess  dd’’eennttrree  eelllleess  ssoonntt  qquuaassii  uunniivveerrsseelllleess..  LLee  

llééggiissllaatteeuurr  vveeiillllee  àà  aassssuurreerr  llee  rreessppeecctt  ddee  cceess  ccoonnddiittiioonnss  ssooiitt  ddee  mmaanniièèrree  
                                                            
1 Article 40 al 1 de la constitution  
2 Article 334 du code de la famille 
3 Comptes analytiques du code de la famille, inédit, p.128 
4 AMISI HERADY, Droit civil les personnes, les incapacités, la famille, Kinshasa, 2e éd, EDUPC, 2O14, 

p.5 
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pprréévveennttiivvee  ((mmeessuurree  ddee  ppuubblliicciittéé)),,  ssooiitt  ppaarr  uunnee  ssaannccttiioonn  àà  ppoosstteerriioorrii,,  ssii  

lleess  mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess  nn’’oonntt  ppaass  ppuu  êêttrree  eeffffiiccaacceess..55    

IIll  yy  aa  lliieeuu  ddee  nnootteerr  qquuee  llee  llééggiissllaatteeuurr  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  

oorrggaanniissee  ddeeuuxx  ttyyppeess  ddee  ffoorrmmaalliittééss  dduu  mmaarriiaaggee..    LLeess    ffuuttuurrss  ééppoouuxx  oonntt  llaa  

ffaaccuullttéé  dd’’eenn  cchhooiissiirr  uunnee  oouu  bbiieenn  iillss  ssee  ssoouummeetttteenntt  aauuxx  rriitteess  

ttrraaddiittiioonnnneellss,,  ccoouuttuummiieerrss  eett  ffoonntt  ccéélléébbrreerr  lleeuurr  mmaarriiaaggee  eenn  ffaammiillllee..  DDaannss  

ccee  ccaass,,  iillss  ddooiivveenntt  ssee  pprréésseenntteerr  ddeevvaanntt  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  ddaannss  llee  

mmooiiss  eenn  vvuuee  ddee  ffaaiirree  eennrreeggiissttrreerr  lleeuurr  mmaarriiaaggee  ;;  oouu  bbiieenn  iillss  ss’’aaddrreesssseenntt  

ddiirreecctteemmeenntt  àà  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  qquuii  vvaa  ccéélléébbrreerr  lleeuurr  mmaarriiaaggee..  DDaannss  

lleess  ddeeuuxx  ccaass  uunn  aaccttee  ddee  mmaarriiaaggee  eesstt  ddrreesssséé..66    

IIll  eenn  ccoonnssttiittuuee  llaa  pprreeuuvvee  qquuii  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnssttaattééee  qquuee  

jjuussqquu’’àà  ll’’iinnssccrriippttiioonn  dduu  ffaauuxx..  LL’’oonn  rraappppoorrttee  qquuee,,  llee  llééggiissllaatteeuurr  dduu  ccooddee  

ddee  llaa  ffaammiillllee  aa  eessttiimméé  ssaaggee  ddee  mmaaiinntteenniirr  llaa  qquuaalliittéé  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  

lleess  ffoorrmmeess  dduu  mmaarriiaaggee  àà  ccaauussee  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  ddee  ll’’ééllooiiggnneemmeenntt  ddeess  

llooccaalliittééss  ooùù  eesstt  ssiittuuéé  lleess  bbuurreeaauuxx  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  ddee  llaa  

rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  rriitteess  ccoouuttuummiieerrss  ddee  ccéélléébbrraattiioonn  qquuii  eesstt  eenn  oouuttrree  

jjuussttiiffiiééee  ppaarr  llee  rreeccoouurrss  àà  ll’’aauutthheennttiicciittéé..77  

IIll  aarrrriivvee  cceeppeennddaanntt  ddaannss  llaa  pprraattiiqquuee  bbeeaauuccoouupp  dd’’aabbuuss  qquuii  ssee  

ccoommmmeetttteenntt  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  cceerrttaaiinnss  ééppoouuxx..  CCeess  aabbuuss  ssoonntt  dduuss  àà  lleeuurr  

mmééccoonndduuiittee  qquuii  mmeennaaccee  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  ll’’uunniittéé  dduu  mmaarriiaaggee..  CCeess  ééppoouuxx  eett  

mmêêmmee  cceerrttaaiinneess  ppeerrssoonnnneess  pprrooffiitteenntt  ddee  ll’’aabbsseennccee  ddeess  pprreeuuvveess  dduu  

mmaarriiaaggee  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  ccrrééeerr  ddee  ll’’iinnssttaabbiilliittéé  eett  ddee  llaa  ddiivviissiioonn..    IIllss    nnee  ssoonntt  

ppaass  ssoouuvveenntt  iinnqquuiiééttééss  ppaarr  llaa  jjuussttiiccee  ppuuiiss  qquuee  lleess  vviiccttiimmeess  nnee  

pprréésseenntteenntt  ppaass  ddeess  pprreeuuvveess  dduu  mmaarriiaaggee..    

TTaannttôôtt  ppaarr  ccee  qquu’’iillss  nnee  ssee  ssoonntt  jjaammaaiiss  ppaassssééss  ppaarr  ll’’ééttaatt  cciivviill,,  

ttaannttôôtt  ppaarr  ccee  qquu’’iillss  oonntt  ppeerrdduuss  ddeess  pprreeuuvveess..  AAlloorrss  qquuee  lleeuurr  mmaarriiaaggee  aa  

ééttéé  ccéélléébbrréé  nnee  sseerraaiitt--ccee  qquuee  ccéélléébbrréé    eenn  ffaammiillllee..  CCee  qquuii  ffaaiitt  qquu’’iill  ssooiitt  

vvaallaabbllee,,  ppoouurr  aauuttaanntt  qquuee  llaa  ddoott  aa  ééttéé  vveerrssééee  ;;  ttaannttôôtt  ppaarr  ccee  qquuee  lleess  

ccoouurrss  eett  ttrriibbuunnaauuxx  nn’’iinntteerrpprrèètteenntt  ppaass  ddee  mmaanniièèrree  pprrooffoonnddee  lleess  

ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  qquuii  pprroottèèggee  ddee  mmaarriiaaggee..      

EEtt  mmêêmmee  ddaannss  cceerrttaaiinneess  cciirrccoonnssttaanncceess,,  lleess  eennffaannttss  ddeess  

ééppoouuxx  oouu  ddee  cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx  ((ddaannss  llaa  ffaammiillllee  rreeccoommppoossééee  ssuurrttoouutt))  ssoonntt  

                                                            
5 BOMPAKA NKEY et NKOLE, « la possession d’état d’époux comme moyen de preuves du mariage », in 

mouvement et enjeux sociaux, n°39, Kinshasa, 2006, p.1 
6 Exposés généraux ou comptes analytiques du code de la famille, inédit, p.147 
7 Exposés généraux ou comptes analytiques du code de la famille, inédit, p.147 
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aauussssii  vviiccttiimmee  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  iinnaaddééqquuaattee  dduu  mmaarriiaaggee  ppaarr  lleess  ccoouurrss  eett  

ttrriibbuunnaauuxx..  

DDee  ttoouutt  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  ccoommpprreennddrree  qquu’’iill  

sseemmbbllee  qquuee    ppoouurr  qquuee  llee  mmaarriiaaggee  ssooiitt  pprroottééggéé,,  iill  ffaauutt  llaa  rrééaalliissaattiioonn  

ssccrruuppuulleeuussee,,  ddee  ttoouutteess  cceess  ccoonnddiittiioonnss  rreeqquuiisseess..  LL’’aabbsseennccee  ddee  ll’’uunnee  

ppeeuutt  mmeettttrree  lleess  ééppoouuxx  eenn  ddiiffffiiccuullttéé  mmaaiiss  nnee  ppeeuutt  eenn  aauuccuunn  ccaass  lleess  

pprriivveerr  llee  ddrrooiitt  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  lleeuurr  mmaarriiaaggee  ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee..  

AAbboorrddaanntt  nnoottrree  ééttuuddee,,  nnoouuss  ssoommmmeess  pprrééooccccuuppééss  aauuxx  qquueessttiioonnss  

ssuuiivvaanntteess::    

  qquueelllleess  ssoonntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  dduu  mmaarriiaaggee,,  lleess  qquueelllleess  

ddoonnnneenntt  lliieeuu  àà  ssaa  pprrootteeccttiioonn  ??    

  qquueelllleess  ssoonntt  lleess  eeffffeettss  dduu  mmaarriiaaggee  ??  

  CCoommmmeenntt  pprroouuvveerr  qquuee  ll’’oonn  eesstt  mmaarriiéé  eett  ccoommmmeenntt  ppaarr  ccee  ffaaiitt  ppeeuutt--

oonn  pprroottééggeerr  llee  mmaarriiaaggee  mmêêmmee  nnoonn  eennrreeggiissttrréé    àà  ttrraavveerrss  uunnee  

lleeccttuurree  aatttteennttiivvee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  aauuttrreemmeenntt  

ddiitt,,  llee  mmaarriiaaggee  ccééllèèbbrree  eenn  ffaammiillllee  mmaaiiss  nnoonn  eennrreeggiissttrréé,,  eesstt  iill  

pprroottééggeeaabbllee  aauu  rreeggaarrdd  dduu  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss  ??    

IIII..  IINNTTEERREETT  DDUU  SSUUJJEETT    

IIll  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  jjuussttiiffiieerr  llee  cchhooiixx  dduu  ssuujjeett  ppoouurr  llaa  ssoocciiééttéé  

eett  ddee  pprréésseenntteerr  ssoonn  iinnttéérrêêtt  sscciieennttiiffiiqquuee..  LLaa  sscciieennccee  eesstt  ffaaiittee  ppoouurr  llaa  

ssoocciiééttéé  eett  ll’’oonn  nnee  ddooiitt  ppaass  ééccrriirree  ppoouurr  rriieenn..  IIll  ffaauutt  aauussssii  qquuee  llee  ssuujjeett  aaiitt  

uunn  iinnttéérrêêtt  ddiirreecctt  ââ  llaa  ssoolluuttiioonn  aauuxx  iinntteerrrrooggaattiioonnss  eett  pprroobbllèèmmeess  qquuii  ssee  

ppoosseenntt  àà  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé..88  

LLee  llééggiissllaatteeuurr    dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  aa  cceerrtteess  pprréévvuu  ddeess    

ccoonnddiittiioonnss    ppoouurr  ccoonncclluurree  uunn  mmaarriiaaggee,,  qquuee  lleess  ffuuttuurrss  ééppoouuxx  ssoonntt  tteennuuss  

ddee  rreessppeecctteerr..99  MMaaiiss,,  iill  aarrrriivvee  ddeess  ffooiiss  qquuee  lleess  ééppoouuxx  rreennccoonnttrreenntt  ddeess  

ddiiffffiiccuullttééss  lloorrss  qquu’’iill  eesstt  qquueessttiioonn  ddee  pprroottééggeerr  lleeuurr  mmaarriiaaggee..    

LLaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  mmaarriiaaggee  ccoommmmeennccee  ppaarr  llee  rreessppeecctt  ddee  sseess  

eeffffeettss  dd’’aabboorrdd  ppaarr  lleess  ééppoouuxx  eett  eenn  ssuuiittee  ppaarr  lleess  ttiieerrss..  AAbboorrddaanntt  cceettttee  

qquueessttiioonn  nnoouuss  aavvoonnss  rreemmaarrqquuéé  qquu’’eellllee  aa  ccoommmmee  iinnttéérrêêttss  ::  

                                                            
8 MBOKO DJANDIMA, principes et moyens en matière de rédaction d’un travail universitaire, éditions 

CADICECUNIAPAC, KINSHASA, 2004, P.21 
9 Pour les conditions de fond lire les articles 351 à 367 et pour celles de forme lire les articles 368 à 

393 du code de la famille. 
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--  CCoonnssttiittuueerr  uunn  vvaaddee  mmeeccuumm  ddee  llaa  vvuullggaarriissaattiioonn  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  

aaccttuueellllee  ssuurr  llee  mmaarriiaaggee  eenn  ccee  sseennss  qquu’’iill  mmoonnttrree  ccoommmmeenntt  llee  

mmaarriiaaggee  eesstt  oorrggaanniisséé  eenn  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss  ;;    

--  CCoommmmeenntt  ggrrââccee  aauu  rreessppeecctt  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  dduu  mmaarriiaaggee,,  ll’’oonn  ppeeuutt  

ppaarr  rriiccoocchheett  pprroottééggeerr  lleess  ééppoouuxx  eett  lleess  eennffaannttss  ;;    

--  TTeenntteerr  ddee  ddoonnnneerr  ddeess  rrééppoonnsseess  aauuxx  pprroobbllèèmmeess  qquuii  ssee  ppoosseenntt  

qquuaanntt  ââ  llaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  mmaarriiaaggee,,  aauu  rreeggaarrdd  dduu  ccooddee  ddee  llaa  

ffaammiillllee..  

IIIIII..  DDEELLIIMMIITTAATTIIOONN  DDUU  SSUUJJEETT  

  CCeerrtteess,,  llaa  mmaattiièèrree  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ffaammiillllee,,  pprréécciisséémmeenntt  llee  

mmaarriiaaggee  eesstt  vvaassttee,,  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee,,  nnoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  ppaass  ll’’aabboorrddeerr  

aavveecc  ddeess  ddééttaaiillss..  EEnn  pplluuss,,  llee  ssuujjeett  ccoommmmee  cceelluuii  ddee  ««  llaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  

mmaarriiaaggee  eenn  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss  ddee  llaa  ffaammiillllee  »»  eesstt  ffoorrtt  ccoommpplleexxee,,  cc’’eesstt  ppoouurr  

cceellaa,,  nnoouuss  nnoouuss  iinnssccrriivvoonnss  ssuurr  llee  ccaaddrree  ssppaattiioo--tteemmppoorraaiirree  bbiieenn  ddééffiinnii..    

LLee  ssuujjeett  ddooiitt  êêttrree  bbiieenn  ddéélliimmiittéé  ccoommppttee  tteennuu  ddee  ssoonn  tthhèèmmee,,    

ddee  ssaa  ddiimmeennssiioonn  tteemmppoorreellllee  eett  ssppaattiiaallee  ddee  cceelluuii--ccii;;  oonn  ddéélliimmiittéé  llee  

pprroobbllèèmmee,,  oouu  llooccaalliissee  ll’’oobbssttaaccllee  eett  lleess  ddiiffffiiccuullttééss..1100  

DDee  ttoouutt  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  nnoouuss  aavvoonnss  ddoottéé  llaa  pprréésseennttee  ééttuuddee  

dd’’uunnee  ddoouubbllee  ddéélliimmiittaattiioonn  ssppaattiioo--tteemmppoorreellllee  aaffiinn  ddee  lluuii  rreennddrree  ttoouuttee  llaa  

ppeerrttiinneennccee  sscciieennttiiffiiqquuee  rreeqquuiissee..    

SSuurr  llee  ppllaann  ssppaattiiaall,,  eellllee  ss’’eenntteenndd  oouu  mmiieeuuxx  ss’’ééllaarrggiitt  ssuurr  llee  

tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  rrééppuubblliiqquuee  ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  ccee  

ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  eesstt  uunnee  llééggiissllaattiioonn    nnaattiioonnaallee..    

SSuurr  llee  ppllaann  tteemmppoorreell,,  nnoottrree  rrééfflleexxiioonn  ssee  ssiittuuee  ddeeppuuiiss  ll’’aannnnééee  

ddee  ll’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee    ((llee  0011  AAooûûtt  11998888))  jjuussqquu’’àà  

nnooss  jjoouurrss..  

  

  

  

  

                                                            
10 MWANZO (E) cours d’initiation à la recherche scientifique, G2/Droit, UNIKIN, 2011-2012, inédit 
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IIVV..  MMEETTHHOODDEESS    

  PPoouurr  GGRRAAWWIITTZZ,,  llaa  mméétthhooddee  ddee  rreecchheerrcchhee  eesstt  uunn  eennsseemmbbllee  

ddeess  ooppéérraattiioonnss  iinntteelllleeccttuueelllleess  ppoouurr  lleessqquueelllleess  uunnee  ddiisscciipplliinnee  cchheerrcchhee  àà  

aatttteeiinnddrree  llaa  vvéérriittéé  qquu’’eellllee  ppoouurrssuuiitt,,  llaa  ddéémmoonnttrree  eett  llaa  vvéérriiffiiee..1111  

QQuuaanntt  àà  SSHHOOMMBBAA  KKIINNYYAAMMBBAA,,  llaa  mméétthhooddee  ddee  rreecchheerrcchhee  eesstt  

uunnee  vvooiiee  ppaarrttiicciippaannttee,,  eenn  vvuuee  dd’’ééccllaaiirreerr  ll’’iittiinnéérraaiirree  ddee  llaa  rrééfflleexxiioonn  eenn  

ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ssaaiissiirr  eett  ddee  ddéémmoonnttrreerr  llee  ssoouubbaasssseemmeenntt  dduu  

pphhéénnoommèènnee..1122  

LLee  ccaarraaccttèèrree  ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  cceettttee  ééttuuddee  nnoouuss  iimmppoossee  llaa  

mméétthhooddee  eexxééggééttiiqquuee  eett  cceellllee  ssoocciioollooggiiqquuee..  AA  ttrraavveerrss  llaa    mméétthhooddee  

eexxééggééttiiqquuee  oouu  jjuurriiddiiqquuee,,  ll’’oonn  ssee  llaannccee  àà  aannaallyysseerr  eett    

eexxpplliicciitteerr  aaffiinn  ddee  llee  rreennddrree  ccoommpprrééhheennssiiff,,  lleess  rrèègglleess  ddee  ddrrooiitt  eenn  vviigguueeuurr  

eenn  llaa  mmaattiièèrree..  CCeettttee  mméétthhooddee  eesstt    ggéénnéérraalleemmeenntt  ccoommppllééttééee  ppaarr  cceellllee  

ssoocciioollooggiiqquuee..  

AA  ttrraavveerrss  cceellllee  ssoocciioollooggiiqquuee,,  iill  eesstt  qquueessttiioonn  dd’’aavvooiirr,,  ccoommmmee  

ll’’oonn  ddiitt  pplleeiinn    ppiieeddss  ssuurr  tteerrrree,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ddee  vvooiirr  ccoonnccrrèètteemmeenntt  

ccoommmmeenntt  lleess  rrèègglleess  ddee  ddrrooiitt  ssoonntt  aapppplliiqquuééeess  ddaannss  llaa  pprraattiiqquuee,,  dd’’ooùù  llee  

rreeccoouurrss  ffrrééqquueenntt  àà  llaa  jjuurriisspprruuddeennccee..1133  

VV..  PPLLAANN  SSOOMMMMAAIIRREE  

PPoouurr  llaa  mmeeiilllleeuurr  oorrggaanniissaattiioonn  tteecchhnniiqquuee  ddee  nnoottrree  ééttuuddee  eett  

aaffiinn  ddee  ffaacciilliitteerr  ssaa  bboonnnnee  ccoommpprrééhheennssiioonn,,  nnoouuss  aavvoonnss  ttrroouuvvééss  jjuuddiicciieeuuxx  

ddee  ddiivviisseerr  nnoottrree  ééttuuddee  eenn  ttrrooiiss  cchhaappiittrreess  ddoonntt  llee  pprreemmiieerr  sseerraa  ccoonnssaaccrréé  

àà  ««  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dduu  mmaarriiaaggee  »»,,  llee  ddeeuuxxiièèmmee  aauuxx  ««  mmooddeess  ddeess  pprreeuuvveess  eett  

eeffffeettss  dduu  mmaarriiaaggee  »»,,  eett  eennffiinn  llee  ddeerrnniieerr  sseerraa  ccoonnssaaccrréé  aauuxx  ««    mmééccaanniissmmeess  

ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  mmaarriiaaggee  »»..    

  

  

  

 

                                                            
11 GRAWITZ (M) méthode de sciences sociales, 11ème édition, Paris, Dalloz, 2001, P289 
12 SHOMBA KINYAMBA (S), méthode de recherche scientifique,  6ème éd. MES, Kinshasa, 2008, P.33-

34 
13 Idem  
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CCHHAAPPIITTRREE  II..  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  DDUU  MMAARRIIAAGGEE  

SSEECCTTIIOONN  II..  BBUUTT  DDUU  MMAARRIIAAGGEE  

LLee  mmaarriiaaggee  aa  ppoouurr  bbuutt  eesssseennttiieell  ddee  ccrrééeerr  uunnee  uunniioonn  eennttrree  

uunn  hhoommmmee  eett  uunnee  ffeemmmmee  qquuii  ss’’eennggaaggeenntt  àà  vviivvrree  eennsseemmbbllee  jjuussqquu’’aauu  

ddééccèèss  ddee  ll’’uunn  dd’’eennttrree  eeuuxx  ;;  ppoouurr  ppaarrttaaggeerr  lleeuurr  ccoommmmuunnee  ddeessttiinnééee  eett  

ppoouurr  ppeerrppééttuueerr  lleeuurr  eessppèèccee1144..    AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  llee  bbuutt  dduu  mmaarriiaaggee  eesstt  

ddoonncc  ddee  vviivvrree  eennsseemmbbllee,,  eett  dd’’aavvooiirr  lleess  eennffaannttss..    

MMaaiiss,,  llee  ffaaiitt  ppoouurr  uunn  ccoouuppllee  ddee  nnee  ppaass  aavvooiirr  ddeess  eennffaannttss  nn’’aa  

ppaass  dd’’iinncciiddeennccee  ssuurr  llaa  vvaalliiddiittéé  dduu  mmaarriiaaggee..  EEsstt  cceeppeennddaanntt  nnuullllee  ttoouuttee  

ssttiippuullaattiioonn  vviissaanntt  àà  ééccaarrtteerr    ll’’uunnee  ddeess  ffiinnss  eesssseennttiieelllleess  aauu  mmaarriiaaggee,,  

nnoottaammmmeenntt    ssee  ccoonnvveenniirr  ddee  rreeffuusseerr  dd’’aavvooiirr  dd’’eennffaannttss..1155  

EEnn  oouuttrree,,  llaa  lleeccttuurree  ddee  ll’’aarrttiiccllee  334499  ddoonnnnaanntt  llee  bbuutt  eesssseennttiieell  

dduu  mmaarriiaaggee  ppoouurrrraaiitt  llaaiisssseerr  ccrrooiirree  qquuee  llee  llééggiissllaatteeuurr  ccoonnggoollaaiiss  nnee  

pprréévvooiitt  qquuee  llee  ddééccèèss  ccoommmmee  ll’’uunniiqquuee  mmooyyeenn  ddee  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  mmaarriiaaggee..  

IIll  nn’’eenn  eesstt  ddee  rriieenn,,  ccaarr  llee  ddiivvoorrccee  eesstt  aauussssii  uunn  mmooddee  ddee  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  

mmaarriiaaggee..    

EEnn  ddiissaanntt  qquuee  llee  bbuutt  eesssseennttiieell  dduu  mmaarriiaaggee  eesstt  ddee  ««  ccrrééeerr  »»  

uunnee  uunniioonn  eennttrree  uunn  hhoommmmee  eett  uunnee  ffeemmmmee  qquuii  ss’’uunniisssseenntt  jjuussqquu’’aauu  

ddééccèèss  ddee  ll’’uunn  dd’’eennttrree  eeuuxx..  IIll  aa  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  vvoouulluu  ddiirree  qquuee,,  llaa  vviiee  

nnoorrmmaallee  dduu  mmaarriiaaggee  ddeevvrraaiitt  ssee  pprroolloonnggeerr  jjuussqquu’’aauu  ddééccèèss  ddee  ll’’uunn  ddeess  

ééppoouuxx..  MMaaiiss  llee  tteexxttee  nn’’eenntteenndd  nnuulllleemmeenntt  ééccaarrtteerr  llee  ddiivvoorrccee  ccoommmmee  uunn  

ddeess  mmooddeess  ddee  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  mmaarriiaaggee..1166    

SSEECCTTIIOONN  IIII..  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  FFOONNDD  

§§11..  CCoonnsseenntteemmeenntt  ddeess  ééppoouuxx    

LLeess  ffuuttuurrss  ééppoouuxx  ddooiivveenntt  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  aacccceeppttééss  llee  

mmaarriiaaggee::  lleeuurr  ccoonnsseenntteemmeenntt  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ((AA))  eett  ccee  ccoonnsseenntteemmeenntt    ddooiitt  

êêttrree  ddoonnnnéé  lliibbrreemmeenntt  ((BB))..  

AA..  LLaa  nnéécceessssiittéé  dduu  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddeess  ééppoouuxx  

LL’’aarrttiiccllee  335511  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  iinnssiissttee  ssuurr  llee  ccaarraaccttèèrree  

iinnddiivviidduueell,,  cc’’eesstt--àà--  ddiirree  ppeerrssoonnnneell  dduu  ccoonnsseenntteemmeenntt..  LLee  llééggiissllaatteeuurr  aa  

                                                            
14 Article 349 du code de la famille 
15 Article 350 du code de la famille 
16 Comptes analytiques du code de la famille, Op.cit. p135 
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iinnssttiittuuéé  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  ssuurr  ll’’eeffffeeccttiivviittéé  dduu  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddeess  

ffuuttuurrss  ééppoouuxx  eenn  lleess  oobblliiggeeaanntt  ddee  ssee  pprréésseenntteerr  ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt  ddeevvaanntt  

ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  ppoouurr  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  oouu  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  dduu  

mmaarriiaaggee..1177  

BB..  LLaa  lliibbeerrttéé  ddee  ccoonnsseennttiirr  aauu  mmaarriiaaggee  

IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  mmaarriiaaggee  lloorrssqquu’’iill  nn’’yy  aa  ppooiinntt  ddee  

ccoonnsseenntteemmeenntt..  LL’’aarrttiiccllee  335511  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  ssttiippuullee  ::  qquuee  cchhaaccuunn  

ddeess  ééppoouuxx  mmaanniiffeessttee  ssaa  vvoolloonnttéé  ddeevvaanntt  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill,,  eett  eenn  

pprréésseennccee  ddeess  ttéémmooiinnss::  ««  iill  rreeççooiitt  ddee  cchhaaccuunnee  ddeess  ppaarrttiieess  llaa  ddééccllaarraattiioonn  

qquu’’eelllleess  vveeuulleenntt  ssee  pprreennddrree  ppoouurr  mmaarrii  eett  ffeemmmmee  »»..  

TToouutt  mmaarriiaaggee  ssuuppppoossee  ddoonncc  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  uunn  

ccoonnsseenntteemmeenntt..    LLeess  ééppoouuxx  ddooiivveenntt  aavvooiirr  aaffffiirrmméé  qquu’’iillss  ccoonnsseenntteenntt..  IIll  

ffaauutt  qquuee  llaa  vvoolloonnttéé  vvéérriittaabbllee  ddeess  ééppoouuxx  ccoorrrreessppoonnddee  àà  llaa  vvoolloonnttéé  qquu’’iillss  

oonntt  eexxpprriimmééee..  

MMaaiiss,,  iill  nnee  ssuuffffiitt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  qquuee  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  eexxiissttee::  

cceelluuii--ccii  ddooiitt  êêttrree  lliibbrree,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  eexxeemmppttee  ddee  ttoouutt  vviiccee..1188  

IIll  eenn  rrééssuullttee  dd’’aabboorrdd,,  qquu’’iill  nn’’eesstt  aauuccuunnee  ffoorrmmuullee  

ssaaccrraammeenntteellllee,,  eett  qquuee  lleess  mmuueettss  ppeeuuvveenntt  ccoonnttrraacctteerr  mmaarriiaaggee..  IIll  ssuuffffiitt  

qquu’’iillss  ffaasssseenntt  ccoonnnnaaîîttrree  lleeuurr  vvoolloonnttéé  ddee  ffaaççoonn  iinnddiivviidduueellllee,,  ppaarr  ééccrriitt  oouu  

ppaarr  ssiiggnneess..  

§§22..  CCaappaacciittéé  ppoouurr  ccoonnttrraacctteerr  mmaarriiaaggee  

AA..  CCoonnddiittiioonn  dd’’ââggee  

LLee  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  ffiixxaaiitt  àà  1188  aannss  aaccccoommpplliiss  ppoouurr  

ll’’hhoommmmee  eett  àà  1155  aannss  aaccccoommpplliiss  ppoouurr  llaa  ffeemmmmee  ll’’ââggee  rreeqquuiiss  ppoouurr  llee  

mmaarriiaaggee..  

DDee  nnooss  jjoouurrss,,  llee  llééggiissllaatteeuurr  ccoonnggoollaaiiss  aa  rréécceemmmmeenntt  ddéécciiddéé  

ddee  rreelleevveerr  àà  ddiixx--hhuuiitt  aannss,,    ll’’ââggee  ddee  mmaarriiaaggee  ppoouurr  llaa  ffeemmmmee  eett  aauussssii  ppoouurr  

ll’’hhoommmmee..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  ddééccoouullee  ddee  ll’’aarrttiiccllee  4488  ddee  llaa  llooii  dduu  1100  jjaannvviieerr  

22000099  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  qquuii  ssttiippuullee  ::  ««  qquuee  lleess  ffiiaannççaaiilllleess  lleess  

                                                            
17 Article 370 du code de la famille  
18 MWANZO  (E), Notes polycopiées de droit civil les personnes, famille et incapacités. G1/Droit. ULK, 

2011. p.71 
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mmaarriiaaggeess  dd’’eennffaanntt,,  ((cc’’eesstt--àà--ddiirree  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  ddee  mmooiinnss  ddee  ddiixx--

hhuuiitt  aannss))  ssoonntt  iinntteerrddiitt  »»..1199  

LL’’aalliinnééaa  11eerr  ddee  ll’’aarrttiiccllee  335522  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  qquuii  

ssttiippuullee  ::  qquuee  ll’’hhoommmmee  aavvaanntt  ddiixx--hhuuiitt  aannss  rréévvoolluuss,,  llaa  ffeemmmmee  aavvaanntt  

qquuiinnzzee  aannss  rréévvoolluuss,,  nnee  ppeeuuvveenntt  ccoonnttrraacctteerr  mmaarriiaaggee  »»  aa  ééttéé  aabbrrooggéé  ppaarr  

lleess  aarrttiicclleess  22,,  4488  eett  220011  ddee  llaa  llooii  ddee  22000099  pprréécciittééeess,,  ddééssoorrmmaaiiss  ssee  lliirraa  

ccoommmmee  ssuuiitt::  ««ll’’hhoommmmee  eett  llaa  ffeemmmmee  aavvaanntt  ddiixx  hhuuiitt  aannss  rréévvoolluuss  nnee  

ppeeuuvveenntt  ccoonnttrraacctteerr  mmaarriiaaggee  »»..  

BB..  DDiifffféérreennccee  ddee  sseexxee  

EEnn  eeffffeett,,  llaa  ddiifffféérreennccee  ddee  sseexxee  eesstt  uunnee  ccoonnddiittiioonn  eesssseennttiieellllee  

dduu  mmaarriiaaggee,,  aaiinnssii  aauuxx  tteerrmmeess  ddee  ll’’aarrttiiccllee  4400  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ::  ««  llee  

mmaarriiaaggee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnttrraaccttéé  qquu’’eennttrree  uunn  hhoommmmee  eett  uunnee  ffeemmmmee  »»..  

CC..  LLaa  pprroohhiibbiittiioonn  ddee  mmaarriiaaggee  dduuee  àà  llaa  ppaarreennttéé  eett  àà  ll’’aalllliiaannccee  

LLee  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  iinntteerrddiitt  llee  mmaarriiaaggee  eenn  lliiggnnee  ddiirreeccttee  

eennttrree  ttoouuss  lleess  aasscceennddaannttss  eett  ddeesscceennddaannttss..  UUnn  hhoommmmee  nnee  ppeeuutt  ppaass  ppaarr  

eexxeemmppllee  ééppoouusseerr  ssaa  ffiillllee  oouu  ssaa  ppeettiittee  ffiillllee..  EEnn  lliiggnnee  ccoollllaattéérraallee,,  llee  

mmaarriiaaggee  eesstt  iinntteerrddiitt  eennttrree  ffrrèèrreess  eett  ssœœuurrss  ggeerrmmaaiinnss,,  ccoonnssaanngguuiinnss  eett  

uuttéérriinnss..2200  

LLee  mmaarriiaaggee  eesstt  pprroohhiibbéé  eennttrree  aalllliiééss  oouu  dd’’aauuttrreess  ppaarreennttss  

ccoollllaattéérraauuxx  ppoouurr  aauuttaanntt  qquu’’iill  ssooiitt  ffoorrmmeelllleemmeenntt  iinntteerrddiitt  ppaarr  llaa  ccoouuttuummee..  

EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  ccee  mmaarriiaaggee  rreessttee  ppoossssiibbllee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  llaa  

ccoouuttuummee  ddeess  ppaarrttiieess  nnee  ll’’iinntteerrddiitt  ppaass..  TTeell  eesstt  llee  ccaass  ddee  mmaarriiaaggee  eennttrree  

ccoouussiinnss  ccrrooiissééss  rrééppaanndduuss  ddaannss  bbeeaauuccoouupp  ddee  rrééggiioonnss  dduu  CCoonnggoo..  EEnn  

bbrreeff,,  llee  llééggiissllaatteeuurr  iinntteerrddiitt  llee  mmaarriiaaggee  ddaannss  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  ooùù  iill  sseerraaiitt  

ccoonnssiiddéérréé  iimmmmoorraall  oouu  ssoocciiaalleemmeenntt  cchhooqquuaanntt..  EEnn  pprriinncciippee,,  oonn  nnee  ssee  

mmaarriiee  ppaass  aavveecc  ssoonn  pprroopprree  ssaanngg,,  llee  mmêêmmee  ssaanngg  nnee  ss’’aaiimmee  ppaass,,  nnoouuss  ddiitt  

MMUULLAAGGOO,,  uunn  pphhiilloossoopphhee  aaffrriiccaaiinn..2211  

LLee  ddeeuuxxiièèmmee  aalliinnééaa  ddee  ll’’aarrttiiccllee  335544  ddéétteerrmmiinnee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  

ppoouurr  llaa  ccoonncclluussiioonn  ddee  ttoouutt  nnoouuvveeaauu  mmaarriiaaggee  ddaannss  llee  ccaass  ooùù  llaa  

                                                            
19 Article 48 de  la  loi N°09/001 du 1à janvier 2009 portant protection de l’enfant 
20 BOMPAKA NKEYI. Notes polycopiées de droit civil les personnes, G1/Droit, UNIKIN, 2007-2008, 

p.43 
21 MULAGO GWA CIKALA. Le mariage traditionnel en Afrique et le mariage chrétien, Kinshasa, éd. St 

Paul d’Afrique. février 1981, p.19 
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ddiissssoolluuttiioonn  oouu  ll’’aannnnuullaattiioonn  rrééssuullttee  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  oouu  dduu  

ddééccèèss  ddee  ll’’aauuttrree  ccoonnjjooiinntt::  

  LLaa  mmeennttiioonn  ddee  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  oouu  ddee  ll’’aannnnuullaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  

pprrééaallaabblleemmeenntt  ffaaiittee  eenn  mmaarrggee  ddee  mmaarriiaaggee;;  

  LLaa  pprreeuuvvee  dduu  ddééccèèss  ddee  ll’’aauuttrree  ccoonnjjooiinntt  ddooiitt  êêttrree  ffaaiittee  ddeevvaanntt  

ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill..  

DD..  DDééllaaii  dd’’aatttteennttee  

LL’’aarrttiiccllee  335555  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  ccoonnssaaccrree  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  

ppoouurr  uunnee  ffeemmmmee  qquuii  aa  ééttéé  mmaarriiééee  ddee  ssee  rreemmaarriieerr  aavvaanntt  ll’’eexxppiirraattiioonn  dd’’uunn  

ddééllaaii  qquuii  ccoonnssttiittuuee  llaa  ppéérriiooddee  llaa  pplluuss  lloonngguuee  ddee  llaa  ccoonncceeppttiioonn  ((ttrrooiiss  cceenntt  

jjoouurrss))  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  oouu  ddee  ll’’aannnnuullaattiioonn  dduu  pprrééccééddeenntt  

mmaarriiaaggee..  

CCee  ddééllaaii  aa  ppoouurr  iinnttéérrêêtt  dd’’éévviitteerr  ll’’iinncceerrttiittuuddee  ddee  llaa  ffiilliiaattiioonn  

ppaatteerrnneellllee  ddee  ll’’eennffaanntt  àà  nnaaiittrree  qquuii,,  sseelloonn  llaa  pprrééssoommppttiioonn  llééggaallee  ddee  llaa  

ccoonncceeppttiioonn  ppoouurrrraaiitt  aappppaarrtteenniirr  àà  cchhaaccuunn  ddee  ddeeuuxx  mmaarriiss  ddee  ssaa  mmèèrree..2222  

NNééaannmmooiinnss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  ttrriibbuunnaall  ddee  ppaaiixx  ddaannss  llee  rreessssoorrtt  

dduu  qquueell  llee  mmaarriiaaggee  ddooiitt  êêttrree  ccéélléébbrréé  ppeeuutt,,  ppaarr  oorrddoonnnnaannccee  rreenndduuee  ssuurr  

llaa  rreeqquuêêttee  ddee  llaa  ffeemmmmee,,  ffiixxeerr  uunn  ddééllaaii  mmooiinnddrree,,  lloorrssqquuee  cceellllee--ccii  pprroouuvvee  

qquuee  ssoonn  aanncciieenn  mmaarrii  ss’’eesstt  ttrroouuvvéé  ddee  mmaanniièèrree  ccoonnttiinnuuee  ddaannss  

ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  ccoohhaabbiitteerr  aavveecc  eellllee..  IIll  ppeeuutt  ssuupppprriimmeerr  ccee  ddééllaaii  ssii  cceettttee  

iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  ccoohhaabbiitteerr  aa  dduurréé  aauu  mmooiinnss  cceenntt  jjoouurrss  oouu  ssii  llaa  ffeemmmmee  

ffaaiitt  ééttaabblliirr  mmééddiiccaalleemmeenntt  qquu’’eellllee  nn’’eesstt  ppaass  eenncceeiinnttee..    

LLee  llééggiissllaatteeuurr  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee,,  ccoommmmee  oonn  ppeeuutt  llee  

ccoonnssttaatteerr,,  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ssoolluuttiioonnss  ppoouurr  rrééssoouuddrree  llee  pprroobbllèèmmee  ddee  ddééllaaii  

dd’’aatttteennttee..  CCeess  ccoonnddiittiioonnss  ssoonntt  iimmppoossééeess  àà  llaa  ffeemmmmee  ddoonntt  llee  mmaarriiaaggee  

pprrééccééddeenntt  aa  ééttéé  ddiissssoouutt  oouu  aannnnuulléé  eett  qquuii  vvoouuddrraaiitt  ssee  rreemmaarriieerr..  CCee  qquuii  

eesstt  jjuussttee  eesstt  qquuee  llaa  mmeeiilllleeuurree  ddee  ssoolluuttiioonnss,,  cceellllee  ppeerrmmeettttaanntt  àà  llaa  ffeemmmmee    

ddee  ««  pprroouuvveerr  mmééddiiccaalleemmeenntt  »»  ddeevvrraa  êêttrree  rreetteennuuee  sseeuullee  oouu  mmêêmmee  

ssuupppprriimmeerr  aavveecc  lleess  aauuttrreess  ssoolluuttiioonnss..    AAvveecc  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  mmééddeecciinnee,,  

llaa  pprreeuuvvee  ppaarr  AADDNN  eett  llaa  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  eett  llaa  pplluuss  eeffffiiccaaccee..      

  

  

                                                            
22 NDOMBA (k), Notes polycopiées de droit civil les personnes, G1/Droit, UNIKIN, 2012, p.173 
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EE..  LLee  mmaarriiaaggee  dd’’iinntteerrddiitt  eett  dd’’iinnccaappaabbllee  

LL’’iinntteerrddiitt  nnee  ppeeuutt  ccoonnttrraacctteerr  mmaarriiaaggee  ttaanntt  qquuee  dduurree  ssoonn  

ll’’iinntteerrddiiccttiioonn..  OOnn  eessttiimmee  qquuee  llaa  mmeessuurree  ddee  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  eesstt  uunnee  

ddéécciissiioonn  ssii  ggrraavvee..    EEllllee  jjuussttiiffiiee  llaa  pprroohhiibbiittiioonn  ttoottaallee  dduu  mmaarriiaaggee  ddaannss  llee  

cchheeff  ddee  cceelluuii  qquuii  eenn  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett..  TToouuttee  ffooiiss,,  llaa  nnuulllliittéé  dduu  mmaarriiaaggee  ppeeuutt  

êêttrree  ddeemmaannddééee  ppaarr  ll’’iinntteerrddiitt  aapprrèèss  llaa  ffiinn  ddee  ssoonn  iinntteerrddiiccttiioonn..  MMaaiiss  

sseeuulleemmeenntt  ddaannss  lleess  ssiixx  mmooiiss  qquuii  ssuuiivveenntt  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn..    

LLee  mmaarriiaaggee  dd’’uunn  iinnccaappaabbllee  eesstt  ssoouummiiss  àà  uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  ssii  

llee    mmaajjeeuurr  eesstt  ppllaaccéé  ssoouuss  llee  rrééggiimmee  ddee  ttuutteellllee  oouu  ddee  ccuurraatteellllee..  DDaannss  llee  

pprreemmiieerr  ccaass,,  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  eesstt  ddoonnnnééee  ââpprreess  aavviiss  dduu  mmééddeecciinn  ttrraaiittaanntt  

ppaarr  lleess  ddeeuuxx  ppaarreennttss  oouu  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  ddee  ffaammiillllee..  DDaannss  llee  sseeccoonndd  ccaass,,  

llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  dduu  ccuurraatteeuurr  oouu  àà  ddééffaauutt  dduu  jjuuggee  ddee  ttuutteelllleess  eesstt  

iinnssuuffffiissaanntt..  

FF..  CCoonnsseenntteemmeenntt  ddeess  ppaarreennttss  ppoouurr  llee  mmaarriiaaggee  dd’’uunn  mmiinneeuurr  

AAvvaanntt  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  ddee    22000099,,  ll’’eennffaanntt  

mmêêmmee  éémmaanncciippéé,,  qquuii  nn’’aavvaaiitt  ppaass  aatttteeiinntt  ll’’ââggee  rreeqquuiiss  ppoouurr  llee  mmaarriiaaggee,,  

ppoouuvvaaiitt  ccoonnttrraacctteerr  mmaarriiaaggee  aavveecc  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddee  sseess  ppaarreennttss..  MMaaiiss,,  

aavveecc  ll’’aavvèènneemmeenntt  ddee  llaa  llooii  nn°°0099//000011  dduu  1100  jjaannvviieerr  22000099  ppoorrttaanntt  

pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt,,  lleess  aarrttiicclleess  22  eett  4488  aabbrrooggeenntt  ttaacciitteemmeenntt  lleess  

aarrttiicclleess  228888,,  335522,,  335577  àà  336600  ((rreellaattiiffss  àà  llaa  ffoorrmmee  dduu  ccoonnsseenntteemmeenntt  oouu  

aauu  rreeffuuss  ddee  ccoonnsseenntteemmeenntt  ««  rreeqquuiissee  eett  ccoonncciilliiaattiioonn,,  eett  aauu  ddiisssseennttiimmeenntt  

eennttrree  ppèèrree  eett  mmèèrree..2233  LLee  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddeess  ppaarreennttss  ppoouurr  llee  mmaarriiaaggee  ddee  

mmiinneeuurrss    eesstt  iinntteerrddiitt  ((aarrttiiccllee  4488  ddee  llaa  llooii  ddee  22000099  ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ll’’eennffaanntt)),,  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquu’’oonn  nnee  ppeeuutt  ccoonncceevvooiirr  qquu’’iill  eexxiissttee  ddee  mmaarriiaaggee  

oouu  ffiiaannççaaiilllleess  dd’’eennffaannttss..  

§§33..  LLaa  ddoott  

PPoouurr  cceerrnneerr  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  llaa  ddoott,,  iill  ccoonnvviieenntt  ttoouutt  

dd’’aabboorrdd  dd’’eessssaayyeerr  ddee  ccoommpprreennddrree  cceettttee  nnoottiioonn..  LLee  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  nnee  

ddééffiinniitt    mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  ppaass  llaa  ddoott..      LLaa  ddoott  ééttaanntt    uunnee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  vvaalliiddiittéé  dduu  mmaarriiaaggee,,  iill  ssee  ddééffiinniitt  ccoommmmee  ««  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ssuurr  llaa  

ffiixxaattiioonn  ddeess  bbiieennss  oouu    dd’’aarrggeenntt  àà  rreemmeettttrree  ppaarr  lleess  ffuuttuurrss  ééppoouuxx  eett  ssaa  

ffaammiillllee  aauuxx  ppaarreennttss  ddee  llaa  ffuuttuurree  ééppoouussee  »»..  

                                                            
23 NDOMBA KABEYA. Op.cit, p.174 
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AA..  CCoonnvveennttiioonn  ddoottaallee  oobblliiggaattooiirree  

PPaass  ddee  mmaarriiaaggee  ssaannss  ddoott,,  vvooiillàà  uunnee  ooppttiioonn  iimmppoorrttaannttee  pprriissee  

ppaarr  llee  llééggiissllaatteeuurr  dduu    ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  mmaarriiaaggee  ssaannss  

ddoott,,  cceeppeennddaanntt  ss’’iill  yy  aa  vveerrsseemmeenntt  ppaarrttiieell  ddee  llaa  ddoott,,  llee  mmaarriiaaggee  ppeeuutt  

aavvooiirr  lliieeuu2244..  IIll  eesstt  ddoonncc  ppoossssiibbllee  qquu’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ddoott  ssooiitt  vveerrssééee  ccaarr,,  

eellllee  eesstt  oobblliiggaattooiirree  ppoouurr  ttoouutt  mmaarriiaaggee..    

LLaa  ddoott  ppeeuutt  êêttrree  vveerrssééee    àà  ttiittrree  ssyymmbboolliiqquuee::  mmaaiiss  eellllee  ddooiitt  

êêttrree  ddaannss  ttoouuss  lleess  ccaass  vveerrssééee..    EEnn  rrééaalliittéé,,  llee  mmaarriiaaggee  ddaannss  llaa  ccoonncceeppttiioonn  

aaffrriiccaaiinnee  eesstt  uunnee  aaffffaaiirree  ddeess  ffaammiilllleess  eett  nnoonn  ddeess  iinnddiivviidduuss..2255  

BB..  CCoouuttuummee  aapppplliiccaabbllee  

TToouutteess  lleess  qquueessttiioonnss  rreellaattiivveess  aauu  ppaayyeemmeenntt,,  aauuxx  

bbéénnééffiicciiaaiirreess,,  aauu  mmoonnttaanntt  eett  àà  llaa  ccoonnssiissttaannccee  ddee  llaa  ddoott  ssoonntt  rrééggiieess  ppaarr  

llaa  ccoouuttuummee  aapppplliiccaabbllee  aauu  mmaarriiaaggee2266..  CCeettttee  ddiissppoossiittiioonn  dduu  ccooddee    ddee  llaa  

ffaammiillllee  ss’’eexxpplliiqquuee  ppaarr  llaa  ddiivveerrssiittéé  ddeess  ccoouuttuummeess  qquuii  eexxiisstteenntt  aauu  CCoonnggoo..  

SSeelloonn  lleess  ccoouuttuummeess,,  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddiifffféérreennttss..    EEnn  ccaass  

ddee  ccoonnfflliitt  eennttrree  llaa  ccoouuttuummee  ddee  ll’’hhoommmmee  eett  cceellllee  ddee  llaa  ffeemmmmee,,  cc’’eesstt  llaa  

ccoouuttuummee  ddee  llaa  ffeemmmmee  qquuii  ll’’eemmppoorrttee..2277  

CC..  LLiimmiittaattiioonn  dduu  ttaauuxx  ddee  llaa  ddoott  

LLee  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  ssee  ssoouucciiee  ddee  rrééssoouuddrree  llee  pprroobbllèèmmee  

ddéélliiccaatt  dduu  mmaaxxiimmuumm  dduu  ttaauuxx  ddee  llaa  ddoott..  LLee  ssyyssttèèmmee  rreetteennuu  eesstt  llee  

ssuuiivvaanntt::  llaa  vvaalleeuurr  ddee  llaa  ddoott  nnee  ppeeuutt    ddééppaasssseerr  uunn  mmoonnttaanntt  ddéétteerrmmiinnéé..  

LLaa  ffiixxaattiioonn  ddee  ccee  mmoonnttaanntt  aappppaarrttiieenntt  aauu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  qquuii  pprrooccééddeerraa  

ppaarr  vvooiiee  dd’’oorrddoonnnnaannccee2288..  

DD..  MMaajjoorraattiioonn  eett  rréééévvaalluuaattiioonn  uullttéérriieeuurree  ddee  llaa  ddoott  

LLaa  ddoott  nnee  ppeeuutt  êêttrree  mmaajjoorrééee  oouu  rréééévvaalluuééee  aauu  ccoouurrss  dduu  

mmaarriiaaggee  oouu  lloorrss  ddee  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  mmaarriiaaggee2299..  LLaa  llooii  aauuttoorriissee  ppoouurrttaanntt  

llee  vveerrsseemmeenntt  ppaarrttiieell  ddee  llaa  ddoott::  ddaannss  ccee  ccaass  llee  rrèègglleemmeenntt  uullttéérriieeuurr  sseerraa  

ccoonnssttaattéé  ppaarr  uunn  aaccttee  ddee  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill..  

                                                            
24 Article 361 du code de la famille 
25 Exposé des motifs du code de la famille, KALONGO MBIKAYI, code civil et commercial congolais, 

Kinshasa, CRDJ, 1997. p.26 
26 Lire l’article 362 du code de la famille 
27 Article 369 du code de la famille 
28 Lire l’article 363 du code de la famille 
29 Article 364 du code de la famille 
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MMaaiiss,,  llaa  llooii  iinntteerrddiitt  llaa  rréééévvaalluuaattiioonn  oouu  llaa  mmaajjoorraattiioonn  ddee  llaa  

ddoott  aauu  ccoouurrss  dduu  mmaarriiaaggee  oouu  lloorrss  ddee  ssaa  ddiissssoolluuttiioonn  mmêêmmee  ssii  ddeess  ffaaiittss  

uullttéérriieeuurrss  mmooddiiffiieenntt  llaa  ssiittuuaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ddeess  ééppoouuxx..  

EE..  EEnnoonncciiaattiioonn  ddee  llaa  ddoott  ddaannss  ll’’aaccttee  ddee  mmaarriiaaggee  

LL’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  éénnoonnccee  ddaannss  ll’’aaccttee  dduu  mmaarriiaaggee::  

  LLaa  vvaalleeuurr  eett  llaa  ccoommppoossiittiioonn  ddééttaaiillllééee  ddee  llaa  ddoott;;  

  LL’’éénnuumméérraattiioonn  ddeess  bbiieennss  rreemmiiss  eenn  ppaaiieemmeenntt  ttoottaall  oouu  ppaarrttiieell  ddee  llaa  

ddoott  vveerrssééee;;  

  LL’’iiddeennttiittéé  ddeess  ddéébbiitteeuurrss  eett  ddeess  ccrrééaanncciieerrss  ddee  llaa  ddoott..  

FF..  NNoonn  aacccceeppttaattiioonn  ddee  llaa  ddoott  

LLee  rreeffuuss  dd’’aacccceepptteerr  llee  rrèègglleemmeenntt  ddee  llaa  ddoott  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  cceeuuxx  

qquuii  sseelloonn  llaa  ccoouuttuummee,,  eenn  bbéénnééffiicciieenntt,,  ccoonnssttiittuuee  uunnee  iimmppaassssee  ggrraavvee  

qquuaanntt  àà  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  dduu  mmaarriiaaggee..  LLee  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  aaccccoorrddee  aauuxx  

ffuuttuurrss  ééppoouuxx  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’eexxpprriimmeerr  lleeuurr  lliibbeerrttéé  ddee  ssee  mmaarriieerr  ppaarr  

rreeccoouurrss  ddeevvaanntt  llee  ccoonnsseeiill  ddee  ffaammiillllee..  

SSii  llee  rreeffuuss  ppeerrssiissttee,,  lleess  ffuuttuurrss  ééppoouuxx  aaiinnssii  qquuee  llee  mmiinniissttèèrree  

ppuubblliicc  ppeeuuvveenntt  ssaaiissiirr  llee  ttrriibbuunnaall  ddee  ppaaiixx  dduu  lliieeuu  ooùù  llee  mmaarriiaaggee  ddeevvrraaiitt  

êêttrree  ccéélléébbrréé3300..  LLee  ttrriibbuunnaall  iinnssttrruuiitt  ll’’aaffffaaiirree  àà  hhuuiitt  ccllooss  eenn  aammiiaabbllee  

ccoonncciilliiaatteeuurr..  IIll  tteennttee  dd’’oobbtteenniirr  uunn  aaccccoorrdd,,  ssooiitt  eenn  pprréésseennccee,,  ssooiitt  hhoorrss  

pprréésseennccee  ddeess  ffuuttuurrss  ééppoouuxx..  SS’’iill  yy  aa  uunn  aaccccoorrdd,,  llee  ttrriibbuunnaall  pprreenndd  uunnee  

ddéécciissiioonn  qquuii  ll’’eennttéérriinnee..  DDaannss  llee  ccaass  ccoonnttrraaiirree,,  iill  ssttaattuuee  ppaarr  ddéécciissiioonn  

mmoottiivvééee  aaccccoorrddaanntt  oouu  nnoonn  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  dduu  mmaarriiaaggee  eett  ffiixxaanntt  llee  

mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ddoott..  

  
 

 

  
 

 

                                                            
30 Article 367 du code de la famille 
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SSEECCTTIIOONN  IIIIII..  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  FFOORRMMEE  

§§11..  CCéélléébbrraattiioonn  dduu  mmaarriiaaggee  eenn  ffaammiillllee  eett  ssoonn  eennrreeggiissttrreemmeenntt  

AA..  CCoouuttuummee  aapppplliiccaabbllee  

LL’’aarrttiiccllee  336699  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  pprréévvooiitt  llaa  ccoouuttuummee  

aapppplliiccaabbllee  aauu  mmaarriiaaggee  lloorrssqquuee  cceelluuii--ccii  eesstt  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee..  SSeelloonn  cceett  

aarrttiiccllee,,  llee  mmaarriiaaggee  ddooiitt  êêttrree  ssoouummiiss  aauuxx  ccoouuttuummeess..  EEnn  ccaass  ddee  ccoonnfflliitt  

ddeess  ccoouuttuummeess,,  llaa  ccoouuttuummee  ddee  llaa  ffeemmmmee  sseerraa  dd’’aapppplliiccaattiioonn,,  àà  ccoonnddiittiioonn  

qquu’’eellllee  ssooiitt  ccoonnffoorrmmee  àà  ll’’oorrddrree  ppuubblliicc..  

BB..  EEmmppêêcchheemmeenntt  dduu  mmaarriiaaggee  

EEnn  ccaass  dd’’eemmppêêcchheemmeenntt  aauu  mmaarriiaaggee,,  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  

ddooiitt  ssuurrsseeooiirr  àà  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  dduu  mmaarriiaaggee  eett  eenn  aavviisseerr  llee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  

ttrriibbuunnaall  ddee  ppaaiixx  ddaannss  lleess  qquuaarraannttee--hhuuiitt  hheeuurreess..  

DDaannss  lleess  hhuuiitt  jjoouurrss,,  cceelluuii--ccii  oorrddoonnnnee  àà  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  

ssooiitt  ddee  ppaasssseerr  oouuttrree  ssooiitt  ddee  ssuurrssooiirr  àà  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  dduu  mmaarriiaaggee..  

DDaannss  ccee  ddeerrnniieerr  ccaass,,  lleess  ééppoouuxx  eett  lleess  ttéémmooiinnss  ddooiivveenntt  ccoommppaarraaîîttrree  ddaannss  

lleess  qquuiinnzzee  jjoouurrss  ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  ppllaaiiddeerr  ssuurr  lleess  mméérriitteess  ddee  

ll’’ooppppoossiittiioonn..  LLee  jjuuggeemmeenntt  eesstt  pprroonnoonnccéé  ddaannss  lleess  hhuuiitt  jjoouurrss  ssaauuff  ss’’iill  yy  aa  

lliieeuu  àà  eennqquuêêtteerr..3311  

CC..  EEnnrreeggiissttrreemmeenntt  ddaannss  llee  mmooiiss  eett  mmooddee  ddee  ppuubblliiccaattiioonn  

LLee  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  ddooiitt  êêttrree  eennrreeggiissttrréé  ddaannss  llee  

mmooiiss..  LLeess  ééppoouuxx  ddooiivveenntt  eenn  pprriinncciippee  ssee  pprréésseenntteerr  eenn  ppeerrssoonnnnee  ddeevvaanntt  

ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill..  CChhaaccuunn  ddeess  ééppoouuxx  sseerraa  aaccccoommppaaggnnéé  dd’’uunn  ttéémmooiinn  

eett  ddeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ddooiivveenntt  ccoonnsseennttiirr  aauu  mmaarriiaaggee..  

LLeess  ttéémmooiinnss  ddooiivveenntt  êêttrree  mmaajjeeuurrss  eett  ccaappaabblleess..  LLoorrssqquuee  lleess  

ééppoouuxx  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  ssee  pprréésseenntteerr  ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt  ddeevvaanntt  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  

ll’’ééttaatt  cciivviill,,  iillss  ppeeuuvveenntt  ssee  ffaaiirree  rreepprréésseenntteerr  ppaarr  uunn  mmaannddaattaaiirree..  

DDaannss  lleess  qquuiinnzzee  jjoouurrss  qquuii  ssuuiivveenntt,,  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  

ppoorrttee  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  ppuubblliicc,,  ppaarr  vvooiiee  ddee  pprrooccllaammaattiioonn  ffaaiittee  aauu  

mmooiinnss  ddeeuuxx  ffooiiss  eett//  oouu  ppaarr  aaffffiicchhaaggee  aappppoosséé  àà  llaa  ppoorrttee  dduu  bbuurreeaauu  ddee  

ll’’ééttaatt  cciivviill,,  ll’’aaccttee  ccoonnssttaattaanntt  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  dduu  mmaarriiaaggee..  

                                                            
31 Article 371 du code de la famille 
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DD..  PPiièècceess  àà  rreemmeettttrree  àà  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  

LLeess  ffuuttuurrss  ééppoouuxx  ddooiivveenntt  rreemmeettttrree  àà  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  

lleess  ppiièècceess  ssuuiivvaanntteess::  

  UUnn  eexxttrraaiitt  ddee  ll’’aaccttee  ddee  nnaaiissssaannccee  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  ééppoouuxx;;  

  LLaa  ccooppiiee  ddee  ll’’aaccttee  aaccccoorrddaanntt  ddeess  ddiissppeennsseess;;  

  LLeess  ccooppiieess  ddeess  aacctteess  ccoonnssttaattaanntt  lleess  ccoonnsseenntteemmeennttss  ddeess  ppaarrttiieess  oouu  

dduu  ttuutteeuurr,,  lleess  pprrooccuurraattiioonnss  eett  ddééccllaarraattiioonn  ééccrriittee  pprréévvuuee  ppaarr  llaa  llooii..  

EE..  EEnnrreeggiissttrreemmeenntt  aapprrèèss  eexxppiirraattiioonn  dduu  ddééllaaii  

PPaasssséé  llee  ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss,,  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  aa  lliieeuu  ssuurr  

ddéécciissiioonn  dduu  ttrriibbuunnaall  ddee  ppaaiixx  qquuii  ssttaattuuee  ssuurr  rreeqquuêêttee  dduu  mmiinniissttèèrree  

ppuubblliicc;;  oouu  ssuurr  rreeqquuêêttee  ddee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  iinnttéérreessssééee..3322  

FF..  DDaattee  dduu  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  

LLee  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  ssoorrtt  ttoouuss  sseess  eeffffeettss  àà  llaa  ddaattee  

ddee  ssaa  ccéélléébbrraattiioonn,,  mmêêmmee  eenn  ll’’aabbsseennccee  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt..  SSeelloonn  lleess  

ttrraavvaauuxx  pprrééppaarraattooiirreess,,  cceettttee  ssoolluuttiioonn  aa  ééttéé  pprriissee  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  dduu  

ffaaiitt  qquu’’iill  sseerraaiitt  iinnééqquuiittaabbllee  ddee  nnee  ppaass  aaccccoorrddeerr  àà  cceeuuxx  qquuii  cchhooiissiisssseenntt  

ssoouuvveenntt  ppaarr  llaa  ffoorrccee  ddee  cchhoossee  ((ll’’aabbsseennccee  dd’’uunn  ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  ddaannss  

llaa  llooccaalliittéé))  ddee  ccéélléébbrreerr  llee  mmaannaaggee  eenn  ffaammiillllee..  LLeess  mmêêmmeess  eeffffeettss  ddee  lleeuurr  

mmaarriiaaggee  qquu’’àà  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ffaaiirree  ccéélléébbrreerr  ppaarr  uunn  ooffffiicciieerr  ddee  

ll’’ééttaatt  cciivviill..  

EEnn  eeffffeett,,  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ppaarr  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  eesstt  

rreeqquuiiss  aadd  pprroobbaattiioonneemm  eett  nnoonn  aadd  vvaalliiddaatteemm  cc’’eesstt--àà--ddiirree  eennrreeggiissttrreemmeenntt  

dduu  mmaarriiaaggee  ppaarr  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  aa  ddeess  ffoonnccttiioonnss  ddee  pprreeuuvvee  eett  nnoonn  

ddee  vvaalliiddaattiioonn..3333  

  
 

 

 

 

                                                            
32 Article 378 du code de la famille  
33 NDOMBA KABEYA, Op.cit, p185 
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§2. Célébration du mariage par l’officier de l’état civil 

AA..  PPiièècceess  àà  rreemmeettttrree  àà  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll‘‘ééttaatt  cciivviill  

LL’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  eexxiiggee  llaa  rreemmiissee  ddeess  ppiièècceess  ssuuiivvaanntteess::  

  UUnn  eexxttrraaiitt  ddee  ll’’aaccttee  ddee  nnaaiissssaannccee  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  ééppoouuxx;;  

  UUnn  eexxttrraaiitt  ddeess  aacctteess  aaccccoorrddaanntt  ddeess  ddiissppeennsseess  ddaannss  lleess  ccaass  pprréévvuuss  

ppaarr  llaa  llooii;;  

  LLee  ccaass  éécchhééaanntt,,  lleess  ccooppiieess  ddeess  aacctteess  ccoonnssttaattaanntt  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  

ééccrriitteess  pprréévvuuss  ppaarr  llaa  llooii..3344  

BB..  PPuubblliicciittéé  dduu  mmaarriiaaggee  

LLaa  ppuubblliicciittéé  aannttéérriieeuurree  ffaaiitt  ccoonnnnaaîîttrree  aauuxx  ttiieerrss,,  nnoonn  ppaass  uunn  

aaccttee  jjuurriiddiiqquuee  aaccccoommppllii  mmaaiiss  pplluuttôôtt  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  ccoonnttrraacctteerr  llee  

mmaarriiaaggee..  LLee  bbuutt  ppoouurrssuuiivvii,,  cc’’eesstt  dd’’iinnffoorrmmeerr  lleess  ttiieerrss  ddaannss  lleeuurr  pprroopprree  

iinnttéérrêêtt  qquuee  dd’’aassssuurreerr  aauu  mmaarriiaaggee  uunnee  ppuubblliicciittéé  eeffffeeccttiivvee  eett  ddee  ddoonnnneerr  àà  

qquuiiccoonnqquuee  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ddéévvooiilleerr  lleess  ccaauusseess  llééggaalleess  dd’’eemmppêêcchheemmeenntt..  

LLoorrssqquu’’uunn  ffaaiitt  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  ccoonnssttiittuueerr  uunn  eemmppêêcchheemmeenntt  

aauu  mmaarriiaaggee  eesstt  ppoorrttéé  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  

ccoommppéétteenntt,,  iill  ddooiitt  ssuurrssooiirr  àà  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  eett  eenn  aavviisseerr  llee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  

ttrriibbuunnaall  ddee  ppaaiixx  ddaannss  lleess  qquuaarraannttee--hhuuiitt  hheeuurreess3355..  

CC..  CCéélléébbrraattiioonn  dduu  mmaarriiaaggee  

AAuu  mmoommeenntt  ddee  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  dduu  mmaarriiaaggee,,  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  

cciivviill  ddeemmaannddee  aauuxx  ffuuttuurrss  ccoonnjjooiinnttss  llaa  pprreeuuvvee  ddee  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  

pprreemmiieerr  mmaarriiaaggee,,  llaa  ccoommppoossiittiioonn  ddee  llaa  ddoott  eett  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  ssoonn  

rrèègglleemmeenntt  aaiinnssii  qquuee  llee  rrééggiimmee  mmaattrriimmoonniiaall  cchhooiissii..  

LLee  mmaarriiaaggee  ééttaanntt  uunn  aaccttee  ssoolleennnneell,,  iill  eesstt  ccéélléébbrréé  

ppuubblliiqquueemmeenntt,,  aauu  bbuurreeaauu  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  dduu  ddoommiicciillee  oouu  ddee  llaa  rrééssiiddeennccee  

ddee  ll’’uunn  ddeess  ééppoouuxx..  LLeess  ffuuttuurrss  ééppoouuxx  aaccccoommppaaggnnééss  dd’’uunn  ttéémmooiinn  

ccoommppaarraaiisssseenntt  ddeevvaanntt  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill..  CCeelluuii--ccii  ddoonnnnee  lleeccttuurree  ddee  

lleeuurr  ééttaatt  cciivviill,,  ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  rreellaattiivvee  àà  llaa  ddoott  aaiinnssii  qquuee  qquu’’aauu  rrééggiimmee  

mmaattrriimmoonniiaall  ::  

                                                            
34 Article 373 du code de la famille  
35 Article 385 du code de la famille 
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  IIll  rreeççooiitt  ddee  cchhaaccuunnee  ddeess  ppaarrttiieess,,  llaa  ddééccllaarraattiioonn  qquu’’eelllleess  vveeuulleenntt  ssee  

pprreennddrree  ppoouurr  mmaarrii  eett  ffeemmmmee..  IIll  iinnssttrruuiitt  lleess  ééppoouuxx  ddee  lleeuurrss  ddrrooiittss  

eett  ddeevvooiirrss  rreessppeeccttiiffss  ;;  

  IIll  pprroonnoonnccee  qquuee  lleess  ééppoouuxx  ssoonntt  uunniiss  ppaarr  llee  mmaarriiaaggee;;  

  IIll  ssiiggnnee  ssuurr  llee  cchhaammpp  dd’’aaccttee  ddee  mmaarriiaaggee  aavveecc  lleess  ééppoouuxx  eett  lleess  

ttéémmooiinnss;;  

  LL’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  ddéélliivvrree  àà  ll’’ééppoouussee  uunn  eexxeemmppllaaiirree  ddee  ll’’aaccttee  

ddee  mmaarriiaaggee    eett  aauu  mmaarrii  llee  lliivvrreett  ddee  mmaarriiaaggee..  

DD..  EEnnoonncciiaattiioonn  ddee  ll‘‘aaccttee  ddee  mmaarriiaaggee  

OOuuttrree  lleess  mmeennttiioonnss  pprréévvuueess  àà  ll’’aarrttiiccllee  9922  eett  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  

ppaarrttiiccuulliièèrreess  rreellaattiivveess  aauu  mmaarriiaaggee,,  ll’’aaccttee  ddee  mmaarriiaaggee  éénnoonnccee::  

  LLeess  nnoommss,,  pprrooffeessssiioonnss,,  ddaatteess  eett  lliieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee,,  ddoommiicciilleess  oouu  

rrééssiiddeennccee  ddeess  ééppoouuxx  ((ddee  cchhaaccuunn  dd’’eennttrree  eeuuxx  eenn  ffaammiillllee))  

  LLeess  nnoommss,,  pprrooffeessssiioonnss,,  ddoommiicciillee  oouu  rrééssiiddeennccee  dduu  ppèèrree  

  mmèèrree  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  ééppoouuxx  eett  ddeess  mmeennttiioonnss  mmaattrriimmoonniiaauuxx  pprréévvuuss  

ppaarr  llaa  llooii;;  

  LLaa  ppuubblliicciittéé  eett  llee  ddééllaaii  dd’’aatttteennttee  qquuaanntt  aauuxx  éévveennttuueelllleess  ddiissppeennsseess  

dd’’ââggee;;  ddiissoonnss  iiccii  qquu’’iill  nn’’yy  aa  pplluuss  ddee  ddiissppeennssee  dd’’ââggee  eenn  cceettttee  

mmaattiièèrree  ddeeppuuiiss  ll’’aavvèènneemmeenntt  ddee  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ll’’eennffaanntt  ddee  22000099;;  

  LLeess  éévveennttuueelllleess  ddéécciissiioonnss  ddee  mmaaiinnlleevvééee  dd’’ooppppoossiittiioonn;;  

  LL’’ééttaatt  cciivviill  aannttéérriieeuurr  ddeess  ééppoouuxx;;  

  LLeess  nnoommss  dduu  oouu  ddeess  pprrééccééddeennttss  ccoonnjjooiinnttss  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  ééppoouuxx;;  

  LLaa  ccoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee  àà  llaa  ddoott  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  aarrttiicclleess  336611  àà  

336666  oouu  llaa  ddéécciissiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  pprréévvuuee  

  ll’’aarrttiiccllee  336677;;  

  LLee  cchhooiixx  dduu  rrééggiimmee  mmaattrriimmoonniiaall  aaddooppttéé  ppaarr  lleess  ééppoouuxx;;  

  LL’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  ddee  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  oouu  ddee  

  ccéélléébbrraattiioonn  

    EEnn  ccaass  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt;;  

  LLaa  ddééccllaarraattiioonn  ddeess  ccoonnttrraaccttaannttss  qquu’’iillss  ssee  ssoonntt  pprriiss  ppoouurr  ééppoouuxx  

aavveecc  iinnddiiccaattiioonn  ddee  llaa  ddaattee  ddee  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  ffaammiilliiaallee  dduu  mmaarriiaaggee;;  

  LL’’iinnddiiccaattiioonn  qquuee  lleess  ffoorrmmaalliittééss  dduu  mmaarriiaaggee  oonntt  ééttéé  ssuuiivviieess  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  aarrttiicclleess  336699  eett  ssuuiivvaanntt::  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  lleess  

nnoommss,,  pprrooffeessssiioonnss,,  ddoommiicciilleess  eett  rrééssiiddeenncceess  dduu  oouu  ddeess  ttéémmooiinnss  

ccoouuttuummiieerrss  dduu  mmaarriiaaggee;;  

    EEnn  ccaass  ddee  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  ppaarr  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill::  
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LL’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddeess  ffoorrmmaalliittééss  ddee  ppuubblliiccaattiioonn;;  

  LLaa  ddééccllaarraattiioonn  ddeess  ccoonnttrraaccttaannttss  ddee  ssee  pprreennddrree  ppoouurr  ééppoouuxx  eett  llee  

pprroonnoonnccéé  ddee  lleeuurr  uunniioonn  ppaarr  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill;;  

  LLaa  nnaattuurree  ddee  ttoouutteess  lleess  ppiièècceess  pprroodduuiitteess..  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  LLEESS  MMOODDEESS  DDEE  PPRREEUUVVEE  EETT  EEFFFFEETTSS  DDUU  

MMAARRIIAAGGEE  

SSEECCTTIIOONN  II..  MMOODDEESS  DDEE  PPRREEUUVVEE  DDUU  MMAARRIIAAGGEE  

LL’’aarrttiiccllee  7722  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  ssttiippuullee  ::  ««  ssaauuff  ddiissppoossiittiioonnss  

ssppéécciiaalleess  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  llooii,,  ll’’ééttaatt  cciivviill  ddeess  cciittooyyeennss  nn’’eesstt  ééttaabbllii  eett  nnee  

ppeeuutt  êêttrree  pprroouuvvéé  qquuee  ppaarr  lleess  aacctteess  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  »»..  LLeess  aacctteess  ddee  ll’’ééttaatt  

cciivviill  ssoonntt  ddeess  aacctteess  aauutthheennttiiqquueess  qquuii  ccoonnssttaatteenntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  ffaaiittss  eett  

aacctteess  jjuurriiddiiqquueess  rreellaattiiffss  àà  ll’’ééttaatt  cciivviill  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  eett  qquuii  ssoonntt  lleess  

mmooddeess  ddee  pprreeuuvvee  ddee  cceess  ffaaiittss  eett  aacctteess..  

  

AAiinnssii,,  llaa  pprreeuuvvee  dduu  mmaarriiaaggee  ssee  ffaaiitt  oorrddiinnaaiirreemmeenntt  ppaarr  llaa  

pprroodduuccttiioonn  ddee  ll’’aaccttee  ddee  mmaarriiaaggee  oouu  llee  lliivvrreett  ddee  mméénnaaggee  ddrreesssséé  lloorrss  ddee  

ssoonn  eennrreeggiissttrreemmeenntt  oouu  lloorrss  ddee  ssaa  ccéélléébbrraattiioonn..    

§§11..  LLee  lliivvrreett  ddee  mméénnaaggee  

LLee  lliivvrreett  ddee  mméénnaaggee  eesstt  ééttaabbllii  eett  rreemmiiss  àà  ll’’ééppoouuxx  lloorrss  ddee  llaa  

ccéélléébbrraattiioonn  oouu  ddee  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  dduu  mmaarriiaaggee..  SS’’aaggiissssaanntt  ddeess  

éénnoonncciiaattiioonnss  qquu’’iill  ddooiitt  ccoonntteenniirr,,  llaa  pprreemmiièèrree  ppaaggee  dduu  lliivvrreett  ddee  mméénnaaggee  

ppoorrttee  ll’’iiddeennttiittéé  ddeess  ccoonnjjooiinnttss,,  llaa  ddaattee  eett  llee  lliieeuu  ddee  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  oouu  ddee  

llaa  ccéélléébbrraattiioonn  dduu  mmaarriiaaggee  yy  ccoommpprriiss  lleess  éénnoonncciiaattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  ddoott  

eett  cceelllleess  rreellaattiivveess  aauuxx  rrééggiimmeess  mmaattrriimmoonniiaauuxx..    

LLeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  rreellaattiiffss  aauuxx  nnaaiissssaanncceess  eett  ddééccèèss  ddeess  

eennffaannttss,,  aauuxx  aaddooppttiioonnss  eett  aaccttee  dd’’aaffffiilliiaattiioonn  ddeess  eennffaannttss  nnééss  hhoorrss  

mmaarriiaaggee,,  aauuxx  ddééccèèss  oouu  ddiivvoorrccee  ddeess  ééppoouuxx  aaiinnssii  qquuee  ll’’iiddeennttiittéé  ddeess  

ppaarreennttss  iinnttééggrrééss  aauu  mméénnaaggee  ffoonntt  ll’’oobbjjeett  ddee  llaa  sseeccoonnddee  ppaaggee  dduu  lliivvrreett  ddee  

mméénnaaggee..3366    

IIll  rreessssoorrtt  ddee  ll’’aarrttiiccllee  114499  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  qquuee  llee  lliivvrreett  

ddee  mméénnaaggee  dduummeenntt  ccoottéé  eett  ppaarraapphhéé  ppaarr  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  eett  nnee  

pprréésseennttaanntt  aauuccuunnee  ttrraaccee  dd’’aallttéérraattiioonn  ffaaiitt  ffooii  ddee  ssaa  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  llee  

rreeggiissttrree  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill..  

§§22..  DDeess  aauuttrreess  pprreeuuvveess  dduu  mmaarriiaaggee  

LLeess  aacctteess  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  ((aaccttee  ddee  mmaarriiaaggee  eett  lliivvrreett  ddee  mméénnaaggee)),,  

ééttaabblliiss  ddaannss  lleess  ffoorrmmeess  eett  ddééllaaiiss  pprréévvuuss  ppaarr  llaa  llooii,,  ccoonnssttiittuueenntt  llaa  pprreeuuvvee  

ooffffiicciieellllee  dduu  mmaarriiaaggee..  EEnn  ccaass  ddee  ppeerrttee  oouu  ddee  ddeessttrruuccttiioonn,,  llee  mmaarriiaaggee  

                                                            
36 Article 135 du code de la famille 
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ppeeuutt  êêttrree  pprroouuvvéé  ppaarr  llaa  ppoosssseessssiioonn  dd’’ééttaatt  dd’’ééppoouuxx  eett  àà  ddééffaauutt  ddee  cceettttee  

ddeerrnniièèrree,,  iill  ppeeuutt  êêttrree  pprroouuvvéé  ppaarr  ll’’aaccttee  ddee  nnoottoorriiééttéé..3377  

AA..  LLaa  ppoosssseessssiioonn  dd’’ééttaatt  dd’’ééppoouuxx    

LLee  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  ccoonnssaaccrree  ll’’eexxpprreessssiioonn  ppoosssseessssiioonn  dd’’ééttaatt  

dd’’ééppoouuxx  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ddiissppoossiittiioonnss..    AAiinnssii  LL’’aarrttiiccllee  443388  ssttiippuullee  ::  àà  ddee  

ffaauutt  dd’’aaccttee  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill,,  llee  mmaarriiaaggee  eesstt  pprroouuvvéé  ppaarr  llaa  ppoosssseessssiioonn  dd’’ééttaatt  

dd’’ééppoouuxx..  TToouutt  eenn  pprréécciissaanntt  àà  ssoonn  aalliinnééaa  ddeeuuxxiièèmmee  qquuee  ::  ddeeuuxx  ppeerrssoonnnnee  

oonntt  llaa  ppoosssseessssiioonn  dd’’ééttaatt  dd’’ééppoouuxx  lloorrssqquu’’eelllleess  ssee  ttrraaiitteenntt  eett  ssee  

ccoonnssiiddèèrreenntt  mmuuttuueelllleemmeenntt  ccoommmmee  ééppoouuxx  eett  qquu’’eelllleess  ssoonntt  ccoonnssiiddéérrééeess  eett  

ttrraaiittééeess  ccoommmmee  tteellss  ppaarr  lleeuurrss  ffaammiilllleess  eett  llaa  ssoocciiééttéé..  

  

DDee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  aaffffiirrmmeerr    qquuee  llaa  

ppoosssseessssiioonn  dd’’ééttaatt  dd''ééppoouuxx  ccoonnssiissttee  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  dduu  ffaaiitt  ddee  

pprréérrooggaattiivveess  aattttaacchhééeess  àà  cceelluuii--ccii,,  iinnddééppeennddaammmmeenntt  dduu  ppooiinntt  ddee  ssaavvooiirr  

ssii  ll’’oonn  eesstt  vvrraaiimmeenntt  ttiittuullaaiirree..      

CCee  ppeennddaanntt,,  iill  ssee  ppoossee  pplluussiieeuurrss  ffoorrmmeess  ddee  qquueessttiioonnss  ddee  

ssaavvooiirr  ::  

  

  CCoommmmeenntt  aaddmmeettttrree  ccee  mmooddee  ddee  pprreeuuvvee,,  ssaannss  eenn  ppaarrttiiee  ppoorrtteerr  

aatttteeiinnttee  àà  llaa  ssoolleennnniittéé  dduu  mmaarriiaaggee  ??  

  CCoommmmeenntt  ll’’aaddmmeettttrree  ssaannss  eenn  ffaaiitt  ggoommmmeerr  pplluuss  oouu  mmooiinnss  lleess  

lliimmiitteess  eexxiissttaanntteess  eennttrree  llee  mmaarriiaaggee  eett  llee  ccoonnccuubbiinnaaggee  ??;;  

  CCoommmmeenntt  eemmppêêcchheerr  lleess  ccoonnccuubbiinnss  qquuii  ssee  ccoommppoorrtteenntt  ccoommmmee  

mmaarrii  eett  ffeemmmmee  ddee    pprroouuvveerr  uunn  pprréétteenndduu  mmaarriiaaggee  eenn  iinnvvooqquuaanntt  

lleeuurr  ssiittuuaattiioonn  ddee  vviiee  mmaarriittaallee3388..  ??  

MMAALLAAUURRIIEE  eett  FFUULLCCHHEERROONN  eessttiimmeenntt  qquu’’eennttrree  ééppoouuxx,,  llaa  

ppoosssseessssiioonn  dd’’ééttaatt  nnee  ppoouurrrraa  sseerrvviirr  ddee  pprreeuuvvee  qquuee  lloorrssqquu’’aauu  ddééppaarrtt  

aauuccuunnee  ffrraauuddee  nnee  rriissqquuee  dd’’êêttrree  ccoommmmiissee..  LLoorrssqquu’’iill  eexxiissttee  dd’’aauuttrreess  

éélléémmeennttss  ddee  pprreeuuvvee  rreennddaanntt  pprroobbaabbllee  llee  mmaarriiaaggee  ;;  eett  eennffiinn  iill  ffaauutt  qquu’’iill  yy  

aaiitt    uunnee  rraaiissoonn  jjuussttiiffiiaanntt  llee  ddééffaauutt  ddee  ll’’aaccttee..  LLaa  ppoosssseessssiioonn  dd’’ééttaatt  

dd’’ééppoouuxx  jjoouuee  uunn  rrôôllee  lliimmiittéé  eenn  ccee  sseennss  qquuee  llee  mmaarriiaaggee  nn’’eesstt  pprroouuvvéé  ppaarr  

llaa  ppoosssseessssiioonn  dd’’ééttaatt    dd’’ééppoouuxx  qquuee  ssii  ccee  mmaarriiaaggee  aa  ééttéé  ccéélléébbrréé  oouu  

eennrreeggiissttrréé  ddeevvaanntt  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  eett  qquuee  lleess  ééppoouuxx  oonntt  ppeerrdduuss  oouu  

ddééttrruuiitt  ll’’aaccttee  ddee  mmaarriiaaggee..    

                                                            
37 Lire les articles 153,438 et 439 du code de la famille 
38KIFWABALA (T), Droit civil congolais : les personnes, les incapacités, la famille, P.U.L, Lubumbashi, 

p. 244 
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SSeelloonn  llee  pprrooffeesssseeuurr  NNDDOOMMBBAA  KKAABBEEYYAA,,  ll’’eexxpprreessssiioonn  ««  àà  

ddééffaauutt  dd’’aaccttee  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  »»  nnee  ssiiggnniiffiiee  ppaass  qquuee    llee  mmaarriiaaggee  nn’’aa  jjaammaaiiss  

ééttéé  ccéélléébbrréé  oouu  eennrreeggiissttrréé..  SSiinnoonn,,  ttoouutt  llee  mmoonnddee  ppaasssseerraaiitt  ppaarr  llàà..  MMaaiiss,,  

cc’’eesstt  lloorrssqquuee  ll’’aaccttee  eesstt  ppeerrdduu  oouu  ddééttrruuiitt..  DDaannss  ccee  ccaass,,  llee  mmaarriiaaggee  eesstt  

pprroouuvvéé  ppaarr  llaa  ppoosssseessssiioonn  dd’’ééttaatt  dd’’ééppoouuxx3399..  

BB..LL’’aaccttee  ddee  nnoottoorriiééttéé  

PPoouurr  ppaalllliieerr  aauu  ddééffaauutt  ddeess  aacctteess  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill,,  llee  llééggiissllaatteeuurr  

aa  iinnssttiittuuéé  ll’’aaccttee  ddee  nnoottoorriiééttéé  ppoouurr  sseerrvviirr  ddee  pprreeuuvvee  ddee  mmaarriiaaggee..  AA  ddééffaauutt  

ddee  ll’’aaccttee  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  ((aaccttee  ddee  mmaarriiaaggee  oouu  lliivvrreett  ddee  mméénnaaggee))  eett  ddee  llaa  

ppoosssseessssiioonn  dd’’ééttaatt  dd’’ééppoouuxx,,  lleess  aarrttiicclleess  115533  eett  ssuuiivvaanntt  dduu  ccooddee  ddee  llaa  

ffaammiillllee    ddoonnnneenntt  eexxpprreesssséémmeenntt  ccoommppéétteennccee    àà  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill,,    

ssooiitt  aauu  jjuuggee    dduu  ttrriibbuunnaall  ddee  ggrraannddee  iinnssttaannccee  dd’’ééttaabblliirr  ll’’aaccttee  ddee  

nnoottoorriiééttéé..    

AAiinnssii  aauuxx  tteerrmmeess  ddee  ll’’aarrttiiccllee  443399  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  ::  ««    àà  

ddééffaauutt  ddee  llaa  ppoosssseessssiioonn  dd’’ééttaatt  dd’’ééppoouuxx  oouu  ssii  cceellllee--ccii  eesstt  ccoonntteessttééee,,  

ll’’eexxiisstteennccee  dduu  mmaarriiaaggee  eesstt  ééttaabblliiee  ppaarr  uunn  aaccttee  ddee  nnoottoorriiééttéé  »»..  IIccii  llaa  

vvoolloonnttéé  dduu  llééggiissllaatteeuurr  eesstt  dd’’iinnssttaauurréé  uunnee  hhiiéérraarrcchhiiee  ddeess  pprreeuuvveess..  
  

CC..  JJuuggeemmeenntt  ppéénnaall    

IIll  ppeeuutt  aarrrriivveerr  qquu’’ââpprreess  aavvooiirr  ccéélléébbrréé  lleeuurr  mmaarriiaaggee  eenn  

ffaammiillllee,,  lleess  ééppoouuxx  aaiieenntt  oommiiss  ddee  llee  ffaaiirree  eennrreeggiissttrreerr  ppaarr  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  

cciivviill..  IIllss  ppeeuuvveenntt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  ddee  ppoouurrssuuiittee  ppéénnaallee  ssuurr  bbaassee  ddee  ll’’aarrttiiccllee  

443322  dduu  ccooddee  ddee  llaa    ffaammiillllee..  SSii  llaa  pprreeuuvvee  ddee  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  oouu  ddee  

ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  dd’’uunn  mmaarriiaaggee  rrééssuullttee  dd’’uunnee  ppaarreeiillllee  ddéécciissiioonn  

rréépprreessssiivvee,,  ll’’iinnssccrriippttiioonn  ddee  cceellllee--ccii  ssuurr  llee  rreeggiissttrree  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  ttiieenntt  lliieeuu  

ddee  ccéélléébbrraattiioonn  oouu  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt..  IIll  ppeeuutt,,  ddeess  lloorrss,,  sseerrvviirr  ddee  pprreeuuvvee  àà  

ccee  mmaarriiaaggee..    

  

  

  

                                                            
39 NDOMBA (K), op cit, P. 210 
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SSEECCTTIIOONN  IIII..  DDEESS  EEFFFFEETTSS  DDUU  MMAARRIIAAGGEE  

CCeettttee  sseeccttiioonn  sseerraa  ssaannccttiioonnnnééee  ppaarr  ttrrooiiss  ppaarraaggrraapphheess  ccii--  

aapprrèèss::  ll’’iiddeennttiittéé  ddeess  eeffffeettss  ((§§11)),,  llee  mméénnaaggee  ((§§22))  eett  eeffffeettss  

eexxttrraappaattrriimmoonniiaauuxx  dduu  mmaarriiaaggee  ((§§33))..  

§§11..  IIddeennttiittéé  ddeess  eeffffeettss  

AApprrèèss  aavvooiirr  pprréévvuu  ddeeuuxx  ffoorrmmeess  ddee  mmaarriiaaggee,,  llaa  llooii  ppoossee  uunn  

pprriinncciippee  iimmppoorrttaanntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  444411  qquuaanntt  aauuxx  eeffffeettss  dduu  mmaarriiaaggee..  

IInnddééppeennddaammmmeenntt  ddee  llaa  ffoorrmmee  cchhooiissiiee  ppaarr  lleess  ééppoouuxx,,  llee  mmaarriiaaggee  pprroodduuiitt  

lleess  mmêêmmeess  eeffffeettss..  UUnnee  rréésseerrvvee  cceeppeennddaanntt  eesstt  àà  rraappppeelleerr  ::  ttaanntt  qquuee  llee  

mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  eennrreeggiissttrréé,,  iill  nnee  pprroodduuiitt  ddeess  

eeffffeettss  qquu’’eennttrree  lleess  ééppoouuxx  eett  aauussssii  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  cceeuuxx  qquuii  yy  oonntt  ppaarrttiicciippéé..  

§§22..  DDuu  mméénnaaggee  

AA..  GGéénnéérraalliittééss  

DDaannss  ccee  ppaarraaggrraapphhee,,  ssoonntt  rrééuunniieess  lleess  rrèègglleess  qquuii  ccoonncceerrnneenntt  

llaa  ddiirreeccttiioonn  dduu  mméénnaaggee,,  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aauuxx  cchhaarrggeess  dduu  mméénnaaggee  eett  

ll’’iinnccaappaacciittéé  ddee  llaa  ffeemmmmee  mmaarriiééee..  

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  cceess  rrèègglleess  ddaannss  uunn  sseeuull  ppaarraaggrraapphhee  

aaiinnssii  qquuee  llaa  ccoonnssééccrraattiioonn  ddee  llaa  nnoottiioonn  dduu  mméénnaaggee  ccoonnssttiittuueenntt  uunn  ttrraaiitt  

ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  dduu  nnoouuvveeaauu  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss..  LLee  ffaaiitt  ddee  ddééggaaggeerr  

nneetttteemmeenntt  llaa  nnoottiioonn  ddee  mméénnaaggee  vviissee  àà  ffaavvoorriisseerr  ll’’uunniicciittéé  eett  llaa  ssttaabbiilliittéé  

ddee  ll’’uunniioonn  eennttrree  ll’’hhoommmmee  eett  llaa  ffeemmmmee..  

BB..  CCrrééaattiioonn  dduu  mméénnaaggee  

LLee  mmaarriiaaggee  ccrrééee  llee  mméénnaaggee..4400  LLee  tteerrmmee  mméénnaaggee  ddééssiiggnnee  lleess  

ééppoouuxx,,  lleeuurrss  eennffaannttss  nnoonn  mmaarriiééss  àà  cchhaarrggee  aaiinnssii  qquuee  ttoouuss  cceeuuxx  eennvveerrss  

qquuii  lleess  ééppoouuxx  ssoonntt  tteennuuss  dd’’uunnee  oobblliiggaattiioonn  aalliimmeennttaaiirree,,  àà  ccoonnddiittiioonn  qquuee  

cceess  ddeerrnniieerrss  ddeemmeeuurreenntt  rréégguulliièèrreemmeenntt  ddaannss  llaa  mmaaiissoonn  ccoonnjjuuggaallee  eett  

ssooiieenntt  iinnssccrriittss  aauu  lliivvrreett  ddee  mméénnaaggee..4411  

IIll  yy  aa  lliieeuu  ddee  ssoouulleevveerr  qquu’’iill  nn’’eesstt  ppaass  nnéécceessssaaiirree  qquu’’iill  aaiitt  ddeess  

eennffaannttss  ppoouurr  qquu’’iill  aaiitt  mméénnaaggee..    

                                                            
40 Article 44 du code de la famille 
41 Article 443 du code de la famille 
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LLee  mméénnaaggee  ppeeuutt  ccoommppoorrtteerr  ddeess  ppeerrssoonnnneess  aauuttrreess  qquuee  llee  

ppèèrree,,  mmèèrree  eett  lleess  eennffaannttss..  EEnn  oouuttrree,,  lleess  tteexxtteess  ccoonncceerrnnaanntt  llee  mméénnaaggee  

ssoonntt  aapppplliiccaabblleess  mmêêmmee  eenn  ccaass  ddee  ssééppaarraattiioonn  ddee  ffaaiitt..4422  

CC..  DDiirreeccttiioonn  dduu  mméénnaaggee  

LLaa  ddiirreeccttiioonn  dduu  mméénnaaggee  eesstt  ccoonnffiiééee  aauu  mmaarrii..  LLee  mmaarrii,,  ddiitt  llaa  

llooii,,  eesstt  llee  cchheeff  dduu  mméénnaaggee..  IIll  ddooiitt  pprrootteeccttiioonn  àà  ssaa  ffeemmmmee  eett  cceellllee--ccii  lluuii  

ddooiitt  oobbééiissssaannccee..4433  

DDiirree  qquuee  llee  mmaarrii  eesstt  llee  cchheeff  dduu  mméénnaaggee  nnee  ssiiggnniiffiiee  ppaass    qquuee  

cceelluuii--ccii  pprreennddrraa  sseeuull  ttoouutteess  lleess  ddéécciissiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  llee  mméénnaaggee  ccoommmmee  

ssii  llaa  ffeemmmmee  nn’’eexxiissttaaiitt  ppaass  ll’’hhoommmmee  eett  llaa  ffeemmmmee  ddooiivveenntt  ccoonnccoouurriirr  àà  

aassssuummeerr  llaa  ddiirreeccttiioonn  mmoorraallee  eett  mmaattéérriieellllee  dduu  mméénnaaggee..  IIllss  ssee  ccoonncceerrtteenntt  

ppoouurr  pprreennddrree  eenn  ccoommmmuunn  lleess  ddéécciissiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  rreessppeeccttss  mmaattéérriieellss  

oouu  mmoorraauuxx  dduu  mméénnaaggee..  

TToouutteeffooiiss,,  llaa  ddiirreeccttiioonn  dduu  mméénnaaggee  nn’’ééttaanntt  ppaass  ccoollllééggiiaallee  

cc’’eesstt--àà--ddiirree  cc’’eesstt  àà  ll’’hhoommmmee  qquu’’eesstt  ccoonnffiiéé  uunn  rrôôllee  pprrééppoonnddéérraanntt,,  nnoonn  

ppaass  ddaannss  ssoonn  pprroopprree  iinnttéérrêêtt  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  ddaannss  cceelluuii  dduu  mméénnaaggee..  

LLee  ppoouuvvooiirr  ddee  ddiirreeccttiioonn  dduu  mméénnaaggee  eesstt  ccoonnffiiéé  àà  ll’’aauuttrree  

ééppoouuxx  eenn  ccaass  dd’’iinnccaappaacciittéé,,  dd’’aabbsseennccee,,  dd’’aabbaannddoonn  vvoolloonnttaaiirree  ddee  llaa  vviiee  

ccoommmmuunnee,,  ddee  ddéémmeennccee  oouu  ppoouurr  ttoouuttee  aauuttrree  ccaauussee..4444  

DD..  CCoonnttrriibbuuttiioonn  aauuxx  cchhaarrggeess  dduu  mméénnaaggee  

aa..  PPrriinncciippee  

LLeess  cchhaarrggeess  dduu  mméénnaaggee  ssoonntt  cceelllleess  nnéécceessssaaiirreess  àà  ll’’eennttrreettiieenn  

qquuoottiiddiieenn  dduu  mméénnaaggee  aaiinnssii  qquu’’àà  ll’’éédduuccaattiioonn  ddeess  eennffaannttss..4455  CChhaaqquuee  

ééppoouuxx  ddooiitt  ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  vviiee  mmaattéérriieellllee  dduu  mméénnaaggee..    LLeess  ééppoouuxx  yy  

ccoonnttrriibbuueenntt  sseelloonn  lleeuurr  ééttaatt..4466  

AAiinnssii,,  ssii  llee  mmaarrii  sseeuull  aa  uunn  ttrraavvaaiill  rréémmuunnéérréé,,  ssaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  

aauuxx  cchhaarrggeess  dduu  mméénnaaggee  ssee  ffeerraa  eenn  aarrggeenntt  ttaannddiiss  qquuee  lleess  ttrraavvaauuxx  

mméénnaaggeerrss  ccoonnssttiittuueenntt  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  ffeemmmmee..  

                                                            
42 Article 442 du code de la famille 
43 Article 444 du code de la famille 
44 Article 446 du code de la famille 
45 Article 476 du code de la famille 
46 Article 447 du code de la famille 
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LLeess  ééppoouuxx  ssoonntt  rrééppuuttééss  aavvooiirr  ffoouurrnniiss  lleeuurr  ppaarrtt  ccoonnttrriibbuuttiivvee,,  

jjoouurr  ppaarr  jjoouurr  eett  tteennuuss  eenn  aauuccuunn  ccoommppttee  eennttrree  eeuuxx,,  nnii  àà  rreettiirreerr  aauuccuunnee  

qquuiittttaannccee  ll’’uunn  ddee  ll’’aauuttrree..4477  

LLee  mmaarrii  ddiissppoossee  dduu  ppoouuvvooiirr  ddee  ccoonncclluurree  ddeess  ccoonnttrraattss  rreellaattiiffss  

aauuxx  cchhaarrggeess  dduu  mméénnaaggee;;  llaa  ffeemmmmee,,  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  tthhééoorriiee  dduu  

mmaannddaatt  ddoommeessttiiqquuee  ttaacciittee  ppeeuutt  aauussssii  ccoonncclluurree  lleess  mmêêmmeess  ccoonnttrraattss..  LLeess  

ééppoouuxx  rrééppoonnddeenntt  ssoolliiddaaiirreemmeenntt  ddeess  ddeetttteess  aaiinnssii  ccoonnttrraaccttééeess..  

bb..  DDééffaauutt  ddee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aauuxx  cchhaarrggeess  dduu  mméénnaaggee::  ppaaiieemmeenntt  

dd’’uunnee  ppeennssiioonn  aalliimmeennttaaiirree  

LL’’aaccttiioonn  eenn  oobbtteennttiioonn  dd’’uunnee  ppeennssiioonn  aalliimmeennttaaiirree  ccoonnssttiittuuee  

uunnee  rrèèggllee  llooggiiqquuee  ssaannccttiioonnnnaanntt  llaa  vviioollaattiioonn  ddee  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  

aauuxx  cchhaarrggeess  dduu  mméénnaaggee..4488  

CCoommmmee  ddaannss  llaa  pprraattiiqquuee,,  cceettttee  aaccttiioonn  eenn  oobbtteennttiioonn  dd’’uunnee  

ppeennssiioonn  aalliimmeennttaaiirree  ss’’aavvéérreerraa  ccoommpplleexxee..  LLee  llééggiissllaatteeuurr  aa  mmiiss  ssuurr  ppiieedd  llaa  

tteecchhnniiqquuee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  eett  ddee  ppeerrcceeppttiioonn  ddeess  rreevveennuuss  eett  ddeess  

ccrrééaanncceess..4499  

cc..  DDééllééggaattiioonn  ddee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddeess  rreevveennuuss  eett  ddeess  ccrrééaanncceess  

LLaa  tteecchhnniiqquuee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  eett  ddee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddee  rreevveennuuss  

eett  ddeess  ccrrééaanncceess  oobblliiggee,,  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ddeess  ddeetttteess,,  eennvveerrss  ll’’ééppoouuxx  qquuii  

mmaannqquuee  àà  sseess  ddeevvooiirrss  ddee  ppaayyeerr  cceettttee  ddeettttee  eennttrree  lleess  mmaaiinnss  ddee  ll’’aauuttrree  

ccoonnjjooiinntt..  CCee  ddeerrnniieerr  aaccqquuiieerrtt  ppaarr  ddéécciissiioonn  jjuuddiicciiaaiirree,,  llee  ddrrooiitt  ddee  

rreepprréésseenntteerr  ll’’ééppoouuxx  ccrrééaanncciieerr  lloorrss  dduu  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ddeetttteess..  AAiinnssii,,  

ll’’ééppoouuxx  ddeemmaannddeeuurr  ppeeuutt  ttoouucchheerr  ddiirreecctteemmeenntt  cceerrttaaiinnss  rreevveennuuss  eett  

cceerrttaaiinneess  ccrrééaanncceess  ddee  ssoonn  ccoonnjjooiinntt..5500  

CCeettttee  ffoorrmmuullee  aa  ll’’aavvaannttaaggee  dd’’éévviitteerr  ttoouutt  ccoonnttaacctt  eennttrree  cceess  

ddeeuuxx  ééppoouuxx..  LLee  ccoonnjjooiinntt  ddeemmaannddeeuurr  rreecceevvrraa  ddiirreecctteemmeenntt  uunn  mmoonnttaanntt  

ddéétteerrmmiinnéé  ddee  ll’’eemmppllooyyeeuurr  oouu  ddee  ttoouutt  ddéébbiitteeuurr  ddee  ssoonn  ccoonnjjooiinntt..  

  

  

  
                                                            
47 Article 476 du code de la famille 
48 Article 480 du code de la famille 
49 MPAKA NKEYI. Op.cit, p.55 
50 Article 481 du code de la famille 
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dd..  QQuuiidd  ddee  llaa  pprrooccéédduurree??  

SSuurr  rreeqquuêêttee  vveerrbbaallee  oouu  ééccrriittee  ddee  ll’’ééppoouuxx  iinnttéérreesssséé,,  lleess  

ÉÉppoouuxx  ssoonntt  ccoonnvvooqquuééss  ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall  ddee  ppaaiixx  ppaarr  uunn  aavveerrttiisssseemmeenntt  

dduu  ggrreeffffiieerr  pprréécciissaanntt  ll’’oobbjjeett  ddee  llaa  ddeemmaannddee..5511  

LLee  ttrriibbuunnaall  ppeeuutt  oorrddoonnnneerr  aauuxx  ééppoouuxx  eett  aauuxx  ttiieerrss  mmêêmmee  àà  

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ddiirreecctteess,,  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  

rreennsseeiiggnneemmeennttss  eenn  vvuuee  dd’’ééttaabb11iirr  ccee  mmoonnttaanntt  ddeess  rreevveennuuss  eett  pprroodduuiittss  

dduu  ttrraavvaaiill  ddeess  ppaarrttiieess..  

LLee  jjuuggeemmeenntt  eesstt  ooppppoossaabbllee  àà  ttoouutt  ttiieerrss  ddéébbiitteeuurr  aaccttuueell  ddèèss  

llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  qquuii  lluuii  aa  ffaaiittee  àà  llaa  rreeqquuêêttee  ddee  ll’’ééppoouuxx  ddeemmaannddeeuurr..5522  

§§33..  EEffffeettss  eexxttrraappaattrriimmoonniiaauuxx  dduu  mmaarriiaaggee  

aa..  VViioollaattiioonn  ddee  ddeevvooiirr  ddee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  eett  ddee  ffiiddéélliittéé,,  aabbaannddoonnss  

dduu  ddoommiicciillee  ccoonnjjuuggaall  

LL’’ééppoouuxx  lléésséé  àà  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  rreeccoouurriirr  àà  llaa  ccoonncciilliiaattiioonn  

ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall  ddee  ppaaiixx,,  ddee  rrééccllaammeerr  rrééppaarraattiioonn  eett  rreeqquuêêtteerr  ddeess  

mmeessuurreess  uurrggeenntteess  qquu’’eexxiiggeenntt  ll’’iinnttéérrêêtt  ddeess  ééppoouuxx  eett  ddeess  eennffaannttss..5533  

bb..  IInnssttiiggaattiioonn  àà  aabbaannddoonnnneerr  llee  ddoommiicciillee  ccoonnjjuuggaall  

LLeess  ddoommmmaaggeess  eett  iinnttéérrêêttss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rrééccllaammééss  ddee  ttoouutt  

iinnddiivviidduu  qquuii  iinncciittee  uunnee  ppeerrssoonnnnee  mmaarriiééee  àà  aabbaannddoonnnneerr  ssoonn  

ppaarrtteennaaiirree..5544  

§§44..  EEffffeettss  dduu  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  eett  nnoonn  eennccoorree  eennrreeggiissttrréé  

AA..  OOppppoossaabbiilliittéé  eett  eeffffeettss  eenn  jjuussttiiccee  

AAvvaanntt  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt,,  llee  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  nn’’eesstt  

ooppppoossaabbllee  qquu’’aauuxx  ééppoouuxx  eett  àà  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ppaarrttiicciippéé  àà  cceettttee  ccéélléébbrraattiioonn  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  ccoouuttuummee5555..  

                                                            
51 Article 482 du code de la famille 
52 Article 483  du  code de la famille 
53 Article 460-463 du code de la famille 
54 Article 466 du code de la famille 
55 Article 380 du code de la famille 
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TTaanntt  qquuee  llee  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  eennrreeggiissttrréé  

eett  qquuee  ll’’uunn  ddeess  ééppoouuxx  eenn  iinnvvooqquuee  lleess  eeffffeettss  eenn  jjuussttiiccee,,  llee  ttrriibbuunnaall  

ssuussppeenndd  llaa  pprrooccéédduurree  jjuussqquu’’àà  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt..  

BB..  SSiittuuaattiioonn  ddeess  eennffaannttss  

LLaa  ffiilliiaattiioonn  ddeess  eennffaannttss  nnééss  dd’’uunn  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  

mmaaiiss  nnoonn  eennrreeggiissttrréé  ss’’ééttaabblliitt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  

559955  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee..  

CC..  LLiittiiggee  rreellaattiiff  àà  llaa  ddoott  

IIll  eesstt  àà  nnootteerr  qquuee,,  llaa  ddeemmaannddee  eenn  vveerrsseemmeenntt  dduu  ssoollddee  ddee  llaa  

ddoott  ppoouurr  uunn  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee,,  ss’’iill  nn’’eesstt  ppaass  eennrreeggiissttrréé  eesstt  

iirrrreecceevvaabbllee..  QQuuaanntt  àà  ccee,,  aauuccuunn  lliittiiggee  rreellaattiiff  àà  llaa  ddoott  nnee  ppeeuutt  êêttrree  

rreecceevvaabbllee  ssii  llee  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  nn’’eesstt  ppaass  eennrreeggiissttrréé5566..  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
56 Article 382 du code de la famille 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII..  LLEESS  MMEECCAANNIISSMMEESS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  

  MMAARRIIAAGGEE  EETT  AANNAALLYYSSEE  JJUURRIISSPPRRUUDDEENNTTIIEELLLLEE  

  

SSEECCTTIIOONN  II..  SSAANNCCTTIIOONNSS  CCIIVVIILLEESS  DDEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDUU  MMAARRIIAAGGEE    

§§11..  LLAA  NNUULLLLIITTEE  DDEE  MMAARRIIAAGGEE  

LLaa  nnuulllliittéé  dd’’uunn  mmaarriiaaggee  eesstt  llaa  ssaannccttiioonn  ddee  vviioollaattiioonn  ddeess  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  dduu  mmaarriiaaggee..  LLaa  llooii  éénnuummèèrree  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  

dd’’iirrrréégguullaarriittééss  qquu’’eellllee  ssaannccttiioonnnnee  ppaarr  llaa  nnuulllliittéé  eenn  pprréécciissaanntt  ddaannss  

cchhaaqquuee  hhyyppootthhèèssee,,  ss’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  nnuulllliittéé  rreellaattiivvee  oouu  dd’’uunnee  nnuulllliittéé  

aabbssoolluuee..  

AA..  NNUULLLLIITTEE  RREELLAATTIIVVEE  

CCee  ssoonntt  ddeess  nnuulllliittééss    ddee  pprrootteeccttiioonn,,  qquuii  ssaannccttiioonnnneenntt    uunnee  

rrèèggllee  ééddiiccttééee  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  dd’’uunn  iinnttéérrêêtt    ppaarrttiiccuulliieerr..  AAiinnssii,,  llaa  llooii  

éénnuummèèrree  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd’’iirrrréégguullaarriittééss  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  llaa  nnuulllliittéé  

rreellaattiivvee..  CC’’eesstt  llee  ccaass  ddee  vviicceess    ddee  ccoonnsseenntteemmeenntt  ::  llaa  vviioolleennccee,,  ll’’eerrrreeuurr..  

aa..  VVIIOOLLEENNCCEE    

IIll    ffaauutt  nnootteerr  qquu’’eenn  ccaass  ddee  vviioolleennccee  ddee  ccoonnsseenntteemmeenntt,,  iill  yy  aa  

llaa  ssaannccttiioonn  cciivviillee  eett  llaa  ssaannccttiioonn  ppéénnaallee..  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ssaannccttiioonn  

cciivviillee  ll’’aarrttiiccllee  440033  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  ssttiippuullee  qquuee  cceelluuii  qquuii  aa  

ccoonnttrraaccttéé  uunn  mmaarriiaaggee  ssoouuss  ll’’eemmppiirree  ddee  llaa  vviioolleennccee  ppeeuutt  eenn  ddeemmaannddeerr  

ll’’aannnnuullaattiioonn..  LLaa  vviioolleennccee  ddoonntt  qquueessttiioonn  ppeeuutt  êêttrree  pphhyyssiiqquuee  oouu    mmoorraallee..  

CCee  qquuii  ccoommppttee  ccee  qquu’’iill  ffaauutt  qquuee  lleess  mmeennaacceess  oouu  pprreessssiioonnss  aaiieenntt  ééttéé  ddee  

nnaattuurree  àà  aannééaannttiirr  llaa  lliibbeerrttéé  dduu  ccoonnjjooiinntt  qquuii  iinnvvooqquuee  llaa  vviioolleennccee..      

IIll    yy  aa  eexxttiinnccttiioonn  ddee  ll’’aaccttiioonn  eenn  nnuulllliittéé  dduu  mmaarriiaaggee  ddaannss  ddeeuuxx  

ccaass,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree,,  llee  mmaarriiaaggee  nnee  ppeeuutt  pplluuss  êêttrree  aattttaaqquuéé  eenn  nnuulllliittéé  ::  

LLoorrssqquuee  ssiixx  mmooiiss  ssee  ssoonntt  ééccoouullééss  ddeeppuuiiss  qquuee  llaa  vviioolleennccee  aa  

pprriiss  ffiinn  ;;  EEnn  ttoouuttee  hhyyppootthhèèssee,,  ddeeuuxx  aannss  aapprrèèss  qquuee  llee  mmaarriiaaggee  aaiitt  ééttéé  

ccéélléébbrréé..    

bb..  EERRRREEUURR    

LLoorrssqquu’’iill  yy  aa  eeuu  eerrrreeuurr  ssuurr  llaa  ppeerrssoonnnnee  oouu  ssuurr  uunnee  qquuaalliittéé  

eesssseennttiieellllee  ::  pphhyyssiiqquuee,,  cciivviillee  oouu  mmoorraallee  ddee  ll’’uunn  ddeess  ééppoouuxx,,  llee  mmaarriiaaggee  

eesstt  aannnnuullaabbllee..  LL’’iimmppuuiissssaannccee,,  llaa  ssttéérriilliittéé  oouu  llaa  mmaallaaddiiee  ddee  ll’’uunn  ddeess  

ééppoouuxx,,  nn’’eemmppêêcchhee  ppaass  llee  mmaarriiaaggee  dd’’êêttrree  vvaalliiddee  mmaaiiss,,  cceess  ddiifffféérreenncceess    
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ppeeuuvveenntt  êêttrree  iinnvvooqquuééeess  ppaarr  uunn  ddeess  ccoonnjjooiinnttss  qquuii  nn’’eenn  ééttaaiitt  ppaass  aauu  

ccoouurraanntt  aauu  mmoommeenntt  dduu  mmaarriiaaggee  ppoouurr  oobbtteenniirr  llaa  nnuulllliittéé  ddee  ccee  ddeerrnniieerr..  

BB..  LLAA  NNUULLLLIITTEE  AABBSSOOLLUUEE  

CCee  ssoonntt  ddeess  iirrrréégguullaarriittééss  ffoonnddééeess  ssuurr  ddeess  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  

dd’’oorrddrree  ppuubblliicc  ppaarrccee  qquu’’eelllleess    ttoouucchheenntt  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ffoonndd  dduu  

mmaarriiaaggee..  

aa..  AAbbsseennccee  ddee  ccoonnsseenntteemmeenntt  

LL’’aarrttiiccllee  440022  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  ddééccllaarree  qquuee  ««  lloorrssqquuee  llee  

mmaarriiaaggee  aa  ééttéé  ccoonnttrraaccttéé  ssaannss  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddee  ll’’uunn  ddeess  ééppoouuxx,,  ppoouurr  

qquueellqquuee  ccaauussee  qquuee  ccee  ssooiitt,,  llaa  nnuulllliittéé  dduu  mmaarriiaaggee  ddooiitt  êêttrree  pprroonnoonnccééee  »»..  

PPuuiissqquuee  ppoouurr  ttoouutt  ccoonnttrraatt,,  llaa  llooii  pprroottèèggee  llaa  vvoolloonnttéé  ddeess  ccoonnttrraaccttaannttss,,  

oonn  ccoommpprreenndd  aaiisséémmeenntt  qquuee  ppoouurr  uunn  aaccttee  aauussssii  iimmppoorrttaanntt  qquuee  llee  

mmaarriiaaggee,,  llee  llééggiissllaatteeuurr  ssooiitt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  vviiggiillaanntt  eett  eexxiiggee  ssaa  nnuulllliittéé..      

IIll  ssee  ddééggaaggee  ddee  cceettttee  ddiissppoossiittiioonn  qquuee  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  

aappppaarreenntt,,  ccoonnsseenntteemmeenntt  ssiimmuulléé,,  cceelluuii  qquuii  eesstt  ddoonnnnéé  ppaarr  eexxeemmppllee  ddaannss  

llee  sseeuull  bbuutt  ddee  ffaaiirree  aaccqquuéérriirr  àà  uunnee  ffeemmmmee  uunnee  cceerrttaaiinnee  nnaattiioonnaalliittéé,,  nnee  

pprroodduuiitt  aauuccuunn  eeffffeett..  

LL’’aaccttiioonn  eenn  nnuulllliittéé  aappppaarrttiieenntt  aauuxx  ééppoouuxx  eeuuxx--mmêêmmeess,,  

eennssuuiittee  àà  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  jjuussttiiffiiaanntt  dd’’uunn  iinnttéérrêêtt  qquueellccoonnqquuee,,  mmaattéérriieell  

oouu  mmoorraall,,  lleess  ppèèrree  eett  mmèèrree,,  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  ffaammiillllee..  EEnn  ffiinn,,  llaa  llooii  

rreeccoonnnnaaîîtt  aauu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’eexxeerrcceerr  cceettttee  aaccttiioonn  ppaarrccee  

qquuee  ll’’oorrddrree  ppuubblliicc  eesstt  eenn  ccaauussee;;  ttoouutteeffooiiss,,  ll’’aaccttiioonn  nnee  ppeeuutt  iinntteerrvveenniirr  

qquuee  dduu  vviivvaanntt  ddeess  ééppoouuxx..  

bb..  VViicceess  ddee  ccoonnsseenntteemmeenntt  

LLee  ccoonnsseenntteemmeenntt  ppeeuutt  êêttrree  vviicciiéé  ppaarr  llaa  vviioolleennccee  eett  ppaarr  

ll’’eerrrreeuurr..  SSii  llee  ddééffaauutt  ddee  ccoonnsseenntteemmeenntt  pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  442200  ccoonnssttiittuuee  

uunnee  ccaauussee  ddee  nnuulllliittéé  aabbssoolluuee,,  lleess  aauuttrreess  vviicceess  ddee  ccoonnsseenntteemmeenntt  rreennddeenntt  

llee  mmaarriiaaggee  aannnnuullaabbllee..  

cc..  DDééffaauutt  ddee  ccaappaacciittéé  ::  DDééffaauutt  dd’’ââggee  rreeqquuiiss  

LLoorrssqquuee  ll’’uunn  ddeess  ééppoouuxx  oouu  lleess  ééppoouuxx  nn’’aavvaaiieenntt  ppaass  ll’’ââggee  

rreeqquuiiss,,  llaa  nnuulllliittéé  dduu  mmaarriiaaggee  ddooiitt  êêttrree  pprroonnoonnccééee..  IIll  ffaauutt  rraappppeelleerr  qquuee  llaa  
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ddiissppeennssee  dd’’ââggee  aa  ééttéé  ssuupppprriimmééee  ppaarr  llaa  llooii  ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  

qquuii  eesstt  vveennuuee  iinntteerrddiirree  llee  mmaarriiaaggee  ddeess  eennffaannttss  mmiinneeuurrss..  

IIll  yy  aavvaaiitt  eexxttiinnccttiioonn  ddee  ll’’aaccttiioonn  eenn  nnuulllliittéé  lloorrssqquuee  ll’’uunn  ddeess  

ééppoouuxx  oouu  lleess  ééppoouuxx  aavvaaiieenntt  ll’’ââggee  rreeqquuiiss..  LLee  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  pprréévvooyyaaiitt  

ééggaalleemmeenntt  cceettttee  eexxttiinnccttiioonn  ddee  ll’’aaccttiioonn  lloorrssqquuee  llaa  ffeemmmmee  qquuii  nn’’aavvaaiitt  ppaass  

cceett  ââggee,,  ééttaaiitt  eenncceeiinnttee..  MMaaiiss,,  llaa  qquueessttiioonn  qquuii  ssee  ppoossee  eesstt  cceellllee  ddee  ssaavvooiirr  

ssii  llaa  ggrroosssseessssee  ddee  llaa  ffiillllee  mmiinneeuurree  dd’’ââggee  aauuttoorriissee  ssoonn  mmaarriiaaggee..  UUnnee  

rrééppoonnssee  nnééggaattiivvee  ss’’iimmppoossee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  llooii  ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ll’’eennffaanntt  qquuii  eesstt  vveennuuee  iinntteerrddiirree  ssaannss  rréésseerrvvee  llee  mmaarriiaaggee  dduu  mmiinneeuurr..  EEnn  

eeffffeett,,  ssii  llee  ggaarrççoonn  aauutteeuurr  ddee  llaa  ggrroosssseessssee  ppeeuutt  ccoonnttiinnuueerr  aavveecc  lleess  ééttuuddeess  

ppoouurrqquuooii  ppaass  llaa  ffiillllee  mmèèrree..5577  

  

dd..  MMaarriiaaggee  aannttéérriieeuurr  nnoonn  ddiissssoouuss--bbiiggaammiiee  

  

QQuuiiccoonnqquuee,,  ééttaanntt  eennggaaggéé  ddaannss  lleess  lliieennss  dd’’uunn  mmaarriiaaggee  

eennrreeggiissttrréé  oouu  ccéélléébbrréé  ddeevvaanntt  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill,,  eenn  aauurraa  ffaaiitt  

eennrreeggiissttrreerr  oouu  ccéélléébbrreerr  uunn  aauuttrree  aavvaanntt  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  oouu  ll’’aannnnuullaattiioonn  

dduu  pprrééccééddeenntt,,  sseerraa  ppuunnii  dduu  cchheeff  ddee  bbiiggaammiiee  ddee  11  àà  33  mmooiiss  ddee  SSPPPP  eett  

dd’’uunnee  aammeennddee  oouu  ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt..  

LL’’aaccttiioonn  ppuubblliiqquuee  eett  ll’’aaccttiioonn  cciivviillee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  iinntteennttééeess  

ttoouutt  llee  tteemmppss  qquuee  ssuubbssiissttee  ll’’ééttaatt  ddee  bbiiggaammiiee..  EElllleess  ss’’éétteeiiggnneenntt  ppaarr  llaa  

ddiissssoolluuttiioonn  dduu  pprreemmiieerr  oouu  dduu  sseeccoonndd  mmaarriiaaggee  oouu  ppaarr  llaa  vvaalliiddaattiioonn  dduu  

sseeccoonndd..  

ee..  LLiieennss  ddee  ppaarreennttss  oouu  dd’’aalllliiaannccee  pprroohhiibbiittiivvee  

LLoorrssqquu’’iill  eexxiissttee  eennttrree  lleess  ccoonnjjooiinnttss  uunn  lliieenn  ddee  ppaarreennttéé  oouu  

dd’’aalllliiaannccee  pprroohhiibbaanntt  llee  mmaarriiaaggee,,  llaa  nnuulllliittéé  dduu  mmaarriiaaggee  ddooiitt  êêttrree  

pprroonnoonnccééee..  

LL’’aaccttiioonn  ppeeuutt  êêttrree  eexxeerrccééee  ppaarr  lleess  ééppoouuxx  eeuuxx--mmêêmmeess,,  ppaarr  

ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  yy  aa  iinnttéérrêêtt  oouu  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  dduu  vviivvaanntt  ddeess  

ddeeuuxx  ééppoouuxx  ((aarrttiiccllee  441155))..  

ff..  DDééllaaii  dd’’aatttteennttee  nnoonn  rreessppeeccttéé  

LLee  nnoonn  rreessppeecctt  dduu  ddééllaaii  dd’’aatttteennttee  ccoonnssttiittuuee  uunn  

eemmppêêcchheemmeenntt  pprroohhiibbiittiiff..  CCeelluuii--ccii  mmeett  oobbssttaaccllee  aauu  mmaarriiaaggee  eett  ll’’ooffffiicciieerr  
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ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  nnee  ppeeuutt  llee  ccéélléébbrreerr..  MMaaiiss  ss’’iill  llee  ccééllèèbbrree,,  llee  mmaarriiaaggee  eesstt  

iinnaattttaaqquuaabbllee..  

LL’’aarrttiiccllee  441177  aall..33  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  ddééccllaarree  qquuee::  ««  llaa  

nnuulllliittéé  dduu  mmaarriiaaggee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  pprroonnoonnccééee  ppoouurr  llee  sseeuull  mmoottiiff  qquuee  llee  

ddééllaaii  dd’’aatttteennttee  nn’’aauurraa  ppaass  ééttéé  rreessppeeccttéé  »»..  

NNééaannmmooiinnss,,  ll’’aarrttiiccllee  441177  pprrooppoossee  ddeess  ssaannccttiioonnss,,  eenn  ccaass  ddee  

mmaarriiaaggee  ccoonnttrraaccttéé  aauu  mméépprriiss  ddee  ddééllaaii  dd’’aatttteennttee,,  ccoonnttrree  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  

cciivviill,,  lleess  ééppoouuxx  eett  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  aauurroonntt  ccoonnsseennttii  aauu  mmaarriiaaggee..  

  

gg..  MMaarriiaaggee  dd’’uunn  mmiinneeuurr  ::  ddééffaauutt  dd’’hhaabbiittaattiioonn  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  aarrttiicclleess  22  eett  4488  ddee  llaa  llooii  nn°°0099//0000  11  dduu  

1100  jjaannvviieerr  22000099  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  qquuii  aa  aabboollii  lleess  aarrttiicclleess  

335577,,  335533  àà  336600,,  llee  mmaarriiaaggee  ddee  mmiinneeuurr  eesstt  iinntteerrddiitt..  DDoonncc,,  llaa  nnuulllliittéé  eett  

lleess  ppeeiinneess  pprréévvuueess  eenn  ccaass  dd’’aabbsseennccee  dd’’aauuttoorriissaattiioonn  ssoonntt  ddeevveennuueess  ssaannss  

eeffffeett,,  mmêêmmee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  vvoouulluuee  ppaarr  llee  llééggiissllaatteeuurr  dduu  ccooddee  ddee  llaa  

ffaammiillllee,,  aaiinnssii  qquuee  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  dduu  mmiinneeuurr  ssoonntt  ddééssoorrmmaaiiss  

iinnooppéérraannttss..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ll’’aarrttiiccllee  442200  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  iinntteerrddiissaaiitt  àà  

ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii,,  eenn  vveerrttuu  ddee  llaa  llooii  oouu  ddee  llaa  ccoouuttuummee,,  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  

ggaarrddee  ssuurr  uunnee  ffiillllee  nn’’aayyaanntt  ppaass  aatttteeiinntt  ll’’ââggee  ddee  llaa  ppuubbeerrttéé  ddee  llaa  rreemmeettttrree  

eenn  mmaarriiaaggee  oouu  eenn  vvuuee  dduu  mmaarriiaaggee..  AAccttuueelllleemmeenntt,,  iill  nnee  ss’’aaggiitt  pplluuss  ddee  llaa  

nnoonn  ppuubbeerrttéé  mmaaiiss  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddoonntt  ll’’ââggee  eesstt  ffiixxéé  àà  1188  aannss  ppoouurr  llee  

ggaarrççoonn  eett  ppoouurr  llaa  ffiillllee..  

SSEECCTTIIOONN  IIII..  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDUU  MMAARRIIAAGGEE    CCEELLEEBBRREE  EENN  

FFAAMMIILLLLEE  MMAAIISS  NNOONN  EENNRREEGGIISSTTRREE  

PPrroottééggeerr  llee  mmaarriiaaggee,,  cc’’eesstt  pprroottééggeerr  llee  mméénnaaggee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  

ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ddee  llooiinn  oouu  ddee  pprrèèss  ppaarr  cceelluuii--ccii..  

AApprrèèss  aavvooiirr  ddoonnnnéé  lleess  ssoouurrcceess  llééggaalleess  oouu  ddiissppoossiittiioonnss  

llééggaalleess  ffaacciilliittaanntt  llaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  mmaarriiaaggee  nnoonn  eennrreeggiissttrréé  ((§§11)),,  nnoouuss  

ééttuuddiieerroonnss  ddaannss  cceettttee  sseeccttiioonn  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddeess  ééppoouuxx  ((§§22)),,  

cc''eesstt--àà--ddiirree  ccoommmmeenntt  uunn  ééppoouuxx  ppeeuutt  rrééccllaammeerr  uunn  ddrrooiitt  eett  eenn  bbéénnééffiicciieerr..  

LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddeess    ttiieerrss  ((§§33)),,  dduueess  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ccoonnffuussee  

eett  oobbssccuurreess  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee,,  eett  nnoouuss  ddoonnnneerroonnss  eennffiinn  lleess  

ppeerrssppeeccttiivveess  dd‘‘aavveenniirr  ((§§44))  ppoouurr  uunnee  eeffffiiccaaccee  pprrootteeccttiioonn  dduu  mmaarriiaaggee,,  eenn  

vvuuee  ddee  mmiieeuuxx  ssééccuurriisseerr  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  eenn  ddééppeennddeenntt  ((ll’’uunn  ddeess  ééppoouuxx  
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ccoommmmee  ll’’aauuttrree,,  oouu  mmêêmmee  lleess  aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess,,  qquu’’iill  ss’’aaggiissssee  ddeess  

eennffaannttss  oouu  ddeess  aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess))..    

LL’’oonn  ddooiitt  aannttiicciippaattiivveemmeenntt  ssoouulleevveerr  qquuee  llaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  

mmaarriiaaggee  nnoonn  eennrreeggiissttrréé  ppaarrttiirraa  eennttrree  aauuttrree  ddee  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  ddee  

ll’’aannaallyyssee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  oouu  bbaassee  llééggaalleess  ddaannss  lleess  lliiggnneess  qquuii  ssuuiivveenntt  ;;  

llaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  mmaarriiaaggee  eennrreeggiissttrréé  oouu  ccéélléébbrréé  ddeevvaanntt  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  

cciivviill  nnee  ppoossee  ppaass  ddee  pprroobbllèèmmee..    

§§11..  SSoouurrccee  llééggaalleess  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  

mmaaiiss  nnoonn  eennrreeggiissttrréé  

IIll  ss’’aaggiitt  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  qquuii  llaaiissssee  

vvooiirr,,  ccee  qquuii  eesstt  aauussssii  vvrraaii  sseelloonn  nnoouuss,,  qquuee  llee  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  

mmaaiiss  nnoonn  eennrreeggiissttrréé  eesstt  pprroottééggeeaabbllee  eenn  ccaass  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’uunn  

dd’’eennttrree  eelllleess..  

AA..  AArrttiiccllee  337788  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  

CCeett  aarrttiiccllee  ssttiippuullee  ccee  qquuii  ssuuiitt  ::  ««  ppaasssséé  llee  ddééllaaiiss  dd’’uunn  mmooiiss  

pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  337700,,  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  aaiitt  lliieeuu  ssuurr  ddéécciissiioonn  dduu  ttrriibbuunnaall  

ddee  ppaaiixx,,  qquuii  ssttaattuuee  ssooiitt  ssuurr  rreeqquuêêttee  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  ssooiitt  ssuurr  

rreeqquuêêttee  ddee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  iinnttéérreessssééee..    

MMêêmmee  ss’’iill  aaccccoorrddee  ddee  pprrooccééddeerr  àà  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt,,  llee  

ttrriibbuunnaall  ppeeuutt  iinnfflliiggeerr  dd’’ooffffiiccee  lleess  ppeeiinneess  pprréévvuuee  àà  ll’’aarrttiiccllee  443322  »»..  

LL’’oonn  rraappppoorrttee  qquuee  cceettttee  ddiissppoossiittiioonn  ttrraanncchhee  llaa  qquueessttiioonn  ddee  

ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  dd’’uunn  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  aapprrèèss  ll’’eexxppiirraattiioonn  dduu  

ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss..  IIll  eesstt  pprrooppoosséé  qquuee  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  aaiitt  lliieeuu  qquuaanndd  

mmêêmmee  mmooyyeennnnaanntt  uunnee  ddéécciissiioonn  dduu  ttrriibbuunnaall  ddee  ppaaiixx..  

LL’’aarrttiiccllee  éévvooqquuéé  ((ll’’aarrttiiccllee  443322))  ssttiippuullee  ::  ««  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  ppuunniiss  

dd’’uunnee  ppeeiinnee  dd’’aammeennddee  ddee  5500  àà  220000  zzaaïïrreess,,  lleess  ééppoouuxx  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  ffaaiitt  

eennrreeggiissttrreerr  lleeuurr  mmaarriiaaggee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  aarrttiicclleess  337700  eett  337788  dduu  ccooddee  

ddee  llaa  ffaammiillllee»»..  

LLee  ccoommppttee  aannaallyyttiiqquuee  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  rraappppoorrttee  qquuee  

ll’’aabbsseennccee  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  nnee  ccoonnssttiittuuee  ppaass  uunnee  ccaauussee  ddee  nnuulllliittéé  dduu  

mmaarriiaaggee..  OOnn  ssaaiitt,,  eenn  eeffffeett,,  qquu’’uunn  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  mmaaiiss  nnoonn  
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eennrreeggiissttrréé  eesstt  uunn  mmaarriiaaggee  vvaallaabbllee  mmêêmmee  ssii,,  sseess  eeffffeettss  ssoonntt  lliimmiittééss  

nnoottaammmmeenntt  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ttiieerrss..5588  

BB..  LL’’aarrttiiccllee  337799  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  

IIll  eesstt  lliibbeelllléé  ccoommmmee    ssuuiitt  ::  ««  ssaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  

ddee  ll’’aarrttiiccllee  333300  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  llee  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  ffaammiillllee  ssoorrtt  ttoouuss  

sseess  eeffffeettss  àà  llaa  ddaattee  ddee  ssaa  ccéélléébbrraattiioonn  mmêêmmee  àà  ll’’aabbsseennccee  

dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  »»..  

LLee  llééggiissllaatteeuurr  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  aa  vvoouulluu  iiccii  pprréécciisseerr  llaa  

vvaalleeuurr  ddee  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  ffaammiilliiaallee  dduu  mmaarriiaaggee,,  aabbssttrraaccttiioonn  ffaaiittee  àà  

ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt..  CC’’eesstt  llaa  ppoorrttééee  eexxaaccttee  ddee  ll’’aarrttiiccllee  339922  dduu  ccooddee  ddee  llaa  

ffaammiillllee  qquuii  ffiixxee  llaa  ddaattee  dduu  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  aauu  jjoouurr  ddee  llaa  

ccéélléébbrraattiioonn  eenn  ffaammiillllee..    

CCeettttee  ssoolluuttiioonn  aa  ééttéé  pprriissee  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  dduu  ffaaiitt  qquu’’iill  

sseerraaiitt  iinnééqquuiittaabbllee  ddee  nnee  ppaass  aaccccoorrddeerr  àà  cceeuuxx  qquuii  cchhooiissiisssseenntt  ssoouuvveenntt  

ppaarr  llaa  ffoorrccee  ddeess  cchhoosseess,,  llee  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee..  LLeess  mmêêmmeess  eeffffeettss  

àà  lleeuurr  mmaarriiaaggee  qquuee  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llee  ffaaiirree  ddeevvaanntt  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  

ll’’ééttaatt  cciivviill..  LL’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  aa  ddeess  ffoonnccttiioonnss  ddee  pprreeuuvveess..  IIll  eesstt  rreeqquuiiss  aadd  

pprroobbaattuummeemm,,  iill  nn’’eesstt  ppaass  rreeqquuiiss  aadd  vvaalliiddiiddaatteemm5599..  

CC..  ll’’aarrttiiccllee  338800  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  

IIll  eesstt  lliibbeelllléé  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  ««  aavvaanntt  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt,,  llee  

mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  nn’’eesstt  ooppppoossaabbllee  qquu’’aauuxx  ééppoouuxx  eett  àà  cceeuuxx  qquuii  

oonntt  ppaarrttiicciippéé  àà  cceettttee  ccéélléébbrraattiioonn  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  ccoouuttuummee..  TTaanntt  qquuee  

llee  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  eennrreeggiissttrréé  eett  qquuee  ll’’uunn  ddeess  

ééppoouuxx  eenn  iinnvvooqquuee  lleess  eeffffeettss  eenn  jjuussttiiccee,,  llee  ttrriibbuunnaall  ssuussppeenndd  llaa  pprrooccéédduurree  

jjuussqquu’’àà  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  »»..  

CCeettttee  ddiissppoossiittiioonn  ttrraaiittee  ddeess  eeffffeettss  dduu  mmaarriiaaggee    ccéélléébbrréé  eenn  

ffaammiillllee  mmaaiiss  nnoonn  eennccoorree  eennrreeggiissttrréé..  EEnn  pprriinncciippee  ccoommmmee  nnoouuss  llee  vveerrrroonnss  

àà  ll’’aarrttiiccllee  444411,,  ttoouuss  lleess  mmaarriiaaggeess  pprroodduuiisseenntt  lleess  mmêêmmeess  eeffffeettss,,  ppeeuu  

iimmppoorrttee  llaa  ffoorrmmee  ddaannss  llaaqquueellllee  iillss  oonntt  ééttéé  ccéélléébbrrééss..  

CCeeppeennddaanntt,,  oonn  ccoommpprreenndd  qquuee  llee  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  

ddiirreecctteemmeenntt  ddeevvaanntt  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  ssooiitt  ddiirreecctteemmeenntt  ooppppoossaabbllee  àà  

ttoouutt  llee  mmoonnddee,,  ttaanntt  aauuxx  ééppoouuxx  qquu’’aauuxx  ttiieerrss,,  dduu  ffaaiitt  ddee  ssaa  ppuubblliicciittéé  
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pprrééaallaabbllee..  TTaannddiiss  qquuee  llee  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  nn’’aayyaanntt  rreeççuu  qquu’’uunnee  

ppuubblliicciittéé  rreessttrreeiinnttee  aauu  cceerrccllee  ddee  ddeeuuxx  ffaammiilllleess..  OOnn  ccoommpprreenndd  qquuee  ttaanntt  

qquuee  ssoonn  eennrreeggiissttrreemmeenntt  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ffaaiitt,,  sseess  eeffffeettss  ppuuiisssseenntt  ééggaalleenntt  êêttrree  

rreessttrreeiinnttss..  

DD..  AArrttiiccllee  443333  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  

IIll  ssttiippuullee  ccee  qquuii  ssuuiitt  ::  ««    llaa  pprreeuuvvee  dduu  mmaarriiaaggee  ssee  ffaaiitt  

eexxcclluussiivveemmeenntt  sseelloonn  lleess  rrèègglleess  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii  »»..  

PPoouurr  pplluuss  ddee  pprréécciissiioonn,,  ll’’oonn  ppeeuutt  lliirree  llee  cchhaappiittrree  pprrééccééddeenntt,,  

ddaannss  ssaa  pprreemmiièèrree  sseeccttiioonn  ooùù  ll’’oonn  ppaarrllee  ddeess  mmooddeess  ddee  pprreeuuvvee  eenn  mmaattiièèrree  

ddee  mmaarriiaaggee..  

NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ttoouutteeffooiiss  rreetteenniirr  iiccii  qquuee  llee  llééggiissllaatteeuurr  

vvoouuddrraaiitt  lliimmiitteerr  llaa  lliibbeerrttéé  ddee  pprreeuuvvee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  mmaarriiaaggee..  AAiinnssii,,  iill  

iimmppoossee  ddee  ccee  ffaaiitt..  CCee  qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  aappppeelleerr  ««  llee  pprriinncciippee  ddee  llaa  llééggaalliittéé  

ddeess  mmooddeess  ddeess  pprreeuuvveess  »»,,  eenn  ccee  sseennss  qquuee  ttoouutt  llee  mmoonnddee  eesstt  lliiéé  eett  oobblliiggéé  

àà  nn’’aappppoorrtteerr  qquuee  llaa  pprreeuuvvee  rreeccoonnnnuuee  eenn  ddrrooiitt..    

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  mmaarriiaaggee..  SS’’aaggiissssaanntt  ppaarr  ccoonnttrree  dd’’uunn  

mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  mmaaiiss  nnoonn  eennrreeggiissttrréé,,  llee  llééggiissllaatteeuurr  nnee  ddiitt  

bbiieenn  rriieenn  ssuurr  lleess  mmooddeess  ddee  pprreeuuvvee..  NNoouuss  ppeennssoonnss  qquuee  ppaarr  aannaallooggiiee  aauuxx  

pprreeuuvveess  eenn  mmaattiièèrreess  ddeess  ffiiaannççaaiilllleess,,  llee  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  mmaaiiss  

eennccoorree  nnoonn  eennrreeggiissttrréé  ppeeuutt  êêttrree  pprroouuvvéé  ppaarr  ttoouuttee  vvooiiee  ddee  ddrrooiitt,,  eenn  vvuuee    

ddee  bbéénnééffiicciieerr  ddee  ssoonn  eennrreeggiissttrreemmeenntt  oouu  ddee  ttoouutt  aauuttrree  ddrrooiitt..  

EE..  AArrttiiccllee  444411  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  

IIll  eesstt  lliibbeelllléé  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  ««  ttoouuss  lleess  mmaarriiaaggeess  pprroodduuiisseenntt  lleess  

mmêêmmeess  eeffffeettss,,  qquu’’iillss  aaiieenntt  ééttéé  eennrreeggiissttrréé  oouu  ccéélléébbrréé  »»..  

AApprrèèss  aavvooiirr  pprréévvuu  ddeeuuxx  ffoorrmmeess  ddee  mmaarriiaaggee,,  llaa  llooii  ppoossee  uunn  

pprriinncciippee  iimmppoorrttaanntt  qquuaanntt  aauuxx  eeffffeettss  dduu  mmaarriiaaggee..  IInnddééppeennddaammmmeenntt  ddee  

llaa  ffoorrmmee  cchhooiissiiee  ppaarr  lleess  ééppoouuxx,,  llee  mmaarriiaaggee  pprroodduuiitt  lleess  mmêêmmeess  eeffffeettss..  

UUnnee  rréésseerrvvee  cceeppeennddaanntt  eesstt  àà  rraappppeelleerr,,  ttaanntt  qquuee  llee  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  

ffaammiillllee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  eennrreeggiissttrréé,,  iill  nnee  pprroodduuiitt  ddeess  eeffffeettss  qquu’’eennttrree  lleess  ééppoouuxx  

eett  aauussssii  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  cceeuuxx  qquuii  yy  oonntt  ppaarrttiicciippéé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  

ccoouuttuummee..  IIll  ss’’aaggiitt  ddeess  ttéémmooiinnss  eett  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  ffaammiillllee..  
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--  QQuuiidd  ddeess  eeffffeettss  ddoonntt  ppaarrllee  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ssoouuss  eexxaammeenn  ??  IIll  ss’’aaggiitt,,  

ccoommmmee  ll’’oonn  ppeeuutt  ss’’eenn  rreennddrree  ccoommppttee,,  ddee  ttoouuss  lleess  eeffffeettss  

ppaattrriimmoonniiaauuxx  eett  eexxttrraa  ppaattrriimmoonniiaauuxx  rrééssuullttaanntt  dd’’uunn  mmaarriiaaggee  aayyaanntt  

aaccccoommppllii  ttoouutteess  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ttaanntt  ddee  ffoonndd  qquuee  ddee  ffoorrmmee..  

CCeeppeennddaanntt,,  eexxcceeppttiioonnnneelllleemmeenntt  ppoouurr  ccee  qquuii  eesstt  dduu  rrééggiimmee  

mmaattrriimmoonniiaall,,  iill  eesstt  llooggiiqquuee  qquuee  lleess  ééppoouuxx  ssooiieenntt  cceennssééss  nn’’aavvooiirr  jjaammaaiiss  

ooppéérréé  uunn  cchhooiixx  dduu  rrééggiimmee  mmaattrriimmoonniiaall  ;;  ssii  lleess  ééppoouuxx  ddee  ccoommmmuunn  

aaccccoorrdd  ssoolllliicciittee  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ttaarrddiiff  ddee  lleeuurr  mmaarriiaaggee,,  iillss  ppoouurrrroonntt  

ddaannss  ccee  ccaass  cchhooiissiirr  llee  rrééggiimmee  mmaattrriimmoonniiaauuxx  ddee  lleeuurr  cchhooiixx,,  ssii  ppaarr  ccoonnttrree  

ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  eesstt  oobbtteennuu  ssuurr  ddeemmaannddee  dd’’uunn  sseeuull  ééppoouuxx,,  llee  jjuuggee  

ddeevvrraa  llooggiiqquueemmeenntt  ooppttéé  ppoouurr  llee  rrééggiimmee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  rréédduuiittee  aauuxx  

aaccqquuêêttss  oouu  ss’’iill  yyaa  ddeess  rraaiissoonnss  pprrooffoonnddeess,,  aaccccoorrddeerr  uunn  aauuttrree  rrééggiimmee  

mmaattrriimmoonniiaall..  ((AArrttiiccllee  448899  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee))..  

§§22..  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddeess  ééppoouuxx  

IIll  ss’’aaggiitt  mmiieeuuxx  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’uunn  ddeess  ééppoouuxx  vviiss--àà--vviiss  

ddee  ll’’aauuttrree,,  aalllluussiioonn  ffaaiittee  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  ppoouurr  cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx  ddee  ss’’aabbsstteenniirr  

ddee  vviioolleerr  lleess  eeffffeettss  dduu  mmaarriiaaggee..  AAlloorrss  ddaannss  ttoouuss  cceess  ccaass,,  ccoommmmeenntt  

bbéénnééffiicciieerr  dduu  ddrrooiitt  rrééccllaamméé,,  lloorrssqquuee  llee  mmaarriiaaggee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  eennrreeggiissttrréé  

ppaarr  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill..  

AA..  DDiivvoorrccee  

aa))  DDééffiinniittiioonn  

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  mmaarriiééee  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  ddeemmaannddeerr  llee  ddiivvoorrccee..  

LLee  ddiivvoorrccee  nnee  rrééssuullttee  qquuee  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  

pprroonnoonnççaanntt  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  mmaarriiaaggee  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ll’’uunn  ddeess  ééppoouuxx  

((eett  ppaass  dd’’uunnee  aauuttrree  ppeerrssoonnnnee))6600..  EEnn  eexxaammiinnaanntt  cceettttee  ddééffiinniittiioonn,,  iill  ssee  

ddééggaaggee  qquuee  llee  ddiivvoorrccee  ssoouuss  ––  eenntteenndd  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunn  mmaarriiaaggee  llééggaall  qquuii  

ccrrééee  uunn  ffooyyeerr..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’oonn  ppaarrllee  dduu  ddiivvoorrccee  lloorrssqquuee  llaa  ssééppaarraattiioonn  

eesstt  pprroonnoonnccéé  eenn  jjuussttiiccee..  

bb..  PPrrooccéédduurree  ddee  ddiivvoorrccee..  LLee  ccaass  dduu  mmaarriiaaggee  nnoonn  eennrreeggiissttrréé..  

LLaa  pprrooccéédduurree  dduu  ddiivvoorrccee  eesstt  rrééggiiee  ppaarr  lleess  aarrttiicclleess  555533  àà  557777  

dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee..  LLaa  pprrooccéédduurree  dduu  ddiivvoorrccee    nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  llaa  

pprrooccéédduurree  oorrddiinnaaiirree  ((aarrttiiccllee  555533  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee))..  

                                                            
60 Article 546 du code de la famille, cfr AMISI HERADY, op.cit, p.462 
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AAiinnssii  cceettttee  pprrooccéédduurree  ccoonnnnaaiitt  ddeeuuxx  ppéérriiooddee  ::  llaa  pprreemmiièèrree  

ddiittee  ««  iinnssttaanncceess  ddee  ccoonncciilliiaattiioonn  »»  eett  llaa  sseeccoonnddee  qquuii  nnee  sseerraa  eennttaammééee  

qquu’’eenn  ccaass  ddee  nnoonn  aabboouuttiisssseemmeenntt  ddee  llaa  pprreemmiièèrree,,  aappppeellééee  ««  aaccttiioonn  eenn  

ddiivvoorrccee  »»..  

QQuuee  ppoouurrrroonnss  nnoouuss  ddiirree,,  oouu  mmiieeuuxx  qquuee  ppeeuutt  ffaaiirree,,  cceelluuii  ddeess  

ééppoouuxx  ccoonnttrree  qquuii  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee  nnoonn  eennrreeggiissttrreemmeenntt  eesstt  ssoouulleevvééee  ??  

LLee  pprriinncciippee  eesstt  ppoosséé  àà  ll’’aarrttiiccllee  338800  aalliinnééaa  22  dduu  ccooddee  ddee  llaa  

ffaammiillllee  qquuii  ssttiippuullee  qquuee  ««  ttaanntt  qquuee  llee  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  nn’’aa  ppaass  

ééttéé  eennrreeggiissttrréé  eett  qquuee  ll’’’’uunn  ddeess  ééppoouuxx  eenn  iinnvvooqquuee  lleess  eeffffeettss  eenn  jjuussttiiccee,,  llee  

ttrriibbuunnaall  ssuussppeenndd  llaa  pprrooccéédduurree  jjuussqquu’’àà  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  dduu  mmaarriiaaggee..  

QQuuiidd  ddee  ll’’eexxcceeppttiioonn  aauu  pprriinncciippee,,  qquuee  ddooiitt  ffaaiirree  ll’’uunn  ddeess  

ééppoouuxx  àà  qquuii  oonn  ooppppoossee  ccee  pprriinncciippee  ??  

NNoottrree  rrééfflleexxiioonn  ppaarrttiirraa  ddee  ll’’aannaallyyssee  ffaaiittee  aauu  pprrééccééddeenntt  

ppaarraaggrraapphhee  ddee  llaa  pprréésseennttee  sseeccttiioonn,,  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  cceess  qquueessttiioonnss..  

CCeettttee  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aalliinnééaa  22  ddee  ll’’aarrttiiccllee  338800  dduu  ccooddee  ddee  llaa  

ffaammiillllee  ccrrééee  bbeeaauuccoouupp  ddee  ccoonnffuussiioonn  ttaanntt  ddaannss  llee  cchheeff  ddeess  jjuuggeess  aappppeellééss  

àà  ddiirree  llee  ddrrooiitt  qquuee  ddeess  jjuussttiicciiaabblleess,,  eett  mmêêmmee  ddaannss  llee  cchheeff  ddeess  aavvooccaattss..  

GGéénnéérraalleemmeenntt,,  ccoommmmee  oonn  vvaa  llee  rreemmaarrqquueerr  ddaannss  ll’’aannaallyyssee  ddeess  

jjuuggeemmeennttss  àà  qquuii  oonn  ooppppoossee  llee  ddééffaauutt  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  sseemmbbllee  ccrrooiirree  

aavvooiirr  ppeerrdduu  àà  ssoonn  ddrrooiitt  dd’’oobbtteenniirr  llee  ddiivvoorrccee..  EEtt  mmêêmmee  llee  jjuuggee  aappppeelléé  àà  

ddiirree  llee  ddrrooiitt  nnee  ssee  lliimmiittee  ddaannss  ssaa  ddéécciissiioonn  àà  ll’’eexxpprreessssiioonn  dd’’aaiilllleeuurrss  

ddiivvoorrccee  ccoommmmuunn  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  aaffffaaiirreess  eenn  ddiivvoorrccee  ssiimmiillaaiirree,,  àà  ssaavvooiirr  

««    llee  ttrriibbuunnaall  ssuussppeenndd  llaa  pprrooccéédduurree  jjuussqquu’’àà  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt»»..  

IIll  ffaauutt  ppoouurr  rrééssoouuddrree  llee  pprroobbllèèmmee,,  rrééfflléécchhiirr  ddee  llaa  mmaanniièèrree  

ssuuiivvaannttee  ::  

11..  ÉÉvvooqquueerr  ll’’aarrttiiccllee  443333  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  

IIll  eesstt  yy  ssttiippuulléé  qquuee  llaa  pprreeuuvvee  dduu  mmaarriiaaggee  ssee  ffaaiitt  

eexxcclluussiivveemmeenntt  sseelloonn  lleess  rrèègglleess  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii..  EEtt  cceess  

pprreeuuvveess  nnoouuss  lleess  aavvoonnss  vvuueess  eett  aavvoonnss  ccoommpprriiss  llaa  pprrooccéédduurree  ppoouurr  

oobbtteenniirr  cchhaaccuunnee  dd’’eennttrree  eelllleess..  
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22..  AArrttiiccllee  443366  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  

IIll  yy  eesstt  ddiissppoosséé  qquuee  llaa  pprreeuuvvee  dduu  mmaarriiaaggee  ssee  ffaaiitt  

oorrddiinnaaiirreemmeenntt  ppaarr  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ll’’aaccttee  ddee  mmaarriiaaggee  oouu  ddee  lliivvrreett  ddee  

mméénnaaggee  ddrreesssséé  lloorrss  ddee  ssoonn  eennrreeggiissttrreemmeenntt  oouu  lloorrss  ddee  ssaa  ccéélléébbrraattiioonn..  

LL’’oonn  ppeeuutt  àà  ppaarrttiirr  dd’’uunnee  lleeccttuurree  aatttteennttiivvee  ccoommpprreennddrree  qquuee  

ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  eesstt  uunnee  pprreeuuvvee  oorrddiinnaaiirree  eett  nnoonn  eexxcclluussiivvee,,  rraaiissoonn  

mmêêmmee  ppoouurr  llaaqquueellllee  llee  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  pprréévvooiitt  lleess  aauuttrreess  mmooddeess  ddee  

pprreeuuvvee  dduu  mmaarriiaaggee,,  àà  ssaavvooiirr  eett  ppoouurr  rraappppeell  ::  llaa  ppoosssseessssiioonn  dd’’ééttaatt  

dd’’ééppoouuxx,,  ll’’aaccttee  ddee  nnoottoorriiééttéé,,  oouu  ll’’iinnssccrriippttiioonn  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  rréépprreessssiivvee  

aauuttoorriissaanntt  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  dduu  mmaarriiaaggee  ssuurr  lleess  rreeggiissttrree  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill6611..  

33..  CCee  qquuee  ddooiitt  ffaaiirree  ll’’ééppoouuxx  àà  qquuii  ll’’oonn  ooppppoossee  ll’’aarrttiiccllee  338800  

LL’’ééppoouuxx  qquuii  ssaaiitt  qquu’’iill  nn’’yy  aa  jjaammaaiiss  eexxiissttéé  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddee  

lleeuurr  mmaarriiaaggee  ddeevvrraa  ccoommmmeenncceerr  ppaarr  eenn  ssoolllliicciitteerr  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ttaarrddiiff..  

PPoouurr  ssee  ffaaiirree,,  ll’’oonn  ddooiitt  aaddmmeettttrree  qquu’’iill  pprreennddrraa  ppaarr  ttoouuttee  vvooiiee  ddee  ddrrooiitt  

qquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dduu  ffoonndd  dduu  mmaarriiaaggee  oonntt  ééttéé  bbeell  eett  bbiieenn  rreessppeeccttééeess,,  

nnoottaammmmeenntt  llee  vveerrsseemmeenntt  ddee  llaa  ddoott..  IIll  ddeevvrraa  ééggaalleemmeenntt  aammeennéé  ddeeuuxx  

ttéémmooiinnss  mmaajjeeuurrss..  

EEtt  ccee  nn’’eesstt  qquu’’aapprrèèss  aavvooiirr  oobbtteennuu  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ttaarrddiiff  dduu  

mmaarriiaaggee  qquu’’iill  ddeevvrraa  ssoolllliicciitteerr  llee  ddiivvoorrccee..  

EEnn  oouuttrree,,  oonn  ppeeuutt  ttoouujjoouurrss,,  aauu  ccoouurrss  dd’’uunn  pprrooccèèss  eenn  ddiivvoorrccee  

ffaaiirree  uunnee  ddeemmaannddee  aauuxx  ffiinn  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ttaarrddiiff  dduu  mmaarriiaaggee..  MMêêmmee  

ll’’ooffffiicciieerr  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  ppeeuutt  aauussssii  ddeemmaannddeerr  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  

ttaarrddiiff  dduu  mmaarriiaaggee,,  oouu  mmêêmmee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  iinnttéérreessssééee..6622  

DDoonncc,,  ccee  nn’’eesstt  qquu’’aapprrèèss  cceett  eennrreeggiissttrreemmeenntt  qquuee  ll’’ééppoouuxx  

ccoonncceerrnnéé  ppoouurrrraa  eenn  ddeemmaannddeerr  lleess  eeffffeettss  eenn  jjuussttiiccee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  eenn  

ll’’ooccccuurrrreennccee  llee  ddiivvoorrccee..  

  

  

  

  

                                                            
61 Articles 438 à 440 du code de la famille. 
62 Article 378 du code de la famille. 
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BB..  CCaass  dd’’aabbaannddoonn  ddee  ffooyyeerr  

aa..  DDééffiinniittiioonn  

LLee  rreeffuuss  ddee  ccoohhaabbiittaattiioonn  eesstt  aauussssii  aappppeelléé  aabbaannddoonn  ddee  

ffooyyeerr..  EEllllee  ssee  mmaattéérriiaalliissee  ppaarr  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  dduu  ttooiitt  ccoonnjjuuggaall  eesstt  aauussssii  

ppaarr  llee  rreeffuuss  dd’’aaccccoommpplliirr  ccee  qquuee  ll’’oonn  qquuaalliiffiiee  ddee  ddeevvooiirr  ccoonnjjuuggaall,,  cc''eesstt--àà--

ddiirree  llee  rreeffuuss  ddee  ppaarrttaaggeerr  llee  lliitt,,  llee  rreeffuuss  ddeess  rreellaattiioonnss  sseexxuueelllleess..    

EEllllee  ccoonnssiissttee  ddoonncc  ppoouurr  uunnee  ffeemmmmee  llééggiittiimmee  ddee  ssee  

ssoouussttrraaiirree  aauuxx  ddeevvooiirrss  ddee  ccoohhaabbiittaattiioonn,,  ppoouurr  uunn  hhoommmmee  ddee  rreeffuusseerr  ddee  

rreecceevvooiirr  ssoonn  ééppoouussee  ssoouuss  llee  ttooiitt  ccoonnjjuuggaall..  AA  vvrraaii  ddiirree,,  iill  yy  aa  ddeeuuxx  

iinnffrraaccttiioonn  ddiissttiinncctteess  ::  ll’’aabbaannddoonn  ppaarr  llaa  ffeemmmmee  dduu  ddoommiicciillee  ccoonnjjuuggaallee  

ccoonnttrree  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  ssoonn  mmaarrii  ;;  eett  llee  rreeffuuss  ppaarr  llee  mmaarrii  ddee  rreecceevvooiirr  ssaa  

ffeemmmmee  aauu  ddoommiicciillee  ccoonnjjuuggaall..6633  

bb..  LLeess  ccoonnddiittiioonnss  pprrééaallaabblleess  

DDeeuuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssoonntt  rreeqquuiisseess  ::  iill  ffaauutt  qquu’’iill  yy  aaiitt  uunn  mmaarriiaaggee  

eett  iill  ffaauutt  qquu’’iill  yy  aaiitt  uunnee  hhaabbiittaattiioonn  oouu  rrééssiiddeennccee..  

11..  LLaa  pprrééeexxiisstteennccee  dd’’uunn  mmaarriiaaggee  

PPoouurr  qquuee  ll’’iinnffrraaccttiioonn  ssooiitt  ccoonnssoommmmééee,,  llee  ccoonnjjooiinntt  ffuuyyaanntt  

ddooiitt  êêttrree  eennggaaggéé  ddaannss  lleess  lliieennss  dd’’uunn  mmaarriiaaggee  pprréévvuu  ppaarr  llaa  ccoommbbiinnaaiissoonn  

ddeess  aarrttiicclleess  336688,,  445544,,  991155,,  995544  eett  992255  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  ;;  

cc..  CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ppoouurr  llee  mmaarriiaaggee  nnoonn  eennrreeggiissttrréé    

CCoommmmee  ll’’oonn  aa  ssii  bbiieenn  vvuu  ccii--hhaauutt,,  llee  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  

ffaammiillllee,,  mmaaiiss  nnoonn  eennrreeggiissttrréé  nn’’eesstt  ppaass  ccoonncceerrnnéé  ppaarr  cceettttee  iinnffrraaccttiioonn..  

CCeerrtteess,,  ssaannss  pprreeuuvvee  dduu  mmaarriiaaggee,,  iill  eesstt  ddiiffffiicciillee  ddee  ssee  pprréévvaallooiirr  dd’’uunn  ddrrooiitt  

yy  rreellaattiiff  ooùù  mmêêmmee  dd’’éévvooqquueerr  lleess  eeffffeettss  dduuddiitt  mmaarriiaaggee  eenn  jjuussttiiccee..    

OOnn  ppeeuutt  aauussssii  rreemmaarrqquueerr  iiccii  qquuee,,  ddeess  ttrrooiiss  aauuttrreess  mmooddeess  

ddeess  pprreeuuvveess,,  sseeuullee  llaa  ddeerrnniièèrree  sseemmbbllee  êêttrree  llee  rreeccoouurrss  ppoouurr  lleess  ééppoouuxx  

qquuii  vveeuulleenntt  pprroottééggeerr  lleeuurr  mmaarriiaaggee  eett  eenn  rrééccllaammeerr  uunn  ddrrooiitt  oouu  uunnee  

oobblliiggaattiioonn  ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee  eett  aauussssii  ddeevvaanntt  lleess  ttiieerrss..  NNoouuss  ppeennssoonnss  qquuee  

lleess  ééppoouuxx  oouu  mmêêmmee  ll’’uunn  dd’’eeuuxx  ddooiitt  ssoolllliicciitteerr  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ttaarrddiiff  ddee  

lleeuurr  mmaarriiaaggee..  PPuuiiss  iinniittiieerr  ll’’aaccttiioonn  eenn  ddiivvoorrccee..  

                                                            
63 BONY CIZUNGU NYANGEZI, les infractions de A à Z, Kinshasa et Ngakua, édition Laurent Nyangezi, 

2011, p.36. 
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CC..  CCaass  dd’’aadduullttèèrree  

  

aa..  GGéénnéérraalliittééss  

LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  ffooii  ccoonnjjuuggaallee  ppaarr  ll’’iinnccrriimmiinnaattiioonn  ddee  

ll’’aadduullttèèrree  rreemmoonnttee  ddaannss  llee  tteemmppss  lleess  pplluuss  aanncciieennss..  EEllllee  eesstt  aauussssii  

eennrreeggiissttrrééee  ddaannss  ttoouuttee  oorrggaanniissaattiioonn  ssoocciiaallee  eett  ccoonnssttiittuuee  ll’’uunnee  ddeess  pplluuss  

bbeelllleess  ccoouuttuummeess  ddee  ll’’eessppèèccee  hhuummaaiinnee..  DDaannss  ttoouutteess  nnooss  ssoocciiééttééss  

ttrraaddiittiioonnnneelllleess,,  ll’’aadduullttèèrree  ééttaaiitt  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  llee  ccrriimmee  llee  pplluuss  ggrraavvee  

ccaarr,,  iill  ccoonnssttiittuuaaiitt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  uunnee  ooffffeennssee  aauu  ffooyyeerr  ccoonnjjuuggaall  mmaaiiss  

aauussssii  uunnee  aatttteeiinnttee  ggrraavvee  àà  ll’’hhoonnnneeuurr  eett  àà  llaa  ccoohhééssiioonn  ddee  ttoouuttee  llaa  ffaammiillllee  

aauu  sseennss  llaarrggee  ccoommpprreennaanntt  ttoouutt  llee  ccllaann..  

LL’’aadduullttèèrree  eesstt  uunnee  vviioollaattiioonn  ddee  llaa  ffooii  ccoonnjjuuggaallee  ccoommmmiissee  ppaarr  

uunnee  ppeerrssoonnnnee  mmaarriiééee  qquuii  aa  ddeess  rreellaattiioonnss  iinnttiimmeess  oouu  sseexxuueelllleess  aavveecc  uunnee  

aauuttrree  ppeerrssoonnnnee  qquuee  ssoonn  ccoonnjjooiinntt..6644  

CCoommmmee  oonn  ppeeuutt  ss’’eenn  rreennddrree  ccoommppttee,,  ll’’aadduullttèèrree  eesstt  uunnee  

iinnffrraaccttiioonn  qquuii  nnéécceessssiittee  llaa  pprréésseennccee  ddee  ddeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  ddoonntt  ll’’uunnee  aauu  

mmooiinnss  eesstt  mmaarriiééee..  

bb..  ÉÉlléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  

PPaarrmmii  lleess  éélléémmeennttss  ddee  ll’’aadduullttèèrree,,  cceerrttaaiinnss  ssoonntt  ccoommmmuunnss  àà  

ll’’aadduullttèèrree  ddee  llaa  ffeemmmmee  eett  dd’’aauuttrreess  ssoonntt  pprroopprreess  àà  cceelluuii  dduu  mmaarrii..  

11..  ÉÉlléémmeenntt  ccoonnssttiittuuttiiffss  ccoommmmuunnss  

IIll  eexxiissttee  ttrrooiiss  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  ccoommmmuunnss  ::  ll’’eeffffeett  dduu  

mmaarriiaaggee,,  llee  ccoonnssoommmmaatteeuurr  dd’’uunn  ccoommmmeerrccee  cchhaarrnneell  aavveecc  uunn  aauuttrree  qquuee  

ssoonn  ccoonnjjooiinntt  eett  ll’’iinntteennttiioonn  ccoouuppaabbllee..  

  ÉÉttaatt  ddee  mmaarriiaaggee  

SSaannccttiioonnnnaanntt  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess  mmaannqquueemmeennttss  aauu  

ddeevvooiirr  ddee  ffiiddéélliittéé,,  ll’’aadduullttèèrree  nnee  ppeeuutt  eexxiisstteerr  qquuee  ddee  llaa  ppaarrtt  dd’’uunnee  

ppeerrssoonnnnee  aaccttuueelllleemmeenntt  eennggaaggééee  ddaannss  lleess  lliieennss  dduu  mmaarriiaaggee..  CCeelluuii  ––  ccii  

ddooiitt  êêttrree  vvaallaabbllee  eett  nnoonn  ddiissssoouuss..  EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  llee  mmaannqquueemmeenntt  aauuxx  

pprroommeesssseess  ddee  ffiiddéélliittéé  iinntteerrvveennuuss  eennttrree  ddeeuuxx  cciittooyyeennss  vviivvaannttss  eenn  

ccoonnccuubbiinnaaggee  nn’’eesstt  ppaass  ccoonnssttiittuuttiiff  dd’’aadduullttèèrree..  

                                                            
64 LIKULIA  BOLONGO, Droit penal special zaïrois , Paris, LGDJ, 1985, p.278 
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EEnn  eeffffeett,,  ppoouurr  qquuee  ll’’uunn  ddee  ddeeuuxx  ééppoouuxx  ssooiitt  ppoouurrssuuiivvii  ppoouurr  

mmoottiiff  dd’’aadduullttèèrree,,  iill  ddooiitt  ss’’aaggiirr  dd’’uunn  mmaarriiaaggee  llééggaall  àà  ssaavvooiirr  ::  

--  LLee  mmaarriiaaggee  ccoonncclluu  sseelloonn  lleess  rrèègglleess  dduu  ddrrooiitt  ééccrriitt..  

--  LLee  mmaarriiaaggee  ccoonncclluu  sseelloonn  lleess  rrèègglleess  dduu  ddrrooiitt  ccoouuttuummiieerr  eett  

iimmmmaattrriiccuulléé  aauu  rreeggiissttrree  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill..  

EEtt  llee  mmaarriiaaggee  ccoonncclluu  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  pprreessccrriitt  dduu  ccooddee  ddee  

llaa  ffaammiillllee..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  dduu  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  eett  ssuurr  

eennrreeggiissttrreemmeenntt  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  llee  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  ppaarr  uunn  ooffffiicciieerr  ddee  

ll’’ééttaatt  cciivviill..  

IIll  yy  aa  lliieeuu  ddee  nnootteerr  qquuee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ddee  ll’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  

ffaaiissaaiitt  ppaasssseerr  lleess  aauuttoocchhttoonneess  qquu’’oonn  aappppeellaaiitt  ««  iinnddiiggèènneess  »»  qquuii  yy  

rreeccoouuvvrraaiieenntt  dduu  ssttaattuutt  jjuurriiddiiqquuee  ccoouuttuummiieerr  aauu  ssttaattuutt  jjuurriiddiiqquuee  ddee  ddrrooiitt  

((rraappppoorrtt  dduu  ccoonnsseeiill  ccoolloonniiaall))..  

  CCoonnssoommmmaattiioonn  ddeess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss  

LLaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  sseexxuueellllee  ddee  ll’’uunn  ddeess  ééppoouuxx  aavveecc  uunnee  aauuttrree  

qquuee  ssoonn  ccoonnjjooiinntt  eesstt  ll’’aaccttee  ppaarr  lleeqquueell  ssee  ccoonnssoommmmee  ll’’aadduullttèèrree..  

LL’’iinnffrraaccttiioonn  ssuuppppoossee  ddoonncc  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  uunn  ccoommpplliiccee  aavveecc  

lleeqquueell  uunnee  ppeerrssoonnnnee  mmaarriiééee  aa  uunn  ccoommmmeerrccee  iilllliicciittee..  CCeettttee  uunniioonn  

sseexxuueellllee  eesstt  uunnee  ccoonnddiittiioonn  dd’’aadduullttèèrree..  

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rreetteennuuss  ccoouuppaabblleess  ::  

  LLeess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss  ccoonnttrree  nnaattuurree  eennttrree  ddeeuuxx  ffeemmmmeess  oouu  ddeeuuxx  

hhoommmmeess  

  LLeess  aacctteess  oobbssccèènneess  oouu  eemmppiirriiqquueess  dd’’uunnee  ffeemmmmee  ssuurr  eellllee  ––  mmêêmmee..  

  LLeess  ffaammiilliiaanntteess  oobbssccèènneess  qquueellqquuee  ssooiitt  llee  ddeeggrréé  ddee  lleeuurr  oobbssccéénniittéé  ;;  

  LLeess  pprriivvaanntteess  mmêêmmee  ssii  eellllee  ssee  ccaarraaccttéérriissee  ppaarr  uunnee  rraarree  iimmppuuddiicciittéé;;  

  LLaa  vviiee  ccoommmmuunnee  dd’’uunnee  ffeemmmmee  aavveecc  lleess  ttiieerrss  ssaannss  rreellaattiioonnss  

cchhaarrnneelllleess..  

EEnn  rreevvaanncchhee,,  ll’’aadduullttèèrree  ddooiitt  êêttrree  rreetteennuu  ppeeuu  iimmppoorrttee  llaa  

cciirrccoonnssttaannccee  ddee  ll’’ââggee,,  llaa  ssaannttéé  oouu  ll’’iinnffiirrmmiittéé  dduu  ccoouuppaabbllee  nnee  ppoouuvvaanntt  

ppeerrmmeettttrree  llaa  ccoonncceeppttiioonn  oouu  llaa  jjoouuiissssaannccee..  

LLaa  llooii  nn’’eexxiiggee  ppaass  nnoonn  pplluuss  qquuee  llaa  ccoonnjjoonnccttiioonn  sseexxuueellllee  ssooiitt  

ccoommppllèèttee..  AAiinnssii  eesstt  ppuunniissssaabbllee  llaa  ffeemmmmee  mmaarriiééee  qquuii  aa  eeuu  ddeess  rreellaattiioonnss  
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cchhaarrnneellllee  iilllliicciitteess  mmêêmmee  iinnccoommppllèètteess  aavveecc  uunnee  aauuttrree  ppeerrssoonnnnee  qquuee  ssoonn  

mmaarrii..  DDee  mmêêmmee  eellllee  nnee  ppoouurrrraa  ppaass  iinnvvooqquueerr  qquu’’eellllee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  

ssaattiissffaaiittee  ppaarr  llee  rraappppoorrtt  iinnccoommpplleett..  

  IInntteennttiioonn  ccoouuppaabbllee  

LL’’aadduullttèèrree  nnee  sseerraa  ccoouuppaabblleemmeenntt  ééttaabbllii  qquuee  ssii  ll’’aaggeenntt  aaggiitt  

vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  eenn  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess  qquuii  rreennddeenntt  ll’’aaccttee  

ddéélliiccttuueeuuxx..  IIll  ss’’aaggiitt  ddoonncc  dd’’uunnee  iinnffrraaccttiioonn  iinntteennttiioonnnneellllee..  EEnn  ccaass  

dd’’aabbsseennccee  ttoottaallee  ddee  lliibbeerrttéé  mmoorraallee  ll’’iinnffrraaccttiioonn  nn’’eexxiissttee  ppaass..  

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  nnee  sseerraa  ppaass  ppoouurrssuuiivviiee  nnii  ssaannccttiioonnnnééee  llaa  

ffeemmmmee  qquuii  aa  eeuu  ddeess  rraappppoorrttss  iilllliicciitteess  ssii  eellllee  aa  ééttéé  ccoonnttrraaiinnttee  

pphhyyssiiqquueemmeenntt  oouu  mmoorraalleemmeenntt  ppaarr  uunnee  ffoorrccee  iirrrrééssiissttiibbllee  oouu  ssii  eellllee  eesstt  

aatttteeiinnttee  dd’’aalliiéénnaattiioonn  mmeennttaallee..  

IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  ssii  llaa  ffeemmmmee  aa  iiggnnoorréé  llee  ccaarraaccttèèrree  

iinnffrraaccttiioonnnneell  ddee  ssoonn  aaccttee  ppaarr  eexxeemmppllee,,  ssee  ccrrooyyaanntt  ddee  bboonnnnee  ffooii  lliibbrree  

ccoommmmee  vveeuuvvee  ssooiitt  ccoommmmee  ddiivvoorrccéé  ddèèss  qquu’’eellllee  aa  ssuu  qquu’’uunnee  ddéécciissiioonn  

jjuuddiiccaaiirree  eesstt  iinntteerrvveennuuee  ddaannss  ccee  sseennss,,  lloorrssqquuee  llaa  lliibbeerrttéé  eesstt  ttoottaalleemmeenntt  

aannééaannttiiee  ll’’iinnffiiddéélliittéé  ddee  ll’’ééppoouuxx  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ééttaabblliiee..  

EEnn  ssee  rrééfféérraanntt  àà  ttoouutt  ccee  qquuii  vviieenntt  dd’’êêttrree  ddiitt  aavvaanntt,,  uunnee  

qquueessttiioonn  ssee  ppoossee,,  cceellllee  ddee  ssaavvooiirr  ssii  ll’’ééppoouuxx  oouu  ll’’ééppoouussee  iinnffiiddèèllee  ddoonntt  llee  

mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  eett  qquuii  nn’’aa  ppaass  ccoonnnnuu  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ppeeuutt  

ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  ddeess  ppoouurrssuuiitteess  ppoouurr  mmoottiiff  dd’’aadduullttèèrree  ??  

cc..  PPrrootteeccttiioonn  ddee  ll’’ééppoouuxx  vviiccttiimmee  dd’’aadduullttèèrree  

AA  ccee  ssuujjeett,,  ttrrèèss  ssoouuvveenntt,,  lleess  mmaaggiissttrraattss  eett  ppoolliicciieerrss  rreejjeetttteenntt  

llaa  ddeemmaannddee  ddee  llaa  vviiccttiimmee,,  aavvaannççaanntt  ll’’aarrgguummeenntt  sseelloonn  lleeqquueell  iill  nnee  ppeeuutt  yy  

aavvooiirr  ddeess  ppoouurrssuuiitteess,,  ppuuiissqquuee  llee  mmaarriiaaggee  nn’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé  eennrreeggiissttrréé,,  

éévvooqquuaanntt  ll’’aarrttiiccllee  338800  aalliinnééaa  22  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee..  

LL’’iinnffrraaccttiioonn  dd’’aadduullttèèrree  ééttaanntt  uunnee  iinnffrraaccttiioonn  eexxiiggeeaanntt  

iimmpplliicciitteemmeenntt  llaa  ffllaaggrraannccee  ttrrèèss  ggéénnéérraalleemmeenntt,,  ddooiitt  ––  oonn  ssuussppeennddrree  llaa  

pprrooccéédduurree  jjuussqquu’’àà  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquu’’aauu  mmoommeenntt  ooùù  

ll’’hhoommmmee  eesstt  ssuurrpprriiss,,  iill  nn’’yyaa  ppaass  lliieeuu  àà  llaa  rreetteenniirr  ssii  llaa  ffeemmmmee  eellllee  ––  

mmêêmmee  rreeccoonnnnaaiitt  qquu’’iill  nn’’yyaa  jjaammaaiiss  eeuu  eennrreeggiissttrreemmeenntt..  
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NNoouuss  ppeennssoonnss  qquuaanntt  àà  nnoouuss  qquu’’iill  ffaauuddrraa  éévvooqquueerr  pplluuttôôtt  lleess  

aarrttiicclleess  337799  eett  338800  aalliinnééaa  11  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  eett  aauussssii  ll’’aarrttiiccllee  444411  

dduu  mmêêmmee  ccooddee  ppoouurr  rrééssoouuddrree  cceettttee  qquueessttiioonn..  

AAuu  rreeggaarrdd  ddee  cceess  ddiissppoossiittiioonnss,,  iill  yyaa  ddeess  pprriinncciippeess  ddoonntt  iill  

ffaauutt  tteenniirr  ccoommppttee,,  àà  ssaavvooiirr  ::  

--  LL’’ééggaalliittéé  ddeess  eeffffeettss  dduu  mmaarriiaaggee  nnoonn  eennrreeggiissttrréé  dd’’aavveecc  cceelluuii  

eennrreeggiissttrréé..  

--  LLiimmiittee  ddeess  eeffffeettss  iinntteerr  ppaarrtteess..  

EEnn  pprriinncciippee  ppuuiissqquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  rreecceevvooiirr  llaa  

ddeemmaannddee  eenn  ddiivvoorrccee,,  ppuuiiss  ddééccrréétteerr  llaa  ssuurrssééaannccee  eenn  ll’’aabbsseennccee  

dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt,,  nnoouuss  ppeennssoonnss  qquuee  ppoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddee  ll’’aadduullttèèrree,,  sseeuull  

ll’’ééppoouuxx  qquuii  aa  ccoommmmiiss  ll’’aadduullttèèrree  sseerraa  ppoouurrssuuiivvii  ppuuiissqquuee  lleess  eeffffeettss  dduu  

mmaarriiaaggee  lluuii  ssoonntt  ooppppoossaabblleess..  SSoonn  ccoommpplliiccee,,  qquuii  nn’’aa  jjaammaaiiss  pprriiss  ppaarrtt  àà  

llaa  ccéélléébbrraattiioonn  dd’’uunn  tteell  mmaarriiaaggee  ppaarr  aaiilllleeuurrss  nnoonn  eennrreeggiissttrréé,,  nnee  ppoouurrrraa  

êêttrree  iinnqquuiiééttéé  eenn  jjuussttiiccee..  DDee  cceettttee  rrééfflleexxiioonn  oonn  ppeeuutt  ppeennsseerr  qquuee  llaa  

ssuurrssééaannccee  jjuussqquu’’àà  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ccoonncceerrnnee  oouu  nnee  ddooiitt  ccoonncceerrnneerr  lleess  

ffaaiittss  cciivviillss  eett  nnoonn  cceeuuxx  ppéénnaauuxx  ssiinnoonn  cc’’eesstt  ll’’oorrddrree  ppuubblliicc  qquuii  sseerraa  mmiiss  

eenn  ppéérriill..  

DD..  CCaass  ddee  llaa  BBiiggaammiiee    

  

aa..  DDééffiinniittiioonn  

LL’’aarrttiiccllee  440088  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  ddiissppoossee  ««  ::  qquuii  ccoonnqquuee  

ééttaanntt  eennggaaggéé  ddaannss  lleess  lliieennss  dd’’uunn  mmaarriiaaggee  eennrreeggiissttrréé  oouu  ccéélléébbrréé  ddeevvaanntt  

ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill,,  eenn  aauurraa  ffaaiitt  eennrreeggiissttrréé  oouu  ccéélléébbrréé  uunn  aauuttrree  aavvaanntt  

llaa  ddiissssoolluuttiioonn  oouu  ll’’aannnnuullaattiioonn  dduu  pprrééccééddeenntt,,  sseerraa  ppuunnii  dduu  cchheeff  ddee  

bbiiggaammiiee  dd’’uunnee  ppeeiinnee  ddee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  ddee  11  àà  33  mmooiiss  eett  dd’’uunnee  

aammaannddee  ddee  110000  àà  330000  zzaaïïrree  oouu  ddee  ll’’uunnee  ddee  sseess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt..  

LLaa  bbiiggaammiiee  aa  ééttéé  aaiinnssii  ddééffiinniiee  ccoommmmee  llee  ffaaiitt  ppoouurr  uunnee  

ppeerrssoonnnnee  ddee  ccoonnttaacctteerr  uunn  aauuttrree  mmaarriiaaggee,,  aalloorrss  qquu’’eellllee  eesstt  eennggaaggééee  ddaannss  

lleess  lliieennss  dd’’uunn  pprreemmiieerr  mmaarriiaaggee  nnoonn  eennccoorree  ddiissssoouuss..6655  CCeettttee  iinnffrraaccttiioonn  aa  

ééttéé  iinnttrroodduuiittee  eenn  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss  ppaarr  llee  ddééccrreett  dduu  2255  jjuuiinn  11994488..  
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bb..  ÉÉlléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  

LLaa  bbiiggaammiiee  eesstt  ccoonnssoommmmééee  ppaarr  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  dd’’uunn  sseeccoonndd  

mmaarriiaaggee  aavvaanntt  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  pprreemmiieerr  mmaarriiaaggee..6666    LLaa  cceessssaattiioonn  ddeess  

eeffffeettss  ddee  ll’’iinnssccrriippttiioonn  oouu  ddee  ll’’aaccttiioonn  dduu  ssttaattuutt  llééggaall  ppoouurr  llee  mmaarriiaaggee  

ccoouuttuummiieerr  mmoonnooggaammiiqquuee..  

EEllllee  ssuuppppoossee  ddoonncc  ttrrooiiss  éélléémmeennttss,,  àà  ssaavvooiirr  uunn  pprreemmiieerr  

mmaarriiaaggee,,  uunn  sseeccoonndd  mmaarriiaaggee  eett  uunnee  iinntteennttiioonn  ccoouuppaabbllee..  

11..  LLee  pprreemmiieerr  mmaarriiaaggee  

PPoouurr  qquuee  ll’’iinnffrraaccttiioonn  eexxiissttee,,  iill  ffaauutt  qquuee  ll’’ééppoouuxx  ppoouurrssuuiivvii  

ssooiitt  ddééjjàà  eennggaaggéé  ddaannss  lleess  lliieennss  dduu  mmaarriiaaggee  ppeeuu  iimmppoorrttee  qquuee  llee  mmaarriiaaggee  

aa  ééttéé  ccoonnttrraaccttéé  aauu  CCoonnggoo  oouu  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  ppoouurr    vvuuee  qquu’’iill  ssooiitt  pprroouuvvéé  

vvaallaabbllee  eennccoorree  nnoonn  ddiissssoouuss..  

  LLaa  pprreeuuvvee  dduu  mmaarriiaaggee  

LLaa  pprreeuuvvee  dduu  mmaarriiaaggee  ddooiitt  êêttrree  ffaaiittee  sseelloonn  lleess  rrèègglleess  dduu  ddrrooiitt  

cciivviill  oouu  dduu  ddrrooiitt  ccoouuttuummiieerr  ppoouurr  ttoouutt  mmaarriiaaggee  ccoonncclluu  aavvaanntt  ll’’eennttrrééee  eenn  

vviigguueeuurr  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  aaiinnssii  qquuee  lleess  rrèègglleess  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee..  

  VVaalliiddiittéé  dduu  mmaarriiaaggee  

NNee  ppeeuutt  êêttrree  ppoouurrssuuiivvii  ll’’ééppoouuxx  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  vvaallaabblleemmeenntt  

mmaarriiéé..  SSii  llee  mmaarriiaaggee  eesstt  eennttaacchhéé  dd’’uunn  vviiccee  eennttrraaiinnaanntt  llaa  nnuulllliittéé  aabbssoolluuee  

oouu  rreellaattiivvee  dduu  mmaarriiaaggee..  

LLaa  nnuulllliittéé  dduu  pprreemmiieerr  mmaarriiaaggee  ppeeuutt  ddoonncc  êêttrree  iinnvvooqquuééee  ppaarr  

llee  ccoonnjjooiinntt  ppoouurrssuuiivvii  ppoouurr  éécchhaappppeerr  àà  llaa  ppeeiinnee  ((àà  llaa  rréépprreessssiioonn))..  LLaa  

qquueessttiioonn  ddee  llaa  nnuulllliittéé  dduu  pprreemmiieerr  mmaarriiaaggee  eesstt  pprrééjjuuddiicciiaabbllee  aauu  

jjuuggeemmeenntt  eett  nnoonn  àà  ll’’aaccttiioonn..  EEllllee  ddooiitt  êêttrree  ssoouulleevvééee  aavvaanntt  ll’’eexxaammeenn  dduu  

ffoonndd  ddee  ll’’aaffffaaiirree  eett  ddèèss  lloorrss,,  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  rréépprreessssiivvee  ddooiitt  ssuurrssooiirr  aauuxx  

ddéébbaattss  jjuussqquu’’àà  ccee  qquu’’eelllleess  ll’’oonntt  ééttéé  rrééssoolluuee  ppaarr  llee  ttrriibbuunnaall  cciivviill..  
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  LLaa  nnoonn  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  mmaarriiaaggee  

LL’’iinnffrraaccttiioonn  ddee  bbiiggaammiiee  nn’’eexxiissttee  ppaass  ssii  llee  pprreemmiieerr  mmaarriiaaggee  

eesstt6677  ddééjjàà  ddiissssoouuss..  EEnn  ccaass  ddee  ddiivvoorrccee  oouu  ddee  llaa  mmoorrtt  dduu  ccoonnjjooiinntt,,  iill  nn’’yyaa  

ppaass  ddee  nnuulllliittéé..  

LLaa  mmoorrtt  mmeett  ffiinn  àà  ll’’uunniioonn  ccoonnjjuuggaallee  eett  ppoouurr  llee  ddiivvoorrccee,,  qquuii  

ddiissssoouutt  cceettttee  uunniioonn,,  cceelluuii  ––  ccii  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttiiff  aavvaanntt  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  dduu  

sseeccoonndd  mmaarriiaaggee..  

  LLaa  nnaattuurree  dduu  mmaarriiaaggee  

IIll  ss’’aaggiitt  dduu  mmaarriiaaggee  ddee  ddrrooiitt  cciivviill  oouu  aassssiimmiilléé  eett  dduu  mmaarriiaaggee  

ccoouuttuummiieerr  mmoonnooggaammiiqquuee  pprréévvuu  ppaarr  llee  ddééccrreett  dduu  0055  jjuuiilllleett  11994488  àà  

ll’’eexxcclluussiioonn  ddee  ttoouutt  mmaarriiaaggee  ppoollyyggaammiiqquuee  eett  aaffiinn  dduu  mmaarriiaaggee  ccoonncclluu  

sseelloonn  lleess  pprreessccrriitt  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee..  

22..  LLee  sseeccoonndd  mmaarriiaaggee  

LLaa  ccéélléébbrraattiioonn  dduu  sseeccoonndd  mmaarriiaaggee  eesstt  ll’’aaccttee  ppaarr  lleeqquueell  ssee  

rrééaalliissee  ll’’iinnffrraaccttiioonn  ddee  bbiiggaammiiee..  TToouutt  ccoommmmee  llee  pprreemmiieerr,,  llee  sseeccoonndd  

mmaarriiaaggee  ddooiitt  êêttrree  vvaallaabbllee  ssoouuss  rréésseerrvvee  dduu  vviiccee  ddee  bbiiggaammiiee  ddoonntt  iill  eesstt  

nnaattuurreelllleemmeenntt  aatttteeiinntt..  PPeeuu  iimmppoorrttee  qquu’’iill  aaiitt  ééttéé  ccoonnttaaccttéé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  

àà  llaa  ccoouuttuummee..  

CCoonnssiiddéérraanntt  llee  sseeccoonndd  mmaarriiaaggee  ccoommmmee  ll’’éélléémmeenntt  

pprroopprreemmeenntt  ccoonnssttiittuuttiiff,,  oonn  eessttiimmee  qquuee  llee  jjuuggee  rréépprreessssiiff  eesstt  ccoommppéétteenntt  

ppoouurr  ssttaattuueerr  ssuurr  ttoouutteess  lleess  qquueessttiioonnss  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  ll’’eexxiisstteennccee  eett  àà  llaa  

vvaalliiddiittéé  ddee  ccee  mmaarriiaaggee..  IIll  nn’’yyaa  ddoonncc  ppaass  uunnee  qquueessttiioonn  pprrééjjuuddiicciieellllee..  EEnn  

ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  mmaarriiaaggee  ccoouuttuummiieerr    mmoonnooggaammiiqquuee,,  llaa  bbiiggaammiiee  ssee  

ccoonnssoommmmee  ppaarr  ssoonn  iinnssccrriippttiioonn..  

33..  IInntteennttiioonn  ccoouuppaabbllee  

LL’’iinntteennttiioonn  ccoouuppaabbllee  eesstt  rreeqquuiissee  ::  

SSii  ll’’aaggeenntt  aa  ddûû  aaggiirr  ««  sscciieemmmmeenntt  »»,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  eenn  

ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ccaauussee,,  ssaacchhaanntt  qquu’’iill  ééttaaiitt  ttoouujjoouurrss  eennggaaggéé  ddaannss  lleess  

lliieennss  dduu  pprreemmiieerr  mmaarriiaaggee..  
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EEnn  eeffffeett,,  oonn  ss’’aappeerrççooiitt  qquuee  llaa  bbiiggaammiiee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  rreetteennuuee  

qquuee  lloorrssqquu’’iill  yyaa  llaa  rrééuunniioonn  ddeess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  cciittééss  ccii  hhaauutt  llaa  

qquueessttiioonn  qquuii  ppeeuutt  ssee  ppoosseerr  eesstt  cceellllee  ddee  ssaavvooiirr  ssii  ll’’ééppoouuxx  rrééuunnii  ddaannss  lleess  

lliieennss  dd’’uunn  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  mmaaiiss  nnoonn  eennrreeggiissttrréé  ppeeuutt  ffaaiirree  

ll’’oobbjjeett  ddeess  ppoouurrssuuiitteess  ppoouurr  mmoottiiffss  ddee  bbiiggaammiiee  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa  ccoonncclluussiioonn  

dduu  sseeccoonndd  mmaarriiaaggee  ??  

LLaa  rrééppoonnssee  àà  cceettttee  qquueessttiioonn  eesstt  ééllooqquueennttee  ll’’oonn  ppeeuutt  llaa  lliirree  

ddaannss  llee  ccoommppttee  aannaallyyttiiqquuee  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  qquuii  yy  rraappppoorrttee  ccee  qquuii  

ssuuiitt6688  ::  ««  ll’’aarrttiiccllee  440088  éérriiggee  llaa  bbiiggaammiiee  eenn  iinnffrraaccttiioonn,,  cceellllee  ––  ccii  eexxiissttee  ddèèss  

lloorrss  qquuee  cceelluuii  qquuii  ééttaanntt  ddééjjàà  uunnii  ppaarr  uunn  mmaarriiaaggee  eennrreeggiissttrréé  oouu  mmêêmmee  

ssiimmpplleemmeenntt  ccéélléébbrréé  mmaaiiss  nnoonn  eennrreeggiissttrréé,,  eenn  aauurraa  ccoonnttrraaccttéé  uunn  aaccttee  ssooiitt  

ddiirreecctteemmeenntt  ddeevvaanntt  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  aalloorrss  qquuee  llee  mmaarriiaaggee  

pprrééccééddeenntt  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ddiissssoouuss  oouu  aannnnuulléé..    

IIll  ssiieedd  ddee  rreelleevveerr  qquuee  ccee  tteexxttee  vvaa  pplluuss  llooiinn  qquuee  llee  ddééccrreett    dduu  

0044  aavvrriill  11995500..  AAlloorrss  qquuee  ccee  ddééccrreett  nnee  pprréévvooyyaaiitt  qquuee  ddeess  ssaannccttiioonnss  

cciivviilleess,,  llee  nnoouuvveeaauu  tteexxttee  éérriiggee  ffoorrmmeelllleemmeenntt  eenn  iinnffrraaccttiioonn  ttoouutt  nnoouuvveeaauu  

mmaarriiaaggee  ppoollyyggaammiiqquuee..    

LL’’aaccttiioonn  ppuubblliiqquuee  tteennddaanntt  àà  ppuunniirr  llee  mmaarrii  ppoollyyggaammiiqquuee  eett  

ll’’aaccttiioonn  cciivviillee  vviissaanntt  àà  ffaaiirree  aannnnuulleerr  lleess  uunniioonnss  ppoossttéérriieeuurreess  aauu  pprreemmiieerr  

mmaarriiaaggee  vvaallaabbllee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  iinntteennttééeess  ppeennddaanntt  ttoouutt  llee  tteemmppss  qquuee  

ccooeexxiisstteenntt  lleess  ddeeuuxx  mmaarriiaaggeess..  LLeess  ddeeuuxx  aaccttiioonnss  ss’’éétteeiiggnnaanntt  ppaarr  llaa  

ddiissssoocciiaattiioonn  oouu  ppaarr  llaa  vvaalliiddaattiioonn  dduu  sseeccoonndd  mmaarriiaaggee..  QQuuaanntt  aauu  ssoorrtt  ddeess  

eennffaannttss  nnééss  aavvaanntt  llaa  vvaalliiddaattiioonn  oouu  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  sseeccoonndd  mmaarriiaaggee,,  iill  

eesstt  rréégglléé  ppaarr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  ffiilliiaattiioonn  »»..  

DDee  cceettttee  ppoossiittiioonn  ll’’oonn  ppeeuutt  ddéédduuiirree  qquuee  ll’’ééppoouuxx  dduu  pprreemmiieerr  

mmaarriiaaggee  nnoonn  eennrreeggiissttrréé  ppeeuutt  êêttrree  ppoouurrssuuiivvii  mmêêmmee  ssii  llee  sseeccoonndd  mmaarriiaaggee  

àà  lluuii  rreepprroocchhéé  nn’’eesstt  ppaass  eennrreeggiissttrréé,,  eett  ccee,,  eenn  vveerrttuu  ddee  ll’’aarrttiiccllee  338800  

aalliinnééaa  11  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee..  EEnn  aacccceeppttaanntt  eenn  eeffffeett,,  ddee  ccoonnttrraacctteerr  

lliibbrreemmeenntt  llee  pprreemmiieerr  mmaarriiaaggee,,  ll’’ééppoouuxx  iinnccuullppéé  ssaavvaaiitt  ttrrèèss  bbiieenn  qquu’’iill  nnee  

ppeeuutt,,  mmêêmmee  ccoouuttuummiièèrreemmeenntt  ccoonnttrraacctteerr  uunn  aauuttrree..  

§§33..  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddeess  ttiieerrss  

NNoouuss  eexxaammiinneerroonnss  ssuucccceessssiivveemmeenntt  ::  

--  LLee  pprroobbllèèmmee  ddee  llaa  rrééccllaammaattiioonn  dduu  ssoollddee  ddee  llaa  ddoott  ((AA))  
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--  PPrroobblléémmaattiiqquuee  ddee  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  dduu  rrééggiimmee  mmaattrriimmoonniiaall  ((BB))  

--  PPrroobbllèèmmee  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  ddééllaaii  dd’’aatttteennttee  ((CC))  

  

AA..  LLee  pprroobbllèèmmee  ddee  llaa  rrééccllaammaattiioonn  dduu  ssoollddee  ddee  llaa  ddoott  

LLee  ccooddee  cciivviill  lliivvrree  11eerr  nnee  ccoonnssaaccrraaiitt  ppaass  llaa  ddoott  ppaarrmmii  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  dduu  ffoonndd  dduu  mmaarriiaaggee  ;;  aavveecc  ll’’aavvèènneemmeenntt  dduu  ccooddee  ddee  llaa  

ffaammiillllee,,  llaa  ddoott  aa  ééttéé  ddoonncc  rreepprriissee  ppaarrmmii  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vvaalliiddiittéé  aaiinnssii  

qquu’’uunnee  ccoonncceeppttiioonn  ccoouuttuummiièèrree  ssoolliiddaaiirreemmeenntt  aannccrrééee  ddaannss  llaa  mmeennttaalliittéé,,  

ttrraaddiittiioonn  qquuee  llee  ccoolloonniissaatteeuurr  aavvaaiitt  tteennttéé  dd’’éérraaddiiqquueerr6699..  

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’eenn  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss,,  llaa  ddoott  ddééssiiggnnee  lleess  bbiieennss  

qquuee  llee  ppèèrree  ((oouu  ll’’oonnccllee  mmaatteerrnneell))  rreeççooiitt  ddee  ssoonn  ffuuttuurr  ggeennddrree  eett  ddee  ssaa  

ffaammiillllee..  LLaa  ddoott  eesstt  ddééffiinniiee  ccoommmmee  ééttaanntt  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ssuurr  lleess  ffiixxaattiioonnss  

ddeess  bbiieennss  oouu  dd’’aarrggeenntt  àà  rreemmeettttrree  ppaarr  llee  ffuuttuurr  ééppoouuxx  eett  sseess  ppaarreennttss  ««  aauu  

sseennss  pplluuss  llaarrggee  »»  aauuxx  ppaarreennttss  ddee  llaa  ffuuttuurree  ééppoouussee..7700  

LLee  pprroobbllèèmmee  ddee  llaa  rrééccllaammaattiioonn  dduu  ssoollddee  ddee  llaa  ddoott  ccoonnssttiittuuee  

uunnee  ffaaiibblleessssee  ggrraavvee  dduu  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  mmaaiiss  nnoonn  eennrreeggiissttrréé..  

EEnn  eeffffeett  ll’’aarrttiiccllee  338822  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  ssttiippuullee  ::  ««  eesstt  iirrrreecceevvaabbllee,,  llaa  

ddeemmaannddee  eenn  vveerrsseemmeenntt  dduu  ssoollddee  ddee  llaa  ddoott  ppoouurr  uunn  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  

ffaammiillllee,,  ss’’iill  nn’’eesstt  ppaass  eennrreeggiissttrréé  »»..  CCeeccii  ccoonnssttiittuuee  uunn  oobbssttaaccllee  ppoouurr  lleess  

ccrrééaanncciieerrss  ddee  llaa  ddoott  qquuii  ssee  ttrroouuvveenntt  pprriivvééss  dd’’uunn  ddrrooiitt  pprréécciieeuuxx,,  cceelluuii  ddee  

rrééccllaammeerr  llee  ssoollddee  ddee  llaa  ddoott..    

CCeettttee  ddiissppoossiittiioonn  ppaarraaiitt    ccoonnttrraaiirree  aauuxx  aarrttiicclleess  337799  eett  338800  

dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  eennccoorree  qquuee  lleess  ccrrééaanncciieerrss  ddee  llaa  ddoott  ssoonntt  cceeuuxx  qquuii  

oonntt  ppaarrttiicciippéé  oouu  ssoonntt  cceennssééss  aavvooiirr  ppaarrttiicciippéé,,  nnee  sseerraaiitt  ccee  qquuee  ppaarr  

mmaannddaattaaiirree,,  àà  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  dduu  mmaarriiaaggee..  CC’’eesstt  ppoouurr  cceellaa  mmêêmmee  qquuee  lleess  

ccoommpptteess  aannaallyyttiiqquueess  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  ddiisseenntt  qquuee  ««  llee  llééggiissllaatteeuurr  

ddooiitt  ttoouutt  ffaaiirree  ppoouurr    qquuee  ttoouuss  lleess  mmaarriiaaggeess  ccéélléébbrrééss  eenn  ffaammiillllee  ssooiieenntt  

eennrreeggiissttrrééss..  DDee  lleeggee  ffeerreennddaa,,  cceettttee  ddiissppoossiittiioonn  ddeevvrraa  ddoonncc  êêttrree  

ssuupppprriimméé  eenntteenndduu  qquuee  lleess  ccrrééaanncciieerrss  ddee  llaa  ddoott  ssoonntt  pprrééssuummééss  oouu  

ccoommmmee  ppaarrttiicciippaanntt  àà  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  dduu  mmaarriiaaggee..  

  

  

                                                            
69 Exposé des motifs du code de la famille. 
70 Compte analytique du code de la famille, inédit, p.142. 
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BB..  PPrroobblléémmaattiiqquuee  ddee  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  dduu  rrééggiimmee  mmaattrriimmoonniiaall  dduu  

mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  mmaaiiss  nnoonn  eennrreeggiissttrréé..  

aa..  DDééffiinniittiioonn  eett  iinnttiittuulléé  dduu  rrééggiimmee  mmaattrriimmoonniiaall    

11..  DDééffiinniittiioonn  

LLee  rrééggiimmee  mmaattrriimmoonniiaall  eesstt  uunn  aaccttee  qquuii  rrèèggllee  ddeess  iinnttéérrêêttss  

ppééccuunniiaaiirreess  ddeess  ééppoouuxx  ddaannss  lleeuurrss  rraappppoorrttss  eennttrree  eeuuxx  eett  aavveecc  lleess  ttiieerrss..7711  

IIll  eesstt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  rraappppoorrttss  

ppééccuunniiaaiirreess  ddeess  ééppoouuxx  ::  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aauuxx  cchhaarrggeess  ccoommmmuunneess,,  

aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  jjoouuiissssaannccee,,  aalliiéénnaattiioonn  ddeess  bbiieennss  dduu  mmaarrii  oouu  ddee  llaa  

ffeemmmmee,,  ssooiitt  ddeess  ééccoonnoommiieess  eett  ddeess  ggaaiinnss  ffaaiittss  ppeennddaanntt  llee  mmaarriiaaggee,,  ddrrooiitt  

ddee  ggaaggee  ddee  lleeuurrss  ccrrééaanncciieerrss,,  eettcc..7722  

LLee  rrééggiimmee  mmaattrriimmoonniiaall  ddééffiinniitt  ttoouutteess  lleess  rrèègglleess  oorrggaanniissaanntt  

lleess  rreellaattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  eett  ppaattrriimmoonniiaalleess  ddeess  ééppoouuxx  eennttrree  eeuuxx  eett  cceellllee  

dduu  ccoommppttee  oouu  lleess  ttiieerrss  eexxttéérriieeuurrss..  

22..  UUttiilliittéé  

LL’’aassssoocciiaattiioonn  ccoonnjjuuggaallee  eesstt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  eett  aavvaanntt  ttoouutt  

uunnee    aassssoocciiaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddoonntt  ll’’oobbjjeett  eesstt  dd’’uunniirr  ppaarr  llaa  vviiee  lleess  

ddeessttiinnééeess  dd’’uunn  hhoommmmee  eett  dd’’uunnee  ffeemmmmee..  MMaaiiss,,  ccoommmmee  aauuccuunnee  

aassssoocciiaattiioonn  nnee  ppeeuutt  vviivvrree  ssaannss  rreessssoouurrcceess,,  eellllee  iimmpplliiqquuee  

nnéécceessssaaiirreemmeenntt  eennttrree  ééppoouuxx,,  oouuttrree  lleess  rraappppoorrttss  ddeess  ppeerrssoonnnneess,,  ddeess  

rraappppoorrttss  qquuaanntt  aauuxx  bbiieennss..  CCeettttee  ccaattééggoorriiee  ddeess  rraappppoorrttss  ppaattrriimmoonniiaauuxx  

ddeess  ééppoouuxx  ffoorrmmee  ccee  qquu’’oonn  qquuaalliiffiiee  dduu  rrééggiimmee  mmaattrriimmoonniiaall  ddeess  ééppoouuxx..  

CCeelluuii  ––  ccii  pprréécciissee  llee  ffuuttuurr  dduu  mmaarriiaaggee..  

cc..  SSoorrttee  ddeess  rrééggiimmeess  mmaattrriimmoonniiaauuxx  eenn  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss..  

EEnn  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  nnoouuss  aavvoonnss  ttrrooiiss  

rrééggiimmeess,,  àà  ssaavvooiirr  ::  llaa  ssééppaarraattiioonn  ddeess  bbiieennss  ((11)),,  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  rréédduuiittee  

aauuxx  aaccqquuêêttss  ((22))  eett  eennffiinn  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  uunniivveerrsseellllee  ((33))..  

  

  

                                                            
71 G. GOURBEAU, Manuel de droit civil, Paris, LGDJ, 1990, p.7. 
72 JULLIOT DE LA MORANDIERE, précis de droit, tome III, 7ème édition, Paris, Dalloz, 1947, p.1. 
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11..  LLaa  ssééppaarraattiioonn  ddeess  bbiieennss  

LLaa  ssééppaarraattiioonn  ddeess  bbiieennss  ccoonnssaaccrree  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  ddeeuuxx  

ppaattrriimmooiinneess  pprroopprreess  ffoorrmmééss  ppaarr  ttoouuss  lleess  bbiieennss  aaccqquuiiss  àà  ttiittrree  oonnéérreeuuxx  

oouu  àà  ttiittrree  ggrraattuuiitt  ppaarr  cchhaaccuunn  ddeess  ééppoouuxx  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  lleeuurrss  ddeetttteess..  

CCeellllee  ––  ccii  ccoommpprreenndd  dd’’uunnee  ppaarrtt  ll’’aaccttiiff,,  pprroopprree  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  

llee  ppaassssiiff  pprroopprree  àà  cchhaaqquuee  ééppoouuxx..  EEllllee  nnee  ccoommppoorrttee  ppaass  ddee  mmaassssee  

ccoommmmuunnee,,  llaa  ssééppaarraattiioonn  ddeess  bbiieennss  ccoonnssttiittuuee  rreellaattiivveemmeenntt  aauuxx  aauuttrreess  

rrééggiimmeess  llee  ttyyppee  llee  pplluuss  iinnddiivviidduuaalliissttee  ddaannss  lleeqquueell  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddeess  

ééppoouuxx  pprreenndd  ssoonn  pplluuss  aammppllee  ddééppllooiieemmeenntt..  

22..  LLee  rrééggiimmee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  rréédduuiittee  aauuxx  aaccqquuêêttss  

LLee  rrééggiimmee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  rréédduuiittee  aauuxx  aaccqquuêêttss  eesstt  

ccoommppoosséé  dd’’uunnee  ppaarrtt  ddeess  bbiieennss  pprroopprreess  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  ééppoouuxx  eett  dd’’aauuttrreess  

ppaarrttss,,  ddeess  bbiieennss  ccoommmmuunnss  ((aarrttiiccllee  551166  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee))..  

--  SSoonntt  pprroopprreess,,  lleess  bbiieennss  qquuee  cchhaaccuunn  ddeess  ééppoouuxx  ppoossssèèddee  dduu  

mmaarriiaaggee  oouu  qquu’’iill  aaccqquuiieerrtt  ppoossttéérriieeuurreemmeenntt  aauu  mmaarriiaaggee  ppaarr  

ddoonnaattiioonn  ssuucccceessssiivvee  aauu  tteessttaammeenntt  

--  SSoonntt  ccoommmmuunnss  eett  ccoommmmee  tteellss  qquu’’iill  qquuaalliiffiiéé  dd’’aaccqquuêêttss,,  lleess  bbiieennss  

qquuee  lleess  ééppoouuxx  aaccqquuiièèrreenntt    ppeennddaanntt  llee  mmaarriiaaggee  ppaarr  lleeuurr  aaccttiivviittéé  

ccoommmmuunnee  oouu  ssééppaarréé  aaiinnssii  qquuee  lleess  bbiieennss  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  aaccqquuiiss  ppaarr  

lleess  ééppoouuxx  ppaarr  ddoonnaattiioonn,,  ssuucccceessssiioonn  oouu  tteessttaammeenntt..  

  

33..  LLee  rrééggiimmee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  uunniivveerrsseellllee..  

LLee  rrééggiimmee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  uunniivveerrsseellllee  ccoonnssaaccrree  eennttrree  lleess  

ééppoouuxx  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  ttoouuss  lleess  bbiieennss  ttaanntt  mmeeuubblleess  qquu’’iimmmmeeuubblleess  

aaiinnssii  qquuee  ddee  lleeuurrss  ddeetttteess  pprréésseenntteess  eett  àà  vveenniirr  ((aarrttiiccllee  553333  aall..11  dduu  ccooddee  

ddee  llaa  ffaammiillllee))..  IIll  ssoouullèèvvee  llaa  mmêêmmee  qquueessttiioonn  qquuee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  rréédduuiittee  

aauuxx  aaccqquuêêttss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  uunneess,,  ssaa  ccoommppoossiittiioonn,,  ssaa  lliiqquuiiddaattiioonn  eett  ssoonn  

ppaarrttaaggee..  

dd..  DDiiffffiiccuullttéé  ddee  lliiqquuiiddeerr  lleess  rrééggiimmeess  mmaattrriimmoonniiaauuxx  ppuuiissqquu’’iill  

nn’’eenn  aa  jjaammaaiiss  eexxiissttéé  

LLee  llééggiissllaatteeuurr  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  ddoonnnnee  llaa  ffaaccuullttéé  aauuxx  

ééppoouuxx  ddee  cchhooiissiirr  eennttrree  cceess  ddeeuuxx  ttyyppeess  ddee  ffoorrmmaalliittééss  dduu  mmaarriiaaggee  oouu  bbiieenn  

qquu’’iillss  ssee  ssoouummeetttteenntt  aauuxx  rriitteess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  ccoouuttuummiièèrreess  eett  ffoonntt  

ccéélléébbrreerr  lleeuurr  mmaarriiaaggee  eenn  ffaammiillllee  ;;  ddaannss  ccee  ccaass,,  iillss  ddooiivveenntt  ssee  pprréésseenntteerr  
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ddeevvaanntt  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill    ddaannss  lleess  mmooiiss  ppoouurr  eennrreeggiissttrreerr  lleeuurr  

mmaarriiaaggee..  OOuu  bbiieenn  iillss  ss’’aaddrreesssseenntt  ddiirreecctteemmeenntt  àà  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  

qquuii  ccééllèèbbrree  llee  mmaarriiaaggee..  

IIll  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  ffaaiirree  rreemmaarrqquueerr  qquuee  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  

ttyyppeess  ddee  ffoorrmmaalliittééss  dduu  mmaarriiaaggee,,  llee  cchhooiixx  dduu  rrééggiimmee  mmaattrriimmoonniiaall  eesstt  

rreeqquuiiss..  AA  ddééffaauutt  dduu  cchhooiixx  ppaarrmmii  lleess  ttrrooiiss  rrééggiimmeess  pprréévvuuss  ppaarr  llaa  llooii,,  lleess  

ééppoouuxx  ssee  ttrroouuvveenntt  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ssoouummiiss  aauu  rrééggiimmee  ddee  llaa  

ccoommmmuunnaauuttéé  rréédduuiittee  aauuxx  aaccqquuêêttss..  

IIll  ss’’aaggiitt  ddoonncc  dd’’uunn  rrééggiimmee  ssuuppppllééttiiff  àà  ddééffaauutt  dd’’uunn  cchhooiixx  ppaarr  

eeuuxx..  LLee  cchhooiixx  dduu  rrééggiimmee  mmaattrriimmoonniiaall,,  nnoouuss  ddeevvrroonnss  llee  ssiiggnnaalleerr,,  ss’’ooppèèrree  

ddeevvaanntt  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  qquuii  ccééllèèbbrree  llee  mmaarriiaaggee..  CCee  ddeerrnniieerr  eesstt  

dd’’aaiilllleeuurrss  tteennuu  dd’’eexxpplliiqquueerr  aauuxx  ffuuttuurrss  ééppoouuxx  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  cchhaaccuunn  

ddeess  rrééggiimmeess  mmaattrriimmoonniiaauuxx  aaffiinn  ddee  lleeuurr  ppeerrmmeettttrree  ddee  ffaaiirree  uunn  cchhooiixx  

uuttiillee  ppoouurr  llaa  ffaammiillllee..  

QQuueell  eesstt  aalloorrss  llee  ssoorrtt  rréésseerrvvéé  aauuxx  bbiieennss  ddeess  ééppoouuxx  qquuii  nn’’oonntt  

ppaass  ffaaiitt  eennrreeggiissttrreerr  lleeuurr  mmaarriiaaggee  ??  

IIll  eesstt  cceerrtteess  ddiiffffiicciillee  ddee  ddiirree  qquuee  lleess  ééppoouuxx  ssooiieenntt  oouu  ssoonntt  

rrééggiiss  ppaarr  tteell  rrééggiimmee  mmaattrriimmoonniiaall  ééttaanntt  eenntteenndduu  qquuee  llee  cchhooiixx  ddee  rrééggiimmee  

eesstt  ccoonnssttaattéé  ddaannss  ll’’aaccttee  ddee  mmaarriiaaggee..  CCeeppeennddaanntt,,  lleess  ééppoouuxx  qquuii  nn’’oonntt  

ppaass  ffaaiittss  eennrreeggiissttrreerr  lleeuurr  mmaarriiaaggee  ssee  ttrroouuvveenntt  ddeevvaanntt  ll’’oobbssttaaccllee  ddee  

pprreeuuvvee..  AAiinnssii  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  ppaarr  eexxeemmppllee  ddee  ll’’uunn  ddeess  ééppoouuxx,,  iill  sseerraa  

ddiiffffiicciillee  àà  ll’’aauuttrree  ddee  ppoouuvvooiirr  ssoolllliicciitteerr  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  dduu  rrééggiimmee  

mmaattrriimmoonniiaall,,  aalloorrss  qquu’’iill  eesstt  cceennsséé  nnee  ppaass  eexxiisstteerr..  

UUnn  aauuttrree  pprroobbllèèmmee  qquuii  ssee  ppoossee  eesstt  cceelluuii  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ddrrooiittss  ddeess  eennffaannttss,,  hhéérriittiieerrss  ddee  pprreemmiièèrree  ccaattééggoorriiee  àà  qquuii  ddooiitt  rreevveenniirr  llee  

¾¾  ddee  llaa  ssuucccceessssiioonn..  LL’’ééppoouuxx  rruusséé  ppoouurrrraa  ddiissssiimmuulleerr  cceerrttaaiinnss  bbiieennss  aauu  

ddééttrriimmeenntt  ddeess  eennffaannttss  eett  ddiirree  qquuee  lleess  bbiieennss  qquu’’iill  ddééttiieenntt  ssoonntt  cceeuuxx  

oobbtteennuuss  aapprrèèss  llee  ddééccèèss  ddee  ccuujjuuss..  

QQuuaanntt  àà  nnoouuss,,  nnoouuss  rreemmaarrqquuoonnss  qquuee  ppoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddee  llaa  

lliiqquuiiddaattiioonn  dduu  rrééggiimmee  mmaattrriimmoonniiaall,,  ll’’oonn  ddooiitt  aapppplliiqquueerr  llee  rrééggiimmee  ddee  llaa  

ccoommmmuunnaauuttéé  rréédduuiittee  aauuxx  aaccqquuêêttss  cceeppeennddaanntt,,  iill  ssee  ppoosseerraa  uunn  sséérriieeuuxx  

pprroobbllèèmmee  lloorrssqquu’’oonn  eesstt  eenn  pprréésseennccee  ddee  pplluussiieeuurrss  ffeemmmmeess  ddoonntt  llee  

mmaarriiaaggee  nn’’eesstt  ppaass  eennrreeggiissttrréé  eett  ddoonncc  lleeuurr  mmaarrii  ccoommmmuunn  vveennaaiitt  àà  

mmoouurriirr..  NNii  llee  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee,,  nnii  llaa  jjuurriisspprruuddeennccee    nn’’aa  rrééssoolluu  ccee  

pprroobbllèèmmee..  NNoouuss  ppeennssoonnss  qquuee  cc’’eesstt  llaa  ffeemmmmee  qquuii  eemmppoorrtteerraa  llaa  
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ccoonnvviiccttiioonn  dduu  ttrriibbuunnaall  qquuee  cc’’eesstt  eellllee  qquuii  aa  ééttéé  ééppoouusséé  eenn  pprreemmiieerr  eett  

qquu’’iill  nn’’yy  aavvaaiitt  jjaammaaiiss  eeuu  eennttrree  eellllee  eett  llee  ddee  ccuujjuuss  ddee  ssééppaarraattiioonn  ddee  

ccoorrppss..  

EEnnffiinn  oonn  ppeeuutt  ssoouulleevveerr  aauussssii  llaa  ddiiffffiiccuullttéé  ppoouurr  lleess  

ppaarrtteennaaiirreess  ccoommmmeennççaanntt  dduu  ddee  ccuujjuuss  àà  ccoonnnnaaiittrree  llee  rrééggiimmee  

mmaattrriimmoonniiaall  cchhooiissii  eett  àà  pprroottééggeerr  ééggaalleemmeenntt  lleeuurrss  bbiieennss..    

CC..  DDiiffffiiccuullttéé  dd’’aapppplliiqquueerr  llee  ddééllaaii  dd’’aatttteennttee  

aa..  PPrriinncciippee  

LLee  ddééllaaii  ddee  vviidduuiittéé  eesstt  uunn  ddééllaaii  dd’’aatttteennttee  ((ddee  330000  jjoouurrss  ssaauuff  

aabbrrééggeemmeenntt  jjuuddiiccaaiirree))  ddeessttiinnééee  àà  éévviitteerr  llaa  ccoonnffuussiioonn  ddee  ppaatteerrnniittéé  qquuee  llaa  

vveeuuvvee,,  ppaarr  eexxtteennssiioonn  llaa  ffeemmmmee  ddiivvoorrccééee  ddooiitt  llaaiisssseerr  ss’’ééccoouulleerr  aavvaanntt  ddee  

ccoonnttrraacctteerr  uunn  nnoouuvveeaauu  mmaarriiaaggee..  

EEnn  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss,,  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  ddee  ccee  ddééllaaii  eesstt  pprréévvuuee  

àà  ll’’aarrttiiccllee  335555  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee..  LLee  rreessppeecctt  dduu  ddééllaaii  dd’’aatttteeiinnttee  eesstt  

uunnee  ccoonnddiittiioonn  ssppéécciiaallee  ppoouurr  llaa  ffeemmmmee  qquuii,,  ddaannss  llee  ccaass,,  ddooiitt  aatttteennddrree  

ll’’eexxppiirraattiioonn  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  tteemmppss..  CCee  ddééllaaii  ccoouurrtt  àà  ccoommpptteerr  dduu  ddiivvoorrccee,,  

dduu  ddééccèèss  dduu  mmaarrii  oouu  ddee  ll’’aannnnuullaattiioonn  dduu  mmaarriiaaggee  pprrééccééddeenntt..    

IIll  pprreenndd  ffiinn  uunn  mmoommeenntt  ddee  ll’’aaccccoouucchheemmeenntt  ddee  llaa  ffeemmmmee  ppaarr  

ddéécciissiioonn  pprriissee  ssoouuss  ffoorrmmee  dd’’oorrddoonnnnaannccee  dduu  pprrééssiiddeenntt  dduu  ttrriibbuunnaall  ddee  

ppaaiixx  ddaannss  llee  rreessssoorrtt  llee  mmaarriiaaggee  ddooiitt  êêttrree  ccéélléébbrréé..  AAiinnssii  lloorrssqquuee  llaa  ffeemmmmee  

pprroouuvvee  qquuee  ssoonn  aanncciieenn  mmaarrii    ss’’eesstt  ttrroouuvvéé  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ccoonnttiinnuuee  ddaannss  

ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  ccoohhaabbiitteerr  aavveecc  eellllee  llee  jjuuggee  ppeeuutt  ddéécciiddeerr  ddee  ssuupppprriimmeerr  

llee  ddééllaaii  ssii  cceettttee  iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  ccoohhaabbiitteerr  aa  dduurréé  oouu  mmooiinnss  110000  jjoouurrss  

oouu  ssii  llaa  ffeemmmmee  ppeeuutt  ééttaabblliirr  mmééddiiccaalleemmeenntt  qquu’’eellllee  nn’’eesstt  ppaass  eenncceeiinnttee..  

bb..  DDééllaaii  dd’’aatttteennttee  nnoonn  rreessppeeccttéé  

IIll  eesstt  àà  nnootteerr  qquuee  llee  nnoonn  rreessppeecctt  dduu  ddééllaaii  dd’’aatttteennttee  ccoonnssttiittuuee  

uunn  eemmppêêcchheemmeenntt  pprroohhiibbiittiiff..  CCeelluuii--ccii  ffaaiitt  oobbssttaaccllee  aauu  mmaarriiaaggee  eett  

dd’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  ppeeuutt  llee  ccéélléébbrréé  mmaaiiss  ss’’iill  llee  ccééllèèbbrree,,  llee  mmaarriiaaggee  eesstt  

iinnaattttaaqquuaabbllee..  

LL’’aarrttiiccllee  441177  aalliinnééaa  33  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  ddééccllaarree  qquuee  ::  ««  llaa  

nnuulllliittéé  dduu  mmaarriiaaggee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  pprroonnoonnccééee  ppaarr  llee  sseeuull  mmoottiiff  qquuee  llee  ddééllaaii  

dd’’aatttteennttee  nn’’aauurraa  ppaass  ééttéé  rreessppeeccttéé..  
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NNééaannmmooiinnss,,  ll’’aarrttiiccllee  441177  pprrooppoossee  ddeess  ssaannccttiioonnss,,  eenn  ccaass  ddee  

mmaarriiaaggee  ccoonnttaaccttéé  eenn  mméépprriiss  ddee  ddééllaaii  dd’’aatttteennttee,,  ccoonnttrree  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  

cciivviill,,  lleess  ééppoouuxx  eett  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  aauurroonntt  ccoonnsseennttii  aauu  mmaarriiaaggee..  

EEuu  ééggaarrdd  àà  ttoouutt  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  uunnee  qquueessttiioonn  ssee  ppoossee,,  cceellllee  

ddee  ssaavvooiirr  ssii  ll’’ééppoouussee  ddoonntt  llee  mmaarriiaaggee  nnoonn  eennrreeggiissttrréé  ppeeuutt  ssee  vvooiirr  

aapppplliiqquueerr  llee  ddééllaaii  dd’’aatttteennttee  ??  AA  cceettttee  qquueessttiioonn,,  llaa  rrééppoonnssee  eesstt  nnééggaattiivvee..  

EEnn  eeffffeett,,  ll’’ééppoouussee  ddoonntt  llee  mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  nn’’aa  

ccoonnnnuu  aauuccuunn  eennrreeggiissttrreemmeenntt  nnee  ppeeuutt  jjaammaaiiss  ssee  vvooiirr  aapppplliiqquueerr  llee  ddééllaaii  

dd’’aatttteennttee..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  nnoouuss  ppoouussssee  àà  ddiirree  qquuee  llaa  ddiiffffiiccuullttéé  dd’’aapppplliiqquueerr  

llee  ddééllaaii  dd’’aatttteennttee,,  vvooiirr  mmêêmmee  ddee  ssaannccttiioonnnneerr  ll’’ééppoouussee  ppoouurr  aavvooiirr  

ccoonnttrraaccttéé  uunn  nnoouuvveeaauu  mmaarriiaaggee  eesstt  uunnee  ccaauussee  ddee  ccoonnffuussiioonn  ddee  

ppaatteerrnniittéé..  

PPoouurr  cclloorree,,  nnoouuss  ddiissoonnss  qquuee,,  llee  ddééllaaii  dd’’aatttteennttee  nnee  ss’’aapppplliiqquuee  

qquuee  lloorrssqquu’’oonn  eesstt  eenn  pprréésseennccee  dd’’uunn  mmaarriiaaggee  ccoonncclluutt  sseelloonn  lleess  pprreessccrriittss  

dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee..  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  mmaarriiaaggee  nnoonn  eennrreeggiissttrréé,,  llee  

ddééllaaii  ddee  vviidduuiittéé  nnee  ss’’aapppplliiqquuee  qquuee  ppoouurr  eennrreeggiissttrreerr  àà  ll’’ééttaatt  cciivviill..  

SSEECCTTIIOONNSS  IIIIII  ::  AANNAALLYYSSEE  JJUURRIISSPPRRUUDDEENNTTIIEELLLLEE  

§§11..  TTrriibbuunnaall  ddee  ppaaiixx  ddee  KKiinnsshhaassaa//ppoonntt  KKaassaa--vvuubbuu  RR..CC  77880000//IIII,,  dduu  

0066//jjaannvviieerr//22001111  

AA..  RRééssuumméé  ddeess  ffaaiittss  

PPaarr  ssaa  rreeqquuêêttee  dduu  2277//1122//22001100,,  mmaaddaammee  TTSSHHAABBUU--

MMUUTTAAMMBBAA  GGuuyyssllaaiinnee,,  lliiééee  àà  mmoonnssiieeuurr  EEmmmmaannuueell  KKIIVVUUEEDDII  ppaarr  uunn  

mmaarriiaaggee  ccéélléébbrréé  eenn  ffaammiillllee  àà  KKiinnsshhaassaa,,  ssaaiissiitt  llee  ttrriibbuunnaall  aauuxx  ffiinnss  

dd’’oobbtteenniirr  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ttaarrddiiff  ddee  lleeuurr  mmaarriiaaggee..  

BB..  PPrroobbllèèmmee  jjuurriiddiiqquuee  ppoosséé  

EEnnrreeggiissttrreemmeenntt  ttaarrddiiff  dduu  mmaarriiaaggee  

CC..  DDéécciissiioonn  dduu  ttrriibbuunnaall  

LLee  ttrriibbuunnaall  àà  ddiitt  rreecceevvaabbllee  llaa  ddeemmaannddee  eett  aa  oorrddoonnnnéé  àà  

mmoonnssiieeuurr  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  BBaannddaalluunnggwwaa  ddee  

pprrooccèèddeerr  àà  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  dduu  mmaarriiaaggee  ccoouuttuummiieerr  ccoonncclluu  eennttrree  

mmoonnssiieeuurr  EEmmmmaannuueell  KKIIVVUUEEDDII  eett  mmaaddaammee  TTSSHHAABBUU  MMUUTTAAMMBBAA  eenn  
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ddaattee  dduu  0077//0077//22000077,,  eett  ddee  ddéélliivvrreerr  ll’’aaccttee  ddee  mmaarriiaaggee  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  

ééppoouuxx..  

DD..  AApppprréécciiaattiioonn  ccrriittiiqquuee  

LLee  ttrriibbuunnaall  aa  bbiieenn  ddiitt  llee  ddrrooiitt  ccoommmmee  oonn  ppeeuutt  ss’’eenn  ppeerrcceevvooiirr,,  

lleess  ééppoouuxx  nn’’aavvaaiieenntt  ppaass  ffaaiitt  eennrreeggiissttrreerr  oouu  ccéélléébbrreerr  lleeuurr  mmaarriiaaggee  ddaannss  

llee  ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss  àà  ddaatteerr  ddee  llaa  ccéélléébbrraattiioonn,,  ccoommmmee  llee  ssttiippuullee  ll’’aarrttiiccllee  

337788  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee..  NNoouuss  aavvoonnss  aaiinnssii  aapppprréécciiéé  ll’’aattttiittuuddee  dduu  jjuuggee  

qquuii  nn’’aa  ppaass  vvoouulluu    ccoonnddaammnneerr  lleess  ééppoouuxx  aauu  ppaayyeemmeenntt  ddeess  aammeennddeess..    

LLee  sseeuull  pprroobbllèèmmee  qquuii  ssee  ppoossee  eesstt  cceelluuii  ddee  ssaavvooiirr  ssii  ll’’ooffffiicciieerr  

ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  nnee  pprrooccèèddee  àà  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  mmêêmmee  eenn  aabbsseennccee  ddeess  

ééppoouuxx,,  qquuee  ffeerraaiitt  ll’’aauuttrree  ééppoouuxx  lloorrssqquu’’iill  aapppprreennddrraa  ttoouutt  ççaa,,  ffaauutt--iill  llee  

nnoottiiffiieerr  ppoouurr  qquu’’iill  ffaassssee  aappppeell  ccoonnttrree  llee  jjuuggeemmeenntt  ??  

LLee  llééggiissllaatteeuurr  ddeevvrraa  ddee  lleeggee  ffeerreennddaa  ssee  pprroonnoonncceerr  ccllaaiirreemmeenntt  àà  ccee  ssuujjeett..  

§§22..  TTrriibbuunnaall  ddee  ppaaiixx  ddee  KKiinnsshhaassaa//kkiinnkkoollee,,  RR..CC  11660033//II,,  dduu  2244  

ooccttoobbrree  22001133  

aa..  RRééssuumméé  ddeess  ffaaiittss  

PPaarr  ssaa  rreeqquuêêttee  dduu  1111  ooccttoobbrree  22001122,,  mmoonnssiieeuurr  PPaassccaall  

TTUUMMBBAA--KKAAMMAALLAANNGGAA,,  mmaarriiéé  ccoouuttuummiièèrreemmeenntt  ddeevvaanntt  lleess  ppaarreennttss  ddee  

ddeeuuxx  ffaammiilllleess  eenn  pprréésseennccee  ddeess  ttéémmooiinnss  eenn  ddaattee  dduu  11èèrree  jjuuiilllleett  11998833  aavveecc  

mmaaddaammee  mmaarriiee  JJoossééee  MMFFUUNNNNYY  MMUUAANNZZAA,,  ssoolllliicciittee  dduu  ttrriibbuunnaall  

ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ttaarrddiiff  ddee  lleeuurr  mmaarriiaaggee  ppaarr  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill..  

BB..  pprroobbllèèmmee  jjuurriiddiiqquuee  ppoosséé  

DDeemmaannddee  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ttaarrddiiff  dduu  mmaarriiaaggee  

CC..  ddéécciissiioonn  dduu  ttrriibbuunnaall  

LLee  ttrriibbuunnaall  aa  aauuttoorriisséé  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ttaarrddiiff  dduu  mmaarriiaaggee  ddee  

mmoonnssiieeuurr  TTUUMMBBAA  eett  ddee  mmaaddaammee  mmaarriiee  JJoossééee  MMFFUUNNNNYY  eenn  oorrddoonnnnaanntt  àà  

ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  NN’’sseellee  ddee  pprrooccééddeerr  àà  

ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ttaarrddiiff  dduuddiitt  mmaarriiaaggee  ccééllèèbbrree  eenn  ffaammiillllee  eenn  ddaattee  dduu  11èèrree  

jjuuiilllleett  11998833  eett  ddee  ddrreesssseerr  uunn  aaccttee  ddee  mmaarriiaaggee  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ééppoouuxx..  
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DD..  AApppprréécciiaattiioonn  ccrriittiiqquuee  

LLee  ttrriibbuunnaall  àà  bbiieenn    ddiitt  llee  ddrrooiitt..  DDaannss  llee  ccaass  ssoouuss  eexxaammeenn  

cc’’eesstt,,  àà  bbiieenn  lliirree  llee  jjuuggeemmeenntt,,  lleess  ddeeuuxx  ééppoouuxx  qquuii  ssoolllliicciitteenntt  

ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ttaarrddiiff  ddee  lleeuurr  mmaarriiaaggee..  IIccii  nnoouuss    ppeennssoonnss  qquu’’iill  nnee  vvaa  ssee  

ppoosseerr  aauuccuunn  pprroobbllèèmmee,,  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  vvaa  pprrooccééddeerr  àà  

ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  eett  lleess  ééppoouuxx  ppoouurrrroonntt  ddoonnnneerr  llee  cchhooiixx  ddee  rrééggiimmee  

mmaattrriimmoonniiaall  qquu’’iillss  oonntt  ffaaiitt..  NNoouuss  ccoonnssttaattoonnss  ééggaalleemmeenntt  llaa  cclléémmeennccee  dduu  

jjuuggee  qquuii  nnee  lleess  aa  ppaass  ccoonnddaammnnééss  aauu  ppaayyeemmeenntt  ddeess  aammaannddeess..  
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CONCLUSION 

LLee  mmaarriiaaggee  iinnttèèggrree  lleess  ééppoouuxx  ddaannss  llaa  ffaammiillllee,,  cceellllee--ccii  ééttaanntt  

ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  llaa  cceelllluullee  ddee  bbaassee  ddee  ttoouuttee  ssoocciiééttéé..  

LLeess  ccoouurrss  eett  ttrriibbuunnaauuxx  oonntt  llee  ddeevvooiirr  ddee  ppaarrttaaggeerr  llee  mmaarriiaaggee  

ffoonnddéé  ssuurr  llee  mmaarriiaaggee  eett  ddee  ssaauuvveeggaarrddeerr  ssoonn  uunniittéé  eett  ssaa  ssttaabbiilliittéé..  LLee  

ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss  ddéétteerrmmiinnee  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  qquuii  

ddooiivveenntt  êêttrree  rrééuunniieess  ppoouurr  qquu’’uunn  mmaarriiaaggee  ppuuiissssee  êêttrree  vvaallaabblleemmeenntt  

ccoonnttrraaccttéé  eett  ppaarr  vvooiiee  ddee  ccoonnssééqquueennccee  bbéénnééffiicciieerr  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddoonntt  llaa  

llooii  ppaarrllee..  IIll  yy  aa  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ffoonndd  eett  cceelllleess  ddee  ffoorrmmee  aassssoorrttiieess  ddeess  

ssaannccttiioonnss  ppéénnaalleess  eett  cciivviilleess..  

LLee  llééggiissllaatteeuurr  ccoonnggoollaaiiss  oorrggaanniissee  ddeeuuxx  ttyyppeess  ddee  ffoorrmmaalliittééss  

dduu  mmaarriiaaggee  ddoonntt  lleess  ffuuttuurrss  ééppoouuxx  oonntt  llaa  ffaaccuullttéé  dd’’eenn  cchhooiissiirr  uunnee,,  oouu  

bbiieenn  iillss  ssee  ssoouummeetttteenntt  aauuxx  rriitteess  ttrraaddiittiioonnnneellss,,  ccoouuttuummiieerrss  eett  ffoonntt  

ccéélléébbrreerr  lleeuurr  mmaarriiaaggee  eenn  ffaammiillllee,,  ddaannss  ccee  ccaass,,  iillss  ddooiivveenntt  ssee  pprréésseenntteerr  

ddeevvaanntt  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  cciivviill  ddaannss  llee  mmooiiss  eenn  vvuuee  ddee  ffaaiirree  eennrreeggiissttrreerr  

lleeuurr  mmaarriiaaggee,,  oouu  bbiieenn  iillss  ss’’aaddrreesssseenntt  ddiirreecctteemmeenntt  àà  ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ll’’ééttaatt  

cciivviill  qquuii  vvaa  ccéélléébbrreerr  lleeuurr  mmaarriiaaggee  ;;  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  ccaass,,  uunn  aaccttee  ddee  

mmaarriiaaggee  eesstt  ddrreesssséé..  

LLaa  dduuaalliittéé  ddeess  ffoorrmmaalliittééss  dduu  mmaarriiaaggee  ééttaanntt  ddoonncc  aauu  cceennttrree  

ddee  nnoottrree  pprréésseennttee  ééttuuddee..  EEnn  eeffffeett,,  lloorrssqquuee  llee  mmaarriiaaggee  nn’’eesstt  ppaass  

eennrreeggiissttrréé  iill  pprroodduuiitt  ddeess  eeffffeettss  rreessttrreeiinnttss,,  iill  nnee  ss’’ooppppoossee  qquu’’àà  cceeuuxx  qquuii  

oonntt  ppaarrttiicciippéé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  ccoouuttuummee,,  ppoouurr  qquuee  ppaarr  aaiilllleeuurrss  iill  nn’’aa  

jjaammaaiiss  ccoonnnnuu  ddee  ppuubblliicciittéé  mmaaiiss  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  vvaa  ccrrééee  ddeess  ccoonnffuussiioonnss  

ddaannss  llee  cchheeff  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ccoonnggoollaaiissee  lloorrssqquu’’iill  yy  aa  lliieeuu  àà  ssee  pprréévvaallooiirr  

ddeess  ddrrooiittss  ppoouurr  lleess  ééppoouuxx..    

LLeess  ééppoouuxx  ddoonntt  llee  mmaarriiaaggee  nn’’eesstt  ppaass  eennrreeggiissttrréé  ssee  vvooiieenntt  

ooppppoosséé  àà  ll’’aarrttiiccllee  338800  aalliinnééaa  22  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  qquuii  ssttiippuullee  qquuee  ……  

LLee  ttrriibbuunnaall  ddooiitt  ssuussppeennddrree  llaa  pprrooccéédduurree  jjuussqquu’’àà  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt..  

NNoouuss  aavvoonnss  ppoouurr  nnoottrree  ppaarrtt  tteennttéé  dd’’eexxppoosseerr  lleess  mmééccaanniissmmeess  

ddee  pprrootteeccttiioonn  dd’’uunn  mmaarriiaaggee  nnoonn  eennrreeggiissttrréé  ssuurr  bbaassee  ddee  qquueellqquuee  

ddiissppoossiittiioonn  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  aarrttiicclleess  337799,,  444411  eett  

ll’’aalliinnééaa  11  ddee  ll’’aarrttiiccllee  338800  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee..  

DDee  ll’’aannaallyyssee  ddee  cceess  aarrttiicclleess,,  nnoouuss  aavvoonnss  ddéémmoonnttrréé  ccoommmmeenntt  

ll’’oonn  ppeeuutt  pprroottééggeerr  llee  mmaarriiaaggee  ccoonnttrree  llaa  mmaauuvvaaiissee  ffooii  oouu  mmêêmmee  ccoonnttrree  
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ll’’aanniimmuuss  nneecceennddii  ddee  ll’’uunn  ddeess  ééppoouuxx,,  oouu  mmêêmmee  ccoommmmeenntt  oonn  ppeeuutt  aarrrriivveerr  

àà  ddiissssoouuddrree  uunn  tteell  mmaarriiaaggee  ppaarr  llee  ddiivvoorrccee  ppaarr  eexxeemmppllee..  

NNoouuss  aavvoonnss  ccoommpprriiss  qquuee  mmaallggrréé  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddee  

pprrootteeccttiioonnss  dd’’uunn  tteell  mmaarriiaaggee  ((nnoonn  eennrreeggiissttrréé)),,  iill  ddeemmeeuurree  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  

ffaaiibbllee  eett  ppllaaccee  ttaanntt  lleess  ééppoouuxx  qquuee  lleess  ttiieerrss  eenn  ddiiffffiiccuullttéé..  EEtt  mmêêmmee  lleess  

eennffaannttss  iissssuuss  dd’’uunnee  tteellllee  uunniioonn  ssoonntt  ssoouuvveenntt  vviiccttiimmeess  lloorrssqquu’’uunnee  tteellllee  

uunniioonn  eesstt  ddiissssoouuttee  ppaarr  llaa  mmoorrtt  ddee  ll’’uunn  ddeess  ééppoouuxx..  

NNoouuss  aavvoonnss  eennffiinn  tteenntteerr  ddee  ddoonnnneerr  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess  aauu  

llééggiissllaatteeuurr  ppoouurr  uunnee  pprrootteeccttiioonn  eeffffiiccaaccee  dduu  mmaarriiaaggee,,  ppuuiissqquuee  àà  

ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,  oonn  ppeeuutt  êêttrree  tteennttéé  ddee  ddiirree  

qquuee  llee  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  eesstt  ddééssuueett  oouu  ccrrééee  uunnee  ssoorrttee  dd’’iinnjjuussttiiccee  

mmeennaaççaanntt  mmêêmmee  llaa  ssttaabbiilliittéé  dduu  mméénnaaggee..  IIll  ffaauuddrraa  aauussssii  uunnee  ggrraannddee  

vvuullggaarriissaattiioonn  dduu  ddrrooiitt  ddee  llaa  ffaammiillllee  ppoouurr  éévveeiilllleerr  ssuurrttoouutt  lleess  ffeemmmmeess  eett  

lleess  eennffaannttss,,  pprreemmiièèrreess  vviiccttiimmeess  ddeess  llaaccuunneess  dduu  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss  ddee  llaa  

ffaammiillllee..  
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  

II..  TTeexxtteess  llééggaauuxx    

  

11..  LLaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  1188  fféévvrriieerr  22000066    tteell  qquuee  mmooddiiffiiééee  aa  ccee  jjoouurrss  

22..  DDééccrreett  ddee  11994400  ppoorrttaanntt  ccooddee  ppéénnaall  ccoonnggoollaaiiss  tteell  qquuee  mmooddiiffiiéé  aa  ccee  

jjoouurrss    

33..  LLaa  llooii  nn°°008877//001100  dduu  11  AAooûûtt  11998877  ppoorrttaanntt  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee    

44..  LLaa  llooii  nn°°0099//000011  dduu  1100  jjaannvviieerr  22000099  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  

eennffaanntt      

  

IIII..  JJuurriisspprruuddeennccee    
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