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««  LLaa  jjuussttiiccee  nn’’eesstt  ppaass  ddaannss  lleess  tteexxtteess  mmaaiiss  ddaannss  ll’’ââmmee  dduu  mmaaggiissttrraatt  »»  

  

  

  

  

HHeennrrii--PPaassccaall,,  cciittéé  ppaarr  KKAASSOONNGGOO  MMUUIIDDIINNGGEE  MM..  
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AA  nnooss  ppaarreennttss    KKAASSOONNGGOO  BBAAKKUUNNDDII  RRoobbeerrtt  eett  KKIILLOOLLOO  KKUUBBOONNGGAA  

TThhéérrèèssee,,  ppoouurr  ttoouutt  ccee  qquu’’iillss    rreepprréésseenntteenntt    ppoouurr  nnoouuss  ;;  

NNoouuss  ddééddiioonnss  ccee  ttrraavvaaiill,,  ffrruuiitt  ddee  dduurr  llaabbeeuurr  

eett  ddee  bbeeaauuccoouupp  ddee  ssaaccrriiffiicceess..  
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RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  

AAuu  sseeuuiill  ddee  nnoottrree  pprréésseenntt  eexxeerrcciiccee  aaccaaddéémmiiqquuee  qquuii  ccoonnssiissttee  ppoouurr  

ttoouutt  ééttuuddiiaanntt  ffiinnaalliissttee  dduu  ddeeuuxxiièèmmee  ccyyccllee  eenn  ddrrooiitt,,  àà  pprréésseenntteerr  uunn  mméémmooiirree  ddee  

ffiinn  ddee  ccyyccllee  qquuii  ssaannccttiioonnnneerraa  ssaa  ffiinn  ffoorrmmaattiioonn;;  qquu ’’iill  nnoouuss  ssooiitt  ppeerrmmiiss  ddee  ssaaiissiirr  

cceettttee  ppoossssiibbiilliittéé  ppoouurr  nnoouuss  aaccqquuiitttteerr  dd’’uunn  aaggrrééaabbllee  ddeevvooiirr,,  cceelluuii  ddee  rreennddrree  

hhoommmmaaggee  mméérriittéé  àà  cceeuuxx  qquuii,,  ddee  llooiinn  oouu  ddee  pprréé,,  ttaanntt  ssooiitt  ppeeuu,,  nnoouuss  oonntt  ééttéé,,  ssaannss  

ffaauussssee  mmooddeessttiiee,,  dd’’uunnee  iimmppoorrttaannccee  ccoommbbiieenn  eessttiimmééee,,  eett  ddoonntt  uunnee  rrééddéévvaabbiilliittéé  ddee  

nnoottrree  ppaarrtt  sseerraaiitt  uunnee  vvaalleeuurr  ccaarrddiinnaallee..  

AAiinnssii,,  nnoouuss  tteennoonnss  ddee  ttoouutt  ccœœuurr  àà  rreemmeerrcciieerr  nnoottrree  ddiirreecctteeuurr,,  llee  

pprrooffeesssseeuurr  KKAASSOONNGGOO  MMUUIIDDIINNGGEE  qquuii,,  ssaannss  rreellââcchhee,,  aa  ppuu  aassssuurreerr  llaa  ddiirreeccttiioonn  

ddee  nnoottrree  pprréésseenntt  ttrraavvaaiill..  QQuuee  ttrroouuvveenntt  iiccii  ll ’’eexxpprreessssiioonn  ddee  nnoottrree  ggrraattiittuuddee,,  ttoouuss  llee  

ccoorrppss  pprrooffeessssoorraall  ddee  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  ddrrooiitt  eenn  ggéénnéérraall,,  eett  cceelluuii  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  

ddrrooiitt  ppéénnaall  eett  ddee  ccrriimmiinnoollooggiiee  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  aaiinnssii  qquuee  llee  ccoorrppss  sscciieennttiiffiiqquuee  ppoouurr  

lleeuurrss  eennsseeiiggnneemmeennttss  ccoommbbiieenn  uuttiilleess  ppoouurr  nnoottrree  ffoorrmmaattiioonn  ;;   

EEnnssuuiittee,,  nnooss  ssiinnccèèrreess  rreemmeerrcciieemmeennttss  ss’’aaddrreesssseenntt  àà  nnoottrree  eennccaaddrreeuurr,,  

mmaaddaammee  llee  cchheeff  ddee  ttrraavvaauuxx  AAnnnniiee--BBAAPPUU  KKAASSOONNGGOO  KKOOUURRAA,,  ppoouurr  ssoonn  

iimmppoorrttaannccee  eett  sseess  oorriieennttaattiioonnss  aaccccoorrddééeess  àà  nnoottrree  ttrraavvaaiill  ;;   

UUnn  vviibbrraanntt  hhoommmmaaggee  àà  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  nnoottrree  ffaammiillllee,,   qquuii  ssee  

ssoonntt  rraalllliiééss  ttoouuss  ccoommmmee  uunn  sseeuull  HHoommmmee  ddeerrrriièèrree  nnoottrree  ffrrèèrree  aaiinnéé  JJaaccqquueess  

KKAASSOONNGGOO  ppoouurr  nnoottrree  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ttaanntt  pphhyyssiiqquuee,,  mmoorraallee  qquu ’’iinntteelllleeccttuueellllee..  

QQuu ’’iillss  ttrroouuvveenntt  iiccii  ll ’’eexxpprreessssiioonn  ddee  nnoottrree  ssyymmppaatthhiiee,,  PPeettiitt,,  YYvveettttee,,  JJeeaann--  CCllaauuddee--  

jjuuiiff,,  RRaaïïssssaa,,  AAnnggee,,  DDaaddaa--  ssuupprrêêmmee,,  IIddaa,,  JJuuddiitthh,,  eett  OOlliivviieerr,,  ttoouuss  KKAASSOONNGGOO..  

EEnnffiinn,,  nnooss  rreemmeerrcciieemmeennttss  ss’’aaddrreesssseenntt  ttoouutt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  àà  nnooss  

aammiiss  eett  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ::  NNaaoommii  MMUUBBWWAABBUU,,  JJuulleess  KKAANNDDAA    llee  PPaappee,,  PPaarrffaaiitt  

NNGGAAYY,,  AAffii  NNGGEELLEESSSSYY,,  NNaatthhaann  MMUUSSAANNDDAA,,  GGuuyyllaaiinn  MMUUDDIIKKIINNGGOO,,  

HHeerrmméénneellggiiddee--AAiimméé  KKIIPPUUNNII,,  NNaaddiiaa  MMUUYYEEKKEE,,  IInnèèss  BBOONNGGAA,,  FFiillss  KKAAZZAADDII  eett  

PPiitthhoouu  MMAAWWAAMMOOKKEE..  

NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  cclloorree  cceettttee  pphhaassee  ssaannss  rreennddrree  hhoommmmaaggee  mméérriittéé  àà  

nnooss  ccoonnddiisscciipplleess  aavveecc  qquuii,,  nnoouuss  aavvoonnss  ppaasssséé  cciinnqq  aannnnééeess  ddee  bboonnhheeuurr  eett  ddee  

ddiiffffiiccuullttééss  ddaannss  nnoottrree  aallmmaa  mmaatteerr..  NNoouuss  ppeennssoonnss  aaffffeeccttuueeuusseemmeenntt  àà  TTaannyyaa  

LLUUMMBBEEMMBBAA,,  YYvveess  SSAANNDDUUKKUU,,  RRaayymmoonndd  MMBBAANNAA,,  LLuucc  YYAABBAA,,  WWiillllyy  

BBUUNNGGUU,,  EEmmiillee  NNTTAANNTTUU,,  TThhaaddddééee  MMBBUUBBAA,,  BBeettttyy  MMUUNNDDEEKKEE,,  JJoonnaass  

BBAATTOONNGGAA,,  EEddiitthh  BBOOLLAA,,  CChhrriisstteellllee  TTSSIIMMBBAA  eett  AAnntthhoonnyy  TTSSHHIIYYOOYYOO..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  CChhrriissttiiaann  KKAASSOONNGGOO    NN’’SSEELLEE  
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LLIISSTTEE  DDEESS  AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS  EETT  SSIIGGLLEESS      

  

AAll..      ::  AAlliinnééaa  ;;  

AArrrr..      ::  AArrrrêêttéé  ;;  

AArrtt..      ::  AArrttiiccllee  ;;  

BBIICCEE    ::  BBuurreeaauu  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCaatthhoolliiqquuee  ppoouurr  EEnnffaannttss  ;;  

CCAATTSSRR    ::  CCeennttrree  dd’’AAppppuuii  aauu  TTrraavvaaiill  SSoocciiaall  ddee  llaa  RRuuee  ;;  

CCDDEE    ::  CCoonnvveennttiioonn  RReellaattiivvee  aauuxx  DDrrooiittss  ddee  ll’’EEnnffaanntt  ;;  

CCIIRRCC..    ::  CCiirrccuullaaiirree  ;;  

CCPPCCLLIIII    ::  CCooddee  PPéénnaall  CCoonnggoollaaiiss  LLiivvrree  IIII  ;;  

DDEESS    ::  EEddiittiioonn    DDrrooiitt  eett  SSoocciiééttéé  ;;  

EE..UU..AA..    ::  EEddiittiioonn  UUnniivveerrssiittaaiirree  AAffrriiccaaiinnee  ;;  

EECCLL    ::  EEnnffaanntt  eenn  CCoonnfflliitt  aavveecc  llaa  LLooii  ;;  

EEGGEEEE    ::  EEttaabblliisssseemmeenntt  ddee  GGaarrddee  eett  dd’’EEdduuccaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  ;;  

JJOO      ::  JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell  ;;  

JJOO//RRDDCC  ::  JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ;;  

JJOOZZ    ::  JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell  dduu  ZZaaïïrree  ;;  

LLGGDDJJ    ::  LLiibbrraaiirriiee  GGéénnéérraallee  ddee  DDrrooiitt  eett  ddee  JJuurriisspprruuddeennccee  ;;  

MMPP      ::  MMiinniissttèèrree  PPuubblliicc  ;;  

NNUU      ::  NNaattiioonnss--UUnniieess  ;;  

OOMMPP    ::  OOffffiicciieerr  dduu  MMiinniissttèèrree  PPuubblliicc  ;;  

OOpp..  CCiitt..    ::  OOppuuss  CCiittaattuumm  ;;  

OOPPJJ    ::  OOffffiicciieerr  ddee    PPoolliiccee  JJuuddiicciiaaiirree  ;;  

OOrrdd..    ::  OOrrddoonnnnaannccee  ;;  

OOrrdd..--LL    ::  OOrrddoonnnnaannccee--LLooii  ;;  

PP..      ::  PPaaggee  ;;  

PPVV      ::  PPrrooccèèss  VVeerrbbaall  ;;  

RRCCEELL    ::  RReeggiissttrree  EEnnffaannccee  eenn  CCoonnfflliitt  aavveecc  llaa  LLooii  ;;  

RRDDCC    ::  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ;;  
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RRIICCTTPP    ::  RReevvuuee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  CCrriimmiinnoollooggiiee  eett  ddee  PPoolliiccee  TTeecchhnniiqquuee  ;;  

RRIIPPCC    ::  RReevvuuee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  PPoolliiccee  CCrriimmiinneellllee  ;;  

SSPP      ::  SSeerrvviittuuddee  PPéénnaallee  ;;  

SSPPPP    ::  SSeerrvviittuuddee  PPéénnaallee  PPrriinncciippaallee  ;;  

TTPPEE    ::  TTrriibbuunnaall  ppoouurr  EEnnffaannttss..  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  

LLee  ddeerrnniieerr  qquuaarrtt  dduu  XXXXèèmmee  ssiièèccllee  qquuii  ss’’eesstt  aacchheevvéé  aa  ééttéé  

mmaarrqquuéé  ppaarr  ddeess  ddiifffféérreennttss  ffllééaauuxx  qquuii  oonntt  ccoonndduuiitt  llee  mmoonnddee  àà  llaa  

ppeerrvveerrssiioonn..  EEtt  àà  llaa  ppoorrttee  dduu  pprréésseenntt  ssiièèccllee,,  ll’’oonn  eennrreeggiissttrree  lleess  mmêêmmeess  

ccaauusseess  pprroodduuiissaanntt  lleess  mmêêmmeess  eeffffeettss..  PPaarrmmii  cceess  ffllééaauuxx,,  iill  yy  aa  eennttrree  aauuttrreess  

ddeess  ccoonnfflliittss  aarrmmééss  ééttaattiiqquueess  eett  iinntteerrééttaattiiqquueess,,  llaa  ffaaiimm,,  lleess  ccaattaassttrroopphheess  

nnaattuurreelllleess,,  lleess  ccoouuppss  dd’’EEttaatt  rrééppééttééss  ddaannss  llee  mmoonnddee  eenn  ggéénnéérraall  eett  ssuurrttoouutt  

ddaannss  lleess  PPaayyss  eenn  VVooiiee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  llee  ssiiddaa,,  llaa  

ccrriimmiinnaalliittéé  eett  llaa  lliissttee  nn’’eesstt  ppaass  eexxhhaauussttiivvee..  DDee  ttoouuss  cceess  ffllééaauuxx,,  llaa  

ccrriimmiinnaalliittéé  eesstt  cceelluuii  qquuii  aa  rreetteennuu  nnoottrree  aatttteennttiioonn..  

EEnn  eeffffeett,,  àà  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee  eenn  ggéénnéérraall,,  eett  eenn  RRDDCC  eenn  

ppaarrttiiccuulliieerr,,  iill  nnee  ssee  ppaassssee  ppaass  uunnee  mmiinnuuttee  ssaannss  qquuee  ll’’oonn  yy  vvooiitt  uunnee  

iinnffrraaccttiioonn  ssee  ccoommmmeettttrree  ;;  eett  sseess  aauutteeuurrss  ssoonntt  ddeess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess,,  

ccoommmmee  ll’’aaffffiirrmmee  llee  PPrrooffeesssseeuurr  NNYYAABBIIRRUUNNGGUU,,  ««  ll’’iinnffrraaccttiioonn  eesstt  aavvaanntt  ttoouutt  

eett  ttoouujjoouurrss  uunn  aaccttee  hhuummaaiinn  »»..  LLeess  ddéévveellooppppeemmeennttss  rreellaattiiffss  àà  llaa  llooii  ppéénnaallee  

eett  àà  ll’’iinnffrraaccttiioonn,,  aajjoouuttee  ll’’aauutteeuurr,,  oonntt  ffaaiitt  eennttrreevvooiirr  qquu’’iill  eesstt  iimmppoossssiibbllee  

dd’’ééttuuddiieerr  cceess  ddiifffféérreenntteess  nnoottiioonnss  ssaannss  ssee  rrééfféérreerr  àà  ll’’hhoommmmee,,  aauu  

ddéélliinnqquuaanntt11    

CCeeppeennddaanntt,,  cceettttee  ccrriimmiinnaalliittéé  ss’’iinnttèèggrree  ddaannss  pprreessqquuee  ttoouutteess  

lleess  ccoouucchheess  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree,,  ddeess  eennffaannttss  aauuxx  aadduulltteess..  

EEnn  eeffffeett,,  lleess  iinnffrraaccttiioonnss  qquuee  ccoommmmeetttteenntt  lleess  eennffaannttss  nnee  ssoonntt  

ppaass  ddiifffféérreenntteess  ddee  cceelllleess  qquuee  ccoommmmeetttteenntt  lleess  aadduulltteess..  EElllleess  eexxiiggeenntt  lleess  

mmêêmmeess  ccoonnddiittiioonnss  ttaanntt  àà  lleeuurr  eexxiisstteennccee  qquu’’àà  lleeuurr  ppoouurrssuuiittee..  CCeeppeennddaanntt,,  

ppoouurrqquuooii  ddooiitt--oonn  ddiissttiinngguueerr  ll’’eennffaanntt  ddee  ll’’aadduullttee??  

                                  
1 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit Pénal Général Zaïrois, 2è éd., DES, Kinshasa, 1995, p.  
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SSii  ll’’aanncciieenn  ddrrooiitt  ppéénnaall  ssee  ffoonnddaaiitt  ssuurr  lleess  sseeuullss  bbuuttss  ddee  

ppuunniittiioonn,,  eexxppiiaattiioonn  eett  ddiissssuuaassiioonn11,,  eett  qquuii  nnee  ppeerrmmeettttaaiitt  ppaass  ddee  ddiissttiinngguueerr  

llaa  jjuussttiiccee  ppéénnaallee  ppoouurr  aadduulltteess  ddee  cceellllee  ppoouurr  mmiinneeuurrss  ccaarr  llaa  sseeuullee  ffoorrmmuullee  

ddee  llaa  ccuullppaabbiilliittéé  eett  ll’’iimmppuuttaabbiilliittéé  ssuuffffiissaaiitt  ppoouurr  rrééppoonnddrree  ddee  sseess  aacctteess22  ;;  

ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  eenn  sscciieenncceess  hhuummaaiinneess  eett  ssoocciiaalleess,,  

nnoottaammmmeenntt  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  bbrriillllaannttss  ssaavvaannttss  GGAARROOFFAALLOO,,  FFEERRRRII  eett  

LLOOMMBBRROOSSOO33  oonntt  ddéémmoonnttrréé  lleess  iinnfflluueenncceess  nnééffaasstteess  ddee  ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  

eett  ddee  ll’’uurrbbaanniissaattiioonn  ssuurr  ll’’iinnddiivviidduu44;;  eett  ppaarrttaanntt,,  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  mmooddiiffiieerr  lleess  

oobbjjeeccttiiffss  aassssiiggnnééss  aauu  ddrrooiitt  ppéénnaall  qquuii  vviisseerraa  ddééssoorrmmaaiiss  nnoonn  pplluuss  

sseeuulleemmeenntt  àà  ssaannccttiioonnnneerr  ((ll’’eexxppiiaattiioonn,,  llaa  ppuunniittiioonn  eett  llaa  ddiissssuuaassiioonn)),,  mmaaiiss  

aauussssii  àà  rreeffoorrmmeerr  llee  ddéélliinnqquuaanntt..  

  EEtt  ddaannss  cceettttee  ooppttiiqquuee,,  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  ddiissttiinngguueerr  llaa  jjuussttiiccee  ppéénnaallee  

ppoouurr  aadduulltteess  dd’’aavveecc  cceellllee  ppoouurr  mmiinneeuurrss  ss’’eesstt  aavvéérréé  ooppppoorrttuunn..  

AAiinnssii,,  ll’’eennffaanntt  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  eesstt  aappppaarruu  ccoommmmee  uunnee  

vviiccttiimmee  pprriivviillééggiiééee  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  ssoocciiaalleess  àà  ccaauussee  ddee  ssoonn  ccaarraaccttèèrree  

mmaallllééaabbllee,,  ddee  ssaa  mmooiinnddrree  ccaappaacciittéé  àà  ffoorrmmuulleerr  uunn  jjuuggeemmeenntt  mmoorraall  eett  àà  

ccoonnttrrôôlleerr  sseess  iimmppuullssiioonnss..  PPuuiissqquuee  ll’’eennffaanntt,,  ssoouulliiggnnee  lleess  ppssyycchhoolloogguueess,,  

eesstt  mmooiinnss  ccoonnsscciieenntt  ddee  sseess  aacctteess  eett,,  eesstt  mmooiinnss  rreessppoonnssaabbllee..  CCeettttee  

mmooiinnddrree  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ssuuppppoossee  qquu’’iill  mméérriittee  uunnee  ppuunniittiioonn  mmooiinnss  sséévvèèrree  

qquu’’uunn  aadduullttee55  ccoommppttee  tteennuu  ddee  ssoonn  mmaannqquuee  ddee  mmaattuurriittéé,,  ddee  ssoonn  mmaannqquuee  

ddee  ddiisscceerrnneemmeenntt,,  eett  aauussssii  ddee  ssaa  ddééppeennddaannccee  vviiss--àà--vviiss  dduu  mmiilliieeuu  ddaannss  

lleeqquueell  iill  ss’’iinnttèèggrree..    

CCeess  rraaiissoonnss  oonntt  ppoouusssséé  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ppéénnaauuxx  àà  

ddiissttiinngguueerr  llaa  jjuussttiiccee  ppéénnaallee  ppoouurr  aadduulltteess  ddee  cceellllee  ppoouurr  mmiinneeuurrss..  

                                  
1 IDZUMBUIR ASSOP (J.), La justice pour mineurs au Zaïre : réalités et perspectives, EUA, 

Kinshasa, 1994, p. 7. 
2 MVAKA NGUMBU (I.), Cours de Criminologie Clinique, 2è licence, Faculté de Droit, Unikin, 

2011-2012, p. 3. 
3 KASONGO, MUIDINGE, Cours de Criminologie Générale,  3è graduat, Faculté de Droit, 

Unikin, 2009-2010, inédit  
4 IDZUMBUIR ASSOP (J.), op.cit. p 7.  
5 BARRY, (F.), « La question de la justice rétributive des mineurs : punition ou traitement et 

leurs conséquences respectives », in R.I.P.C., n° 39-40, Paris, 1990, p. 47  
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CC’’eesstt  àà  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee  qquuee  ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  ddeess  

NNaattiioonnss--UUnniieess  aa  aaddooppttéé  llee  2200  nnoovveemmbbrree  11998899  llaa  ccoonnvveennttiioonn  

iinntteerrnnaattiioonnaallee  rreellaattiivvee  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  ll’’eennffaanntt..  EEllllee  aa,,  eenn  oouuttrree,,  ffaaiitt  uunnee  

ddééccllaarraattiioonn  mmoonnddiiaallee  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ssuurrvviiee,,  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  eett  dduu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’eennffaanntt  aauu  ssoommmmeett  lluuii  ccoonnssaaccrréé  tteennuu  àà  NNeeww  YYoorrkk  eenn  

11999900..  EEnn  eeffffeett,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  ccoonntteennuu  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  pprréécciittééee,,  lleess  

EEttaattss  ssoonntt  tteennuuss  dd’’aassssuummeerr  ddee  bboonnnnee  ffooii  lleess  oobblliiggaattiioonnss  mmiisseess  àà  lleeuurr  

cchhaarrggee  ppaarr  llaaddiittee  ccoonnvveennttiioonn  ;;  IIllss  ssoonntt  ddoonncc  oobblliiggééss,,  aauuxx  tteerrmmeess  ddee  ll’’aarrtt..  44  

ddee  llaaddiittee  ccoonnvveennttiioonn,,  ddee  pprreennddrree  ttoouutteess  lleess  mmeessuurreess  llééggiissllaattiivveess,,  

aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  aauuttrreess  qquuii  ssoonntt  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  lleess  

ddrrooiittss  rreeccoonnnnuuss  ddaannss  llaa  ccoonnvveennttiioonn  àà  ll’’eennffaanntt..  

AA  ccee  ttiittrree,,  llaa  RRDDCC,,  ppaarrttiiee  àà  llaaddiittee  ccoonnvveennttiioonn,,  eett  ddoonntt  llaa  

ppooppuullaattiioonn  aaccccoorrddee  uunnee  ppllaaccee  cceennttrraallee  àà  ll’’eennffaanntt  eenn  ttaanntt  qquuee  

rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  ll’’êêttrree  eett  ddee  llaa  vviiee11,,  ss’’eesstt  eennggaaggééee  ddaannss  llaa  vvooiiee  ddee  ffaaiirree  

ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  ssoonn  cchheevvaall  ddee  bbaattaaiillllee  eett  ss’’eesstt  ffaaiitt  sseennttiirr  llee  

bbeessooiinn  pprreessssaanntt  dd’’ééllaabboorreerr  llaa  llooii  nn°°0099//000011  dduu  1100  jjaannvviieerr  22000099  ppoorrttaanntt  

pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt..  

LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  cceettttee  llooii  eesstt  cceerrtteess,,  aavvaanntt  ttoouutt,,  dd’’aassssuurreerr  llaa  

pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt,,  cceellllee--ccii  eenntteenndduuee  ddaannss  ssaa  gglloobbaalliittéé  ::  pprrootteeccttiioonn  

ssoocciiaallee,,  pprrootteeccttiioonn  ppéénnaallee  eett  pprrootteeccttiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  qquuii  nnoouuss  iinnttéérreessssee  llee  

pplluuss..  LL’’iinntteerrvveennttiioonn  eesstt  sseennssééee  ffaaiittee  ppoouurr  lluuii  eett  nnoonn  ccoonnttrree  lluuii..  

CCeeppeennddaanntt,,  eenn  ddééppiitt  ddeess  eeffffoorrttss  ddééppllooyyééss,,  ddee  nnoommbbrreeuuxx  

eennffaannttss  ccoonnttiinnuuss  ttoouujjoouurrss  dd’’êêttrree  mmaallttrraaiittééss,,  ddiissccrriimmiinnééss  eett  dd’’aauuttrreess  

ccoonnttiinnuuss  ttoouujjoouurrss  àà  vviivvrree  eenn  mmaarrggee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé,,  aalloorrss  qquuee  llaa  llooii  pprréécciittééee  

ééttaaiitt  qquuaalliiffiiééee  ddee  llooii  nnoovvaattrriiccee  eenn  ccee  qquu’’eellllee  vveennaaiitt  iinnnnoovveerr    llee  ssoorrtt  ddee  

ll’’eennffaanntt  eenn  RRDDCC..  

UUnnee  cchhoossee  eesstt  llaa  ccoonnssééccrraattiioonn,,  eett  uunnee  aauuttrree  eenn  eesstt  

ll’’eeffffeeccttiivviittéé..  

                                  
1 Exposé des motifs de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant. 
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QQuueell  bbiillaann  ppoouuvvoonnss  nnoouuss  ddrreesssseerr  àà  ll’’hheeuurree  aaccttuueellllee  ssuurr  

ll’’eeffffeeccttiivviittéé  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ddee  ssoonn  iinnfflluueennccee  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  

ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  êêttrree  ffaaiibbllee,,  vvuu  ssoonn  mmaannqquuee  ddee  mmaattuurriittéé,,  ssaa  

ddééppeennddaannccee  vviiss--àà--vviiss  ddee  ssoonn  mmiilliieeuu,,  ssoonn  mmaannqquuee  dd’’eexxppéérriieennccee  eettcc..  

SSaa  mmiissee  eenn  mmoouuvveemmeenntt  ddeevvrraaiitt  aavvooiirr  dd’’iimmppaacctt  ddaannss  llaa  vviiee  

qquuoottiiddiieennnnee  ddeess  jjeeuunneess..  CCaarr,,  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’eennffaanntt,,  cceellllee  

nnoottaammmmeenntt  ddee  ssoonn  ddrrooiitt  dd’’êêttrree  pprroottééggéé,,  ssuuppppoossee  uunn  mmoouuvveemmeenntt  

dd’’eennvveerrgguurree  nnaattiioonnaallee11..  

AA  ccee  ssuujjeett,,  qquuee  ppeeuutt--oonn  ddiirree  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  qquuii  pprréévvaauutt  ddaannss  

llee  qquuoottiiddiieenn  ddee  ll’’eennffaanntt  ??  OOùù  ssoonntt  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ttaanntt  ppuubblliiqquueess  qquuee  

pprriivvééeess  aaggrrééééeess  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddee  ll’’eennffaanntt  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddiiffffiicciillee  

pprroommuueess  ppaarr  lleess  rrééddaacctteeuurrss  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii??  QQuu’’eesstt  ccee  qquuii  jjuussttiiffiiee  qquuee  

lleess  eennffaannttss  ssooiieenntt  ddaannss  llaa  rruuee  ??  

IIll  nnee  ssuuffffiitt  pplluuss  ssiimmpplleemmeenntt  ddee  rreeccoonnnnaaiittrree  eett  ddee  ccoommpprreennddrree  

lleess  ddeevvooiirrss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  eennvveerrss  lleess  eennffaannttss,,  mmaaiiss  dd’’aaggiirr  ppoouurr  ttrraadduuiirree  cceess  

ccoonnvviiccttiioonnss  eenn  aacctteess..  OOnn  ppeeuutt  ccoouucchheerr  ssuurr  tteexxttee  ddee  bbeelllleess  iinniittiiaattiivveess,,  ddeess  

ccoonnvviiccttiioonnss  pprréétteennttiieeuusseess,,  mmaaiiss  lleeuurr  eeffffeeccttiivviittéé  ss’’aavvèèrree  iimmppoorrttaanntt..  CCaarr,,  llaa  

jjuussttiiccee  nn’’eesstt  ppaass  ddaannss  lleess  tteexxtteess  mmaaiiss  pplluuttôôtt,,  ddaannss  ll’’ââmmee  dduu  mmaaggiissttrraatt  

ddiissaaiitt  HHEENNRRII  ––  PPAASSCCAALL22..  AA  cceett  eeffffeett,,  qquueell  aa  ééttéé  llee  rrôôllee  dduu  mmaaggiissttrraatt  

eennttaanntt  qquuee  cciibbllee  pprriinncciippaall  ddee  cceettttee  mmiissee  eenn  mmoouuvveemmeenntt  ddee  llaa  jjuussttiiccee  ppoouurr  

mmiinneeuurrss  mmuuee  ppaarr  llaa  llooii  pprréécciittééee..  

AApprrèèss  aavvooiirr  ppoosséé  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  nnoottrree  ttrraavvaaiill,,  iill  iimmppoorrttee  

mmaaiinntteennaanntt  ddee  jjuussttiiffiieerr  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  ssoonn  ééttuuddee..  

  

  

                                  
1 O’DONNEL, Dan, la protection de l’enfant, guide à l’usage des parlementaires, Genève, 

U.I.P.,  2004, p. 73. 
2 KASONGO MUIDINGE, Cours de psychologie judiciaire, 2è licence, Faculté de Droit, Unikin, 

2011-2012, p. 6, inédit. 



 
5 

IIII..  IINNTTEERREETT  DDUU  SSUUJJEETT  

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

ddee  pprréésseenntteerr  ssoonn  iinnttéérrêêtt  sscciieennttiiffiiqquuee  ccaarr,,  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  àà  llaa  ssoolluuttiioonn  ddeess  iinntteerrrrooggaattooiirreess  eett  pprroobbllèèmmeess  qquuee  ssoouullèèvvee  

llaa  ccoommmmuunnaauuttéé11..  

AAiinnssii,,  nnoottrree  ttrraavvaaiill  pprréésseennttee  uunn  iinnttéérrêêtt  ccoonnssiiddéérraabbllee  àà  ddoouubbllee  

ppooiinntt  ddee  vvuuee,,  eenn  ccee  qquuee,,  iill  ppeerrmmeett  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  àà  sseess  lleecctteeuurrss  eenn  ggéénnéérraall,,  eett  

aauuxx  jjuurriisstteess  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  ffuuttuurrss  llééggiissllaatteeuurrss,,  ddee  ssee  rreennddrree  ccoommppttee  ddee  

ll’’iimmppoorrttaannttee  ttââcchhee  qquuii  lleess  aatttteenndd  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’eennffaannccee,,  eett,,  dd’’aauuttrree  

ppaarrtt,,  ccoonnssttiittuuee  uunn  iinnssttrruummeenntt  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  AA  ccee  

ttiittrree,,  iill  ccoonnssttiittuuee  uunn  tthheerrmmoommèèttrree  ddee  llaa  tteemmppéérraattuurree  ccrriimmiinnooggèènnee  ddee  llaa  

ccrriimmiinnaalliittéé  ddeess  jjeeuunneess  qquuii  lluuii  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ssee  rreennddrree  ccoommppttee  dduu  rrôôllee  

ccrriimmiinnooggèènnee  ddee  llaa  llooii  nn°°  0099//000011  dduu  1100  jjaannvviieerr  22000099  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ll’’eennffaanntt  àà  ffiinn  ddee  mmiieeuuxx  ccaaddrreerr  ssoonn  aaccttiioonn  eennttaanntt  qquu’’aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee..  

SSii  ll’’iinnttéérrêêtt  dduu  ttrraavvaaiill  eesstt  pprréésseennttéé,,  qquueell    cchheemmiinneemmeenntt  

eemmpprruunnttee  ppoouurr  rreennccoonnttrreerr  nnooss  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ??  VVooiillàà  ppoouurrqquuooii  llee  cchhooiixx  

dd’’uunnee  mméétthhooddoollooggiiee  ss’’aavvèèrree  iimmppéérriieeuuxx..  

IIIIII..  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  

DD’’aapprrèèss  llee  ddiiccttiioonnnnaaiirree  uunniivveerrsseell,,  llaa  mméétthhooddoollooggiiee  rreennffeerrmmee  

uunn  eennsseemmbbllee  ddeess  mméétthhooddeess  eett  tteecchhnniiqquueess  aapppplliiqquuééeess  àà  uunn  ddoommaaiinnee  

ddéétteerrmmiinnéé  ddee  llaa  sscciieennccee22    

LLaa  mméétthhooddee  ppeeuutt  êêttrree  ddééffiinniiee  ccoommmmee  uunn  eennsseemmbbllee  ddeess  

ddéémmaarrcchheess  qquuee  ssuuiitt  ll’’eesspprriitt  ppoouurr  ddééccoouuvvrriirr  llaa  vvéérriittéé  ddaannss  llaa  sscciieennccee33..  EEllllee  

ppeeuutt  êêttrree  ééggaalleemmeenntt  ddééffiinniiee  ccoommmmee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  

                                  
1 MBOKO, D’JANDIMA, Principes et usages en matière de  rédaction d’un travail 

universitaire, CADICEC, Kinshasa, 2004, p. 21. 
2 Dictionnaire universel, édition Larousse, 2009, p. 761. 
3 MBOKO D’JANDIMA, op.cit., p. 22. 
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iinntteelllleeccttuueelllleess  ppaarr  lleessqquueelllleess  uunnee  ddiisscciipplliinnee  cchheerrcchhee  àà  aatttteeiinnddrree  llaa  vvéérriittéé  

qquu’’eellllee  ppoouurrssuuiitt,,  llaa  ddéémmoonnttrree  eett  llaa  vvéérriiffiiee11  ..  

EEnn  rreevvaanncchhee,,  llaa  tteecchhnniiqquuee  eesstt  uunn  iinnssttrruummeenntt  oouu  uunn  oouuttiill  mmiiss  

aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  mméétthhooddee  eenn  vvuuee  ddee  mmiieeuuxx  llaa  ssaaiissiirr  oouu  ddee  mmiieeuuxx  

ll’’aapppprrééhheennddeerr  ppoouurr  llaa  rreennddrree  pplluuss  iinntteelllliiggiibbllee22..  EEllllee  iinntteerrvviieenntt  ddaannss  llaa  

ccoolllleeccttee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ((cchhiiffffrrééeess  oouu  nnoonn))  qquuii  ddeevvrroonntt  pplluuss  ttaarrdd  êêttrree  

ssoouummiisseess  àà  ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  eett  àà  ll’’eexxpplliiccaattiioonn  ggrrââccee  aauuxx  mméétthhooddeess..  

                                  AAiinnssii,,  ppoouurr  mmeenneerr  àà  bboonn  ppoorrtt  cceettttee  ééttuuddee,,  llaa  mméétthhooddee  

eexxééggééttiiqquuee  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  dd’’iinntteerrpprréétteerr  eett  ccoommmmeenntteerr  qquueellqquueess  

ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  eenn  llaa  mmaattiièèrree,,  eett  llaa  mméétthhooddee  ssoocciioollooggiiqquuee  nnoouuss  aa  

aaiiddééss  àà  ccoonnffrroonntteerr  llaa  llooii  àà  llaa  rrééaalliittéé  dduu  tteerrrraaiinn  aaffiinn  dd’’êêttrree  mmiieeuuxx  ééccllaaiirréé..  

                                QQuuaanntt  àà  llaa  tteecchhnniiqquuee  uuttiilliissééee,,  ll’’iinntteerrvviieeww  qquuii  aa  ccoonnssiissttéé  àà  

rreeccuueeiilllliirr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  aauupprrèèss  ddeess  iinnssttaanncceess  ooffffiicciieelllleess,,  eett  llee  ssoonnddaaggee  

qquuii  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  dd’’aavvooiirr  llee  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ddee  ll’’ooppiinniioonn  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn..  

SSeeuull  llee  cchhooiixx  dd’’uunnee  mméétthhooddoollooggiiee  nnee  ssuuffffiitt  ppaass,,  iill  ffaauuddrraa  

cciirrccoonnssccrriirree  llee  ttrraavvaaiill  ssii  ll’’oonn  vveeuutt  aatttteeiinnddrree  ll’’oobbjjeeccttiiff..  

IIVV..  DDEELLIIMMIITTAATTIIOONN  DDUU  SSUUJJEETT  

UUnnee  ééttuuddee  sscciieennttiiffiiqquuee  ddooiitt  êêttrree  cciirrccoonnssccrriittee  ssiinnoonn  llee  ssuujjeett  nnee  

ssaauurraaiitt  êêttrree  ééppuuiisséé..  DDee  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee,,  nnoottrree  ttrraavvaaiill  aa  ccoonnnnuu  uunnee  ttrriippllee  

ddéélliimmiittaattiioonn  rreellaattiivvee  aauu  tteemmppss,,  àà  ll’’eessppaaccee  eett  àà  llaa  mmaattiièèrree  mmêêmmee,,  ccaarr,,    iill  

nn’’eesstt  ppaass  ppoossssiibbllee  dd’’ééttuuddiieerr,,  ddee  ppaarrccoouurriirr  ttoouuss  lleess    éélléémmeennttss  iinnfflluuaanntt  

jjuussqquu’’aauuxx  eexxttrrêêmmeess  lliimmiitteess  ddee  llaa  tteerrrree  eett  jjuussqquu’’aauu  bboouutt  dduu  tteemmppss33..  

EEnn  eeffffeett,,  llaa  ccoommpplleexxiittéé  ddeess  ffaaiittss  ssoocciiaauuxx  aaiinnssii  qquuee  lleess  

ddiiffffiiccuullttééss  rreellaattiivveess  àà  llaa  ccoolllleeccttee  ddeess  ddoonnnnééeess  nnoouuss  iimmppoossee  llee  rrééaalliissmmee  ssii  

ll’’oonn  vveeuutt  pprroodduuiirree  uunnee  œœuuvvrree  sscciieennttiiffiiqquuee..  

                                  
1 KASIAMA, MBWANGI, (D), Cours de méthodes de recherche scientifique, 2è graduat, 

Université Révérend Kim, Kinshasa, 2012, p. 18  
2 Ibidem, p. 19. 
3 KASIAMA, BWAG’I, (D), op.cit, p. 14 
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DDuu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ssppaattiiaall,,  iill  aa  ééttéé  qquueessttiioonn  ddee  pprreennddrree  eenn  

ccoommppttee  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  ccaappiittaallee  ddee  llaa  RRDDCC  eett  ssiièèggee  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  

ppoolliittiiqquueess,,  ooùù  ll’’oonn  eennrreeggiissttrree  uunn  nnoommbbrree  iimmppoorrttaanntt  ddee  mmiiggrraattiioonnss  eett  ddee  

ccrriimmeess,,  eett  aauussssii  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ddee  pprrooxxiimmiittéé  eett  ddee  ppoossssiibbiilliittéé  ppoouuvvaanntt  

ppeerrmmeettttrree  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill..    

DDuu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  tteemmppoorreell,,  iill  ééttaaiitt  qquueessttiioonn  ddee  pprreennddrree  eenn  

ccoommppttee  llaa  ppéérriiooddee  aallllaanntt  ddee  22000099,,  ddaattee  ddee  llaa  pprroommuullggaattiioonn  eett  ppuubblliiccaattiioonn  

ddee  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  eenn  RRDDCC,,  jjuussqquu’’àà  cceess  jjoouurrss..    

EEtt,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  mmaattiièèrree  eellllee--mmêêmmee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree,,  llaa  

pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  qquuii  ccoommpprreenndd  llaa  pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee,,  llaa  pprrootteeccttiioonn  

ppéénnaallee  aaiinnssii  qquuee  llaa  pprrootteeccttiioonn  jjuuddiicciiaaiirree,,  sseeuullee  cceettttee  ddeerrnniièèrree  nnoouuss  

ccoonncceerrnnee..    

IIll  ccoonnvviieenntt  mmaaiinntteennaanntt  ddee  pprréésseenntteerr  ll’’oossssaattuurree  ddee  ssoonn  ééttuuddee..  

VV..  PPLLAANN  SSOOMMMMAAIIRREE..  

OOuuttrree  llaa  ppaarrttiiee  iinnttrroodduuccttiivvee  eett  llaa  ccoonncclluussiioonn,,  llee  pprréésseenntt  ttrraavvaaiill  

sseerraa  ddiivviisséé  eenn  ddeeuuxx  cchhaappiittrreess    qquuii  aabboorrddeerroonntt  rreessppeeccttiivveemmeenntt  ::  dd’’uunnee  

ppaarrtt,,  ll’’ééttuuddee  ddeessccrriippttiivvee  dduu  ccoonncceepptt  ««  eennffaanntt  »»  ((cchhaappiittrree  II..))  eett,,  dd’’aauuttrree  

ppaarrtt,,    llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  ((cchhaappiittrree  IIII..))..  
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CCHHAAPPIITTRREE  II  ::  EETTUUDDEE  DDEESSCCRRIIPPTTIIVVEE  DDUU  CCOONNCCEEPPTT  ««  EENNFFAANNTT  »»  

NNoouuss  vveerrrroonnss  lleess  nnoottiioonnss  ggéénnéérraalleess  ssuurr  ll’’eennffaanntt  ((sseeccttiioonn  II..)),,  

sseess  ddiifffféérreennttss  ddrrooiittss  eett  ddeevvooiirrss  ((sseeccttiioonn  IIII..)),,  aaiinnssii  qquuee  ll’’eennffaannccee  eenn  ccoonnfflliitt  

aavveecc  llaa  llooii  ccoommmmee  pphhéénnoommèènnee  ddee  mmaassssee  ((sseeccttiioonn  IIIIII..))..  

SSEECCTTIIOONN  II  ::  NNOOTTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  SSUURR  LL’’EENNFFAANNTT  

NNoouuss  yy  ééttuuddiieerroonnss  lleess  ddiifffféérreenntteess  ddééffiinniittiioonnss  ddee  ll’’eennffaanntt  ((§§11)),,  

lleess  ccaattééggoorriieess  dd’’eennffaanntt  eenn  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss  ((§§22)),,  aaiinnssii  qquuee  lleess  aacctteess  

ccoonnssttiittuuttiiffss  ddee  llaa  ddéélliinnqquuaannccee  jjuuvvéénniillee  ((§§33))..  

§§11..  DDééffiinniittiioonnss  ddee  ll’’eennffaanntt  

LL’’oonn  nnee  ppeeuutt  aabboorrddeerr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  ssaannss  aavvaanntt  ttoouutt,,  

ddééffiinniirr  llee  ccoonncceepptt  ««  eennffaanntt  »»  eenn  ttaanntt  qquuee  bbéénnééffiicciiaaiirree  ddee  cceettttee  pprrootteeccttiioonn..  

AA  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee,,  ttrrooiiss  ccoonncceeppttiioonnss  vvoonntt  iinntteerrvveenniirr  ddaannss  ccee  pprroocceessssuuss  

nnoottaammmmeenntt,,  llaa  ddééffiinniittiioonn  bbiioollooggiiqquuee  ((AA)),,  llaa  ddééffiinniittiioonn  ssoocciioollooggiiqquuee  ((BB))  

aaiinnssii  qquuee  llaa  ddééffiinniittiioonn  jjuurriiddiiqquuee((CC))..  

AA..    DDééffiinniittiioonn  bbiioollooggiiqquuee  ddee  ll’’eennffaanntt  

DDuu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  bbiioollooggiiqquuee,,  uunn  eennffaanntt  eesstt  uunnee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  

nn’’eesstt  ppaass  eenn  ââggee  dd’’aavvooiirr  eellllee--mmêêmmee  ddeess  eennffaannttss11..    

EEnn  bbiioollooggiiee,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunn  eennffaanntt  eesstt  uunn  pprroocceessssuuss  

pplluuss  oouu  mmooiinnss  ccoonnttiinnuu  qquuii  ppaassssee  ppaarr  pplluussiieeuurrss  ssttaaddeess  nnoottaammmmeenntt  ::  àà  2288  

jjoouurrss,,  oonn  ppaarrllee  ddee  nnoouuvveeaauu  nnéé  ;;  ddee  2288  jjoouurrss  àà  22aannss,,  oonn  ppaarrllee  ddee  

nnoouurrrriissssoonn  ;;  ddee  22  àà  66aannss,,  cc’’eesstt  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  ppeettiittee  eennffaannccee  ;;  ddee  66  àà  

1133aannss,,  ll’’eennffaannccee  pprroopprreemmeenntt  ddiittee  ccoommmmeennccee,,  bbiieenn  qquu’’oonn  uuttiilliissee  

ffrrééqquueemmmmeenntt  llee  tteerrmmee  pprrééaaddoolleesscceenntt  ;;  eett  ddee  1133aannss  eett  pplluuss,,  llaa  ppuubbeerrttéé  qquuii  

mmaarrqquuee  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ttrraannssiittiioonn  eennttrree  ll’’eennffaanntt  eett    ll’’aadduullttee,,  ddéécclleenncchhee  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  ssyyssttèèmmee  hhoorrmmoonnaall  qquuii  pprroovvooqquuee  llee  ppiicc  ddee  ccrrooiissssaannccee,,  

                                  
1 Encyclopédie Familiale enfant et adulte, Paris, édition des connaissances modernes S.A., 

1971, p. 218. 
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llaa  mmaattuurraattiioonn  ddee  ll’’aappppaarreeiill  rreepprroodduucctteeuurr  eett  lleess  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  

pphhyyssiiqquueess..11  

LL’’aannaallyyssee  ddeess  éélléémmeennttss  ddee  cceettttee  ddééffiinniittiioonn  rréévvèèllee  qquuee  ll’’eennffaanntt  

eesstt  uunnee  ppeerrssoonnnnee  nnééee  vviivvaannttee  eett  vviiaabbllee,,  qquuii  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  aatttteeiinntt  llaa  

ccaappaacciittéé  ddee  rreepprroodduuccttiioonn  oouu  ddee  pprrooccrrééaattiioonn..  LL’’iinnvveerrssee  ppeeuutt  ssee  vvéérriiffiieerr,,  

aaiinnssii  jjuussttiiffiieerr  llaa  rrééfflleexxiioonn  eenn  ccee  qquuee,,  nn’’eesstt  ppaass  eennffaanntt,,  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  

aayyaanntt  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  pprrooccrrééaattiioonn..  

BB..    DDééffiinniittiioonn  ssoocciioollooggiiqquuee  ddee  ll’’eennffaanntt  

LL’’ééttyymmoollooggiiee  ddee  ccee  mmoott  eesstt    llaattiinnee  ::  ««  iinnffaannss  »»  qquuii  ssiiggnniiffiiee  ppoouurr  

lleess  rroommaaiinnss,,  ««  qquuii  nnee  ppaarrllee  ppaass  »»..  DDuu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ssoocciioollooggiiqquuee,,  uunn  

eennffaanntt  eesstt  uunn  êêttrree  hhuummaaiinn  ddoonntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssee  ssiittuuee  eennttrree  llaa  

nnaaiissssaannccee  eett  llaa  ppuubbeerrttéé22..    

LL’’aatttteennttiioonn  ddeess  ssoocciioolloogguueess  ssee  ffooccaalliisseenntt  aauuttoouurr  dduu  

ddéévveellooppppeemmeenntt    eett  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ddee  ll’’eennffaanntt..  

LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eesstt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  qquuii  

aaffffeecctteenntt  lleess  oorrggaanniissmmeess  vviivvaannttss  aauu  ccoouurrss  dduu  tteemmppss..  LLaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  

ppeerrssoonnnnaalliittéé  qquuaanntt  àà  eellllee,,  eesstt  llee  pprroocceessssuuss  ppaarr  lleeqquueell  ll’’eennffaanntt  aapppprreenndd  àà  

ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  ddiiffffiiccuullttééss  iinntteerrnneess  oouu  eexxtteerrnneess33..      

LLeess  ddiifffféérreennttss  aassppeeccttss  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  aaffffeeccttiiff  eett  

iinntteelllleeccttuueell  ddee  ll’’eennffaanntt  ssoonntt  aannaallyyssééss  ppaarr  lleess  ppssyycchhoolloogguueess  eenn  tteennaanntt  

ccoommppttee  ddeess  pphhéénnoommèènneess  lliiééss  àà  llaa  ccrrooiissssaannccee  pphhyyssiiqquuee  eett  aauuxx  

mmooddiiffiiccaattiioonnss  éémmoottiioonnnneelllleess  qquuii  lleess  aaccccoommppaaggnneenntt..  LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

pphhyyssiiqquuee,,  ssoocciiaall  eett  ppssyycchhoollooggiiqquuee  ddee  ll’’eennffaanntt  ssee  ffaaiitt  ddee  ffaaççoonn  rraappiiddee  eett  

iinntteennssiivvee  eett  iill  eesstt  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  sseennssiibbllee  qquuee  cceelluuii  ddee  ll’’aadduullttee  aauuxx  

iinnfflluueenncceess  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..    

                                  
1 Encyclopédie Familiale enfant et adulte, op.cit, p. 218 
2 Les théories du développement de la personnalité, in http://www.wikipédia.org.  
3 Ibidem 

http://www.wikipédia.org/
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LLee  pprroocceessssuuss  ddee  mmaattuurraattiioonn  eett  ddee  ppeerrcceeppttiioonn  ccéérréébbrraallee    cchheezz  

uunn  eennffaanntt  éévvoolluueenntt  dd’’uunnee  ffaaççoonn  ddiifffféérreennttee  eett  lleess  ddééttrriimmeennttss  iinntteelllleeccttuueellss  

ssee  ttrraadduuiisseenntt  ssoouuvveenntt  ddee  ffaaççoonn  ddiifffféérreennttee..11  

HHEENNRRII  WWAALLLLOONN  pprreenndd  uunn  eennffaanntt  ccoommmmee  uunn  êêttrree  gglloobbaall  ;;  

aaiinnssii  mmêêmmee  ss’’iill  ssoouulliiggnnee  lleess  ccôôttééss  aaffffeeccttiiffss  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  ll’’iinnfflluueennccee  

ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  aaccccoorrddee  uunnee  iimmppoorrttaannccee  ééggaallee  àà  ll’’aaffffeeccttiiff,,  aauu  ssoocciiaall  

eett  aauu  ccooggnniittiiff,,  qquuii  ssoonntt  ppoouurr  lluuii  iinnddiissssoocciiaabblleess  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee22..  

TToouutteeffooiiss,,  llaa  ddééffiinniittiioonn  ccoonnvvaaiinnccaannttee  ddee  ll’’eennffaanntt  ddééppeennddrraa  ddee  

llaa  ppllaaccee  qquu’’ooccccuuppee  ccee  ddeerrnniieerr  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé  ccaarr,,  llaa  ddééffiinniittiioonn  

ssoocciioollooggiiqquuee  ddee  ll’’eennffaanntt  nnee  sseerraa  ppaass  llaa  mmêêmmee  eenn  ssoocciioollooggiiee  AAmméérriiccaaiinnee,,  

ttoouutt  ccoommmmee  eenn  ssoocciioollooggiiee  aaffrriiccaaiinnee..  AA  ccee  pprrooppooss,,  llaa  ppllaaccee  ddee  ll’’eennffaanntt  eenn  

mmiilliieeuu  aaffrriiccaaiinn  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  ddee  bbiieenn  ssaaiissiirr  ssaa  ppoorrttééee..    

EEnn  eeffffeett,,  ll’’ééttuuddee  ddee  ll’’eennffaanntt  eenn  mmiilliieeuu  aaffrriiccaaiinn  ssoouullèèvvee  ddeeuuxx  

pprrééooccccuuppaattiioonnss  àà  ssaavvooiirr,,  ssaa  ppllaaccee  eenn  mmiilliieeuu  aaffrriiccaaiinn  ttrraaddiittiioonnnneell  eett  eenn  

mmiilliieeuu  aaffrriiccaaiinn  mmooddeerrnnee  oouu  eenn  vvooiiee  ddee  mmooddeerrnniittéé..  

  LLaa  ppllaaccee  ddee  ll’’eennffaanntt  eenn  mmiilliieeuu  ttrraaddiittiioonnnneell  aaffrriiccaaiinn    

EEnn  mmiilliieeuu  ttrraaddiittiioonnnneell,,  ll’’eennffaanntt  ccoonnssttiittuuaaiitt  uunnee  rriicchheessssee  ppoouurr  llaa  

ffaammiillllee,,  uunnee  ffoorrccee  ssoocciiaallee    eett  ééccoonnoommiiqquuee  ppoouurr  llee  ccllaann..  LLaa  nnaaiissssaannccee  dd’’uunn  

eennffaanntt  ccoonnssttiittuuaaiitt  uunn  éévvéénneemmeenntt  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ppaarreennttss,,  llaa  ffaammiillllee  eett  llaa  

ccoommmmuunnaauuttéé  ssoocciiaallee  ttoouutt  eennttiièèrree..  CCaarr,,  oonn  vvooyyaaiitt  ddaannss  ll’’eennffaanntt  llaa  

ppeerrppééttrraattiioonn  dduu  ccllaann  eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé..  LL’’aaddaaggee  sseelloonn  lleeqquueell  ll’’eennffaanntt  eesstt  llaa  

ffoorrccee  vviivvee  ddee  llaa  nnaattiioonn,,  ll’’eessppooiirr  ddee  llaa  ssoocciiééttéé,,  ll’’aavveenniirr  dd’’uunn  ppeeuuppllee,,  eettcc..  

ppoouuvvaaiitt  ss’’aapppplliiqquueerr  aavveecc  bbeeaauuccoouupp  dd’’eeffffiiccaacciittéé33    

LL’’eennffaanntt  eenn  mmiilliieeuu  ttrraaddiittiioonnnneell  ééttaaiitt  ddoonncc  pprroottééggéé  ddèèss  llee  sseeiinn  

ddee  ssaa  mmèèrree,,  llaa  ffeemmmmee  eenncceeiinnttee  ééttaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  ssooiinnss  ppaarrttiiccuulliieerrss..  NNéé,,  

ll’’eennffaanntt  ééttaaiitt  pprroottééggéé  ddaannss  ttoouuss  lleess  aassppeeccttss  ddee  ssaa  vviiee..  IIll  aavvaaiitt  ddoonncc  ddrrooiitt  àà  

                                  
1 Encyclopédie Familiale enfant et adulte, op.cit.  
2 http://www.wikipédia.org.     
3 IDZUMBUIR ASSOP (J), op.cit., p. 17 

http://www.wikipédia.org/
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llaa  vviiee,,  àà  llaa  ssaannttéé,,  àà  ll’’éédduuccaattiioonn,,  aauu  ttrraavvaaiill  eett  aauu  llooiissiirr  ssaaiinn..  LLeess  

pphhéénnoommèènneess  dd’’eennffaannttss  aabbaannddoonnnnééss,,  mmaallttrraaiittééss,,  vvaaggaabboonnddss,,  mmeennddiiaannttss,,  

vvooiirree  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  ééttaaiieenntt  rraarreess..  LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  ééttaaiitt  uunn  

ddrrooiitt  nnaattuurreell  ffoonnddéé  ssuurr  llaa  ddiiggnniittéé  ddee  ssaa  ppeerrssoonnnnee  eenn  ttaanntt  qquu’’êêttrree  hhuummaaiinn  

eett  ssoocciiaall..  EEllllee  ééttaaiitt  uunn  ddeevvooiirr  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ttoouuttee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé..  CC’’eesstt  

aaiinnssii  qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  aaffffiirrmmeerr  qquuee  ll’’éédduuccaattiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  eenn  mmiilliieeuu  AAffrriiccaaiinn  

ttrraaddiittiioonnnneell  iinnccoommbbaaiitt  àà  ttoouuttee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé..  

LLaa  ffaammiillllee  qquuii  aavvaaiitt  pplluuss  dd’’eennffaannttss  ééttaaiitt  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  

ééttaanntt  rriicchhee  ccaarr,,  ppaarr  ll’’eennffaanntt,,  llaa  ffaammiillllee  rreennttaabbiilliissaaiitt  ddeess  rreessssoouurrcceess  

ppootteennttiieelllleess  aauu  ppooiinntt  qquuee,,  llaa  jjeeuunnee  ffiillllee  rraammeennaaiitt  ddee  llaa  ddoott,,  eett  llee  ggaarrççoonn  

ccoonnssttiittuuaaiitt  uunnee  ffoorrccee  ddee  pprroodduuccttiioonn  aaggrriiccoollee..  LL’’oonn  ddeevvaaiitt  ffaaiirree  ddeess  eennffaannttss  

pplluuss  ttôôtt  qquuee  ppoossssiibbllee  ppoouurr  lleess  vvooiirr  ggrraannddiirr  ppeennddaanntt  qquuee  lleess  ppaarreennttss  

aavvaaiieenntt  eennccoorree  llaa  ffoorrccee  dd’’eenn    bbéénnééffiicciieerr..  

CCeeppeennddaanntt,,  ffaauutt--iill  ccrrooiirree  qquu’’eenn  mmiilliieeuu  ttrraaddiittiioonnnneell,,  lleess  ddrrooiittss  

ddee  ll’’eennffaanntt  ééttaaiieenntt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  rreessppeeccttééss  ??    

AA  cceettttee  qquueessttiioonn,,  iill  ffaauutt  nnootteerr  qquuee  cceettttee  pprrootteeccttiioonn  ssee  rrééaalliissaaiitt  

ssoouuss  uunn  ccoonnttrrôôllee  ssoocciiaall  iinntteennssee  eett  ddaannss  uunn  ccoonnffoorrmmiissmmee  ttoottaall  ddeess  

rreellaattiioonnss  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ssoocciiaallee  ddee  llaaqquueellllee  ll’’iinnddiivviidduu  

((ll’’eennffaanntt))  ttiirraaiitt  ssoonn  eesssseennccee..  11  

UUnnee  ssoocciiééttéé  pprrêêttee  ddee  pprriivviillééggiieerr  lleess  ddrrooiittss  ccoolllleeccttiiffss  dduu  ccllaann  eett  

ddee  llaa  ttrriibbuu  aauu  ddééttrriimmeenntt  ddeess  ddrrooiittss  iinnddiivviidduueellss  ddee  ll’’eennffaanntt..  AA  ttiittrree  

dd’’eexxeemmppllee,,  cciittoonnss  llee  mmaarriiaaggee  pprrééccooccee  eett  ssaannss  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddee  

ll’’eennffaanntt  aauuxx  ffiinnss  ddee  ggaaggnneerr  ddeess  bbiieennss,,  eett  ccee,,  aauu  pprriixx  ddee  ssaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  

mmêêmmee..  

LLee  rreessppeecctt  ddeess  pprraattiiqquueess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  eett  aanncceessttrraalleess  pprriimmaaiitt  

àà  cceelluuii  ddeess  ddrrooiittss  eett  lliibbeerrttééss  ddee  ll’’iinnddiivviidduu  eett  aaiinnssii  ddee  ll’’eennffaanntt..    

                                  
1 IDZUMBUIR ASSOP (J.), op.cit, p. 4 
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  LLaa  ccoouuttuummee  ccoonnggoollaaiissee,,  ddaannss  ssaa  ddoouubbllee  vvaarriiaannttee  ppaattrriilliinnééaaiirree  

eett  mmaattrriilliinnééaaiirree11,,  rreennddaaiitt  lleess  ppaarreennttss  ppaarrffooiiss  iimmppuuiissssaannttss  ddeevvaanntt  ll’’oonnccllee  eett  

vviiccee--vveerrssaa..          

  llaa  ppllaaccee  ddee  ll’’eennffaanntt  eenn  mmiilliieeuu  aaffrriiccaaiinn  eenn  vvooiiee  ddee  mmooddeerrnniittéé  

LL’’iinnfflluueennccee  ccoolloonniiaallee  ssuurr  lleess  ssoocciiééttééss  aaffrriiccaaiinneess  eenn  ccee  qquuii  

ccoonncceerrnnee  llaa  ppllaaccee  ddee  ll’’eennffaanntt  aappppaarraaiitt  ccllaaiirreemmeenntt  ppoossiittiivvee  ccaarr,,  llaa  

nnéécceessssiittéé  ddee  rreennffoorrcceerr  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ddee  ll’’eennffaanntt  ssuujjeett  ddeess  ddrrooiittss  

ss’’iimmppoossee  ddééssoorrmmaaiiss..  LLee  jjeeuunnee  eennffaanntt  rreeccoouuvvrree  sseess  ddrrooiittss  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  

ssoocciiééttéé,,  iill  ddeevviieenntt  ddeeppuuiiss  uunn  cceerrttaaiinn  tteemmppss,,  llaa  cciibbllee  ddee  ttoouuttee  llaa  ssoocciiééttéé..  

CCeeppeennddaanntt,,  lleess  mmééffaaiittss  ddee  cchhaannggeemmeennttss  ssoocciiaauuxx  rraappiiddeess  aauu  

ppllaann  ssoocciiaall,,  ééccoonnoommiiqquuee,,  ccuullttuurreell,,  ppoolliittiiqquuee  eett  aauuttrreess  ssuurr  ll’’eennffaanntt  sseerroonntt  àà  

ll’’oorriiggiinnee  nnoottaammmmeenntt  ddee  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  

NN..UU..  rreellaattiivvee  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  ll’’eennffaanntt  ((CCDDEE)),,  eett  àà  ll’’iinnssttaarr  ddee  cceellllee--ccii,,  ddee  llaa  

CChhaarrttee  AAffrriiccaaiinnee  ddeess  ddrrooiittss  eett  dduu  bbiieenn--êêttrree  ddee  ll’’eennffaanntt  ;;  eett  ddee  llaa  llooii  nn°°  

0099//000011  dduu  1100  jjaannvviieerr  22000099  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  eenn  RRDDCC  qquuii  ffaaiitt  

ll’’oobbjjeett  ddee  nnoottrree  ééttuuddee..    

CC..    DDééffiinniittiioonn  jjuurriiddiiqquuee  ddee  ll’’eennffaanntt  

LLeess  ddiifffféérreenncceess  ccuullttuurreelllleess  eexxiissttaanntt  eennttrree  lleess  ppaayyss  aaiinnssii  qquuee  

lleess  iimmppoorrttaannttss  cchhaannggeemmeennttss  pphhyyssiiqquueess    eett  éémmoottiioonnnneellss  ppaarr  lleessqquueellss  

ll’’eennffaanntt  vvaa  ppaasssseerr  ppoouurr  ddeevveenniirr  uunn  aadduullttee  oonntt  mmiiss  eenn  lluummiièèrree  llaa  nnéécceessssiittéé  

ddee  ttrroouuvveerr  uunnee  ddééffiinniittiioonn  ccoonnvveennttiioonnnneellllee,,  uunnee  rrééfféérreennccee  gglloobbaallee  vvaallaabbllee  

eett  aacccceeppttaabbllee  ppaarr  ttoouuss  qquuii  ppeerrmmeettttee  àà  cchhaaqquuee  eennffaanntt  ooùù  qquu’’iill  ssee  ttrroouuvvee  

ddaannss  llee  mmoonnddee  dd’’êêttrree  ccoonnssiiddéérréé  ddee  llaa  mmêêmmee  mmaanniièèrree..22  

LLeess  NN..UU..  oonntt  ddoonncc  ééllaabboorréé  uunnee  ddééffiinniittiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  ppoouurr  qquuee  

ttoouuss  lleess  ppaayyss  aayyaanntt  rraattiiffiiéé  llaa  ccoonnvveennttiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  rreellaattiivvee  aauuxx  ddrrooiittss  

ddee  ll’’eennffaanntt  ppaarrttaaggee  llaa  mmêêmmee  rrééfféérreennccee..  CC’’eesstt  ll’’aarrtt..  11eerr    ddee  llaaddiittee  

                                  
1 TSHIBANGU TSHIASU KALALA (F.), Droit civil : Régimes matrimoniaux, Successions et 

Libéralités, 2è éd., CADICEC, Kinshasa, 2006, p. 1 
2 http://www.wikipédia.org.    

http://www.wikipédia.org/
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ccoonnvveennttiioonn  qquuii  ssttiippuullee  qquuee  ::  ««  uunn  eennffaanntt  ss’’eenntteenndd  ddee  ttoouutt  êêttrree  hhuummaaiinn  ââggéé  

ddee  mmooiinnss  ddee  ddiixx  hhuuiitt  aannss,,  ssaauuff  ssii  llaa  mmaajjoorriittéé  eesstt  aatttteeiinnttee  pplluuss  ttôôtt  eenn  vveerrttuu  

ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  qquuii  lluuii  eesstt  aapppplliiccaabbllee  »»11..  

GGrrââccee  àà  cceettttee  ccoonnvveennttiioonn,,  iill  eesstt  ddeevveennuu  ttrrèèss  ssiimmppllee  ddee  ddééffiinniirr  

qquuii  eesstt  uunn  eennffaanntt..  CC’’eesstt  uunn  êêttrree  hhuummaaiinn  ââggéé  ddee  mmooiinnss  ddee  ddiixx  hhuuiitt  aannss,,  

ssaauuff  ssii  llaa  llooii  ddee  ssoonn  ppaayyss  lluuii  aaccccoorrddee  llaa  mmaajjoorriittéé  pplluuss  ttôôtt,,  ccee  qquuii  eesstt  rraarree  

aaffffiirrmmee  OO’’DDOONNNNEELL  DDaann22..  

AAiinnssii,,  ll’’eennffaanntt,,  eenn  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss,,  eesstt  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  ââggééee  ddee  

mmooiinnss  ddee  ddiixx  hhuuiitt  aannss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrtt..22  ppooiinntt  11  ddee  llaa  llooii  nn°°  0099//000011  

dduu  1100  jjaannvviieerr  22000099  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt..  

LLaa  pprréésseennttee  llooii  nnee  ssee  lliimmiittee  ppaass  sseeuulleemmeenntt  àà  ddééffiinniirr  ll’’eennffaanntt,,  

mmaaiiss  eellllee  ss’’iinnttéérreessssee  ééggaalleemmeenntt  àà  éénnuumméérreerr  sseess  ddiifffféérreenntteess  ccaattééggoorriieess..  

§§22..  CCaattééggoorriieess  dd’’eennffaanntt..  

LL’’iinnttéérrêêtt  ddee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ccaattééggoorriieess  dd’’eennffaanntt  ppeerrmmeett  

ddee  ssaaiissiirr  lleess  ppeerrssoonnnneess  rreelleevvaanntt  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  llooii  pprréécciittééee  eenn  

RRDDCC..  

AAiinnssii,,  aauuxx  tteerrmmeess  ddee  ll’’aarrttiiccllee  22  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  lleess  

ppeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  ssoonntt  nnoottaammmmeenntt  ::  

ll’’eennffaanntt  ddééppllaaccéé,,  ll’’eennffaanntt  rrééffuuggiiéé,,  ll’’eennffaanntt  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddiiffffiicciillee,,  ll’’eennffaanntt  eenn  

ssiittuuaattiioonn  eexxcceeppttiioonnnneellllee,,  ll’’eennffaanntt  aavveecc  hhaannddiiccaapp  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmeennttaall,,  

ll’’eennffaanntt  ssééppaarréé  eett  ll’’eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii..  

CCeeppeennddaanntt,,  iill  ffaauutt  eenntteennddrree  aauuxx  tteerrmmeess  ddee  ccee  mmêêmmee  aarrttiiccllee  

ppaarr  ::  

  

  

                                  
1Article 1er de la convention relative aux  droits de l’enfant du 20 novembre 1989.  
2 O’DONNEL, Dan, op.cit., p. 53 
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AA..  EEnnffaanntt  ddééppllaaccéé  

TToouutt  eennffaanntt  nnoonn  aaccccoommppaaggnnéé  ddee  sseess  ppaarreennttss  oouu  ttuutteeuurr  qquuii  aa  

ééttéé  ccoonnttrraaiinntt  ddee  qquuiitttteerr  ssoonn  mmiilliieeuu  ddee  vviiee    ppaarr  ssuuiittee  ddee  llaa  gguueerrrree,,  ddee  

ccaattaassttrroopphheess  nnaattuurreelllleess  oouu  dd’’aauuttrreess  éévvéénneemmeennttss  ggrraavveess  eett  ss’’eesstt  iinnssttaalllléé  

ddaannss  uunn  aauuttrree  eennddrrooiitt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss  ooùù  iill  rrééssiiddee11..  

DDee  cceettttee  ddééffiinniittiioonn,,  ss’’eenn  ddéédduuiitt  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  qquuee  nnee  ppeeuutt  

êêttrree  eennffaanntt  ddééppllaaccéé  aauuxx  tteerrmmeess  ddee  llaa  llooii,,  ll’’eennffaanntt  qquuii  ffrraanncchhiitt  llaa  ffrroonnttiièèrree  

dduu  ppaayyss,,  oouu  qquuii  eesstt  aaccccoommppaaggnnéé  ddee  sseess  ppaarreennttss  oouu  ttuutteeuurr  ;;  

BB..  EEnnffaanntt  rrééffuuggiiéé  

TToouutt  eennffaanntt  qquuii  aa  ééttéé  ccoonnttrraaiinntt  ddee  ffuuiirr  ssoonn  ppaayyss  eenn  

ffrraanncchhiissssaanntt  uunnee  ffrroonnttiièèrree  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  qquuii  ddeemmaannddee  llee  ssttaattuutt  ddee  

rrééffuuggiiéé  oouu  ttoouuttee  aauuttrree  ffoorrmmee  ddee  pprrootteeccttiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee22..  

UUnn  rrééffuuggiiéé  eesstt  uunn  ééttrraannggeerr  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  àà  ccoonnffoonnddrree  aavveecc  uunn  

iimmmmiiggrraanntt  ccaarr,,  cceelluuii--ccii  vviieenntt  aauu  ppaayyss  ppoouurr  ss’’yy  ééttaabblliirr,,  aalloorrss  cceelluuii--llàà  nnee  

ssoonnggee  qquu’’àà  rreennttrreerr  ddèèss  qquuee  cceellaa  lluuii  sseerraa  ppoossssiibbllee33..  

CC..  EEnnffaanntt  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddiiffffiicciillee  

TToouutt  eennffaanntt  qquuii  nnee  jjoouuiitt  ppaass  ddee  sseess  ddrrooiittss  ffoonnddaammeennttaauuxx  eett  

qquuii  nn’’aa  ppaass  aaccccèèss  aauuxx  sseerrvviicceess  ssoocciiaauuxx  ddee  bbaassee  tteellss  qquuee  llaa  ssaannttéé,,  llee  

llooggeemmeenntt,,  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  eett  ll’’éédduuccaattiioonn44  ;;  

DD..  EEnnffaanntt  eenn  ssiittuuaattiioonn  eexxcceeppttiioonnnneellllee  

TToouutt  eennffaanntt  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccoonnfflliittss  aarrmmééss,,  ddee  tteennssiioonnss  oouu  ddee  

ttrroouubblleess  cciivviillss,,  ddee  ccaattaassttrroopphheess  nnaattuurreelllleess  oouu  ddééggrraaddaattiioonn  sseennssiibbllee  eett  

pprroolloonnggééee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  ((aarrttiiccllee  22..  55  ddee  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  

pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt))..  AA  nnootteerr  qquuee  lleess  rrèègglleess  rreellaattiivveess  àà  llaa  ccoonndduuiittee  ddeess  

                                  
1 Article 2.2 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit 
2 Article 2.3, idem 
3 KAPETA et MWANZO,  Cours de Doit International Public, 2ème licence, Faculté de Droit, Unikin, 2011-2012, p. 3 
4 Article 2.4 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit 
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hhoossttiilliittééss  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  hhuummaanniittaaiirree  iinntteerrddiisseenntt  ll’’eennrrôôlleemmeenntt  ddeess  

eennffaannttss  ssoollddaattss..  

EE..  EEnnffaanntt  aavveecc  hhaannddiiccaapp  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmeennttaall  

TToouutt  eennffaanntt  ssee  ttrroouuvvaanntt  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  qquuii  ppeeuutt  ccoonnssttiittuueerr  

uunn  oobbssttaaccllee  oouu  uunnee  ddiiffffiiccuullttéé  àà  ll’’eexxpprreessssiioonn  nnoorrmmaallee  ddee  ttoouutteess  sseess  

ffaaccuullttééss  pphhyyssiiqquueess  oouu  mmeennttaalleess,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  ffoonnccttiioonnss  iinntteelllleeccttuueelllleess  

eett  ccooggnniittiivveess,,  llee  llaannggaaggee,,  llaa  mmoottrriicciittéé  eett  lleess  ppeerrffoorrmmaanncceess  ssoocciiaalleess11  ;;  

PPaarr  hhaannddiiccaapp,,  iill  ffaauutt  eenntteennddrree,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  uunnee  iinnffiirrmmiittéé  

pphhyyssiiqquuee,,  mmaaiiss  aauussssii  uunn  ttrroouubbllee  mmeennttaall  qquuii  mmeetttteenntt  uunn  eennffaanntt  eenn  ééttaatt  

dd’’iinnfféérriioorriittéé..  CCee  hhaannddiiccaapp  ppeeuutt  êêttrree  ddûû  àà  uunnee  bblleessssuurree,,  uunn  ttrraauummaattiissmmee,,  

uunnee  mmaallaaddiiee  eettcc..22  

FF..    EEnnffaanntt  ssééppaarréé    

TToouutt  eennffaanntt  qquuii  eesstt  ssééppaarréé  ddee  sseess  ppèèrree  eett  mmèèrree  oouu  ddee  llaa  

ppeerrssoonnnnee  qquuii  eexxeerrccee  ssuurr  lluuii  ll’’aauuttoorriittéé  ppaarreennttaallee  ((aarrttiiccllee  22..77  ddee  llaa  llooii  nn°°  

0099//000011  dduu  1100  jjaannvviieerr  22000099  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt))..  

GG..  EEnnffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  

LLee  ccoonncceepptt  ««  eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  »»  eenngglloobbee  aauussssii  bbiieenn  

lleess  mmiinneeuurrss  ddéélliinnqquuaannttss  qquuee  lleess  mmiinneeuurrss  ddéévviiaannttss  aassssoocciiééss  ddaannss  llee  ccaaddrree  

ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  22  ppooiinntt  99  ddee  llaa  llooii  nn°°  0099//000011  dduu  1100  

jjaannvviieerr  22000099  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt,,  eesstt  eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  

llooii,,  ttoouutt  eennffaanntt  ââggéé  ddee  qquuaattoorrzzee  àà  mmooiinnss  ddee  ddiixx  hhuuiitt  aannss  qquuii  ccoommmmeett  uunn  

mmaannqquueemmeenntt  qquuaalliiffiiéé  dd’’iinnffrraaccttiioonn  àà  llaa  llooii  ppéénnaallee33..  

                                  
1 Article 2. 5 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit 
2 KUSUKILA, JM, Cours de protection de l’enfant conforme au programme national de 6è 

technique sociale, Kinshasa, 2004, p. 45 
3 Article 2.9 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 
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AApprrèèss  aavvooiirr  ééttuuddiiéé  lleess  ccaattééggoorriieess  dd’’eennffaanntt,,  iill  iimmppoorrttee  ddee  

ppaasssseerr  aauuxx  aacctteess  ccoonnssttiittuuttiiffss  ddee  llaa  ddéélliinnqquuaannccee  jjuuvvéénniillee..  

§§33..  LLeess  aacctteess  ccoonnssttiittuuttiiffss  ddee  llaa  ddéélliinnqquuaannccee  jjuuvvéénniillee  

LLaa  ddéélliinnqquuaannccee  jjuuvvéénniillee  ((aaccttuueelllleemmeenntt  eennffaannccee  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  

llaa  llooii))  eesstt  uunn  pphhéénnoommèènnee  ccoommpplleexxee..  SSaa  ccoommpplleexxiittéé  rrééssiiddee  aauu  nniivveeaauu  dduu  

ccrriimmee  eenn  ccee  qquuee,,  ««  cceelluuii--ccii  nn’’eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  uunn  aaccttee  ccoonnttrraaiirree  àà  llaa  llooii  

ppéénnaallee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree,,  uunnee  aabbssttrraaccttiioonn  jjuurriiddiiqquuee,,  mmaaiiss  aauussssii  uunn  aaccttee  dd’’uunn  

êêttrree  hhuummaaiinn  àà  llaa  ffooiiss  uunn  êêttrree  pphhyyssiiqquuee  eett  uunn  êêttrree  ssoocciiaall,,  ppaarrffooiiss  ddoouuéé  

dd’’iinntteelllliiggeennccee  eett  ddee  vvoolloonnttéé  »»11..  

LL’’eennffaanntt  aaiinnssii  ééttuuddiiéé,,  mméérriittee  uunnee  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  llaa  

ssoocciiééttéé  ccaarr,,  ssaa  ddéébbaannddaaddee  iinnfflluueennccee  sseess  ccoonndduuiitteess  ddéévviiaanntteess  ((AA))  eett  qquuii  

ssoouuvveenntt  ll’’aammèènneenntt  àà  ppoosseerr  ddeess  aacctteess  iinnffrraaccttiioonnnneellss  ((BB))..  

AA..  LLeess  aacctteess  ddéévviiaannttss    

LLeess  aacctteess  ddéévviiaannttss  qquuee  ppoosseenntt  lleess  eennffaannttss  ssoonntt  cceeuuxx  ddoonntt  llaa  

ccoonndduuiittee  ss’’ééccaarrttee  ddee  nnoorrmmeess  ssoocciiaalleess..  SSoonntt  ddoonncc  ddeess  aacctteess  aannttiissoocciiaauuxx..  

EEnn  RRDDCC,,  ddeeppuuiiss  uunn  cceerrttaaiinn  tteemmppss,,  ll’’oonn  aassssiissttee  àà  uunnee  

ddéévviiaannccee  mmaanniiffeessttee  cchheezz  lleess  jjeeuunneess..  CCeettttee  ddéévviiaannccee  ssee  mmaanniiffeessttee  

nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llee  vvaaggaabboonnddaaggee  eett  llaa  mmeennddiicciittéé  ((II))  ;;  ll’’iinnccoonndduuiittee  eett  

ll’’iinnddiisscciipplliinnee  nnoottooiirreess  ((IIII))  ;;  aaiinnssii  qquuee  ddaannss  llaa  ddéébbaauucchhee  eett  llaa  pprroossttiittuuttiioonn  

((IIIIII))  ddoonntt  uunnee  ééttuuddee  ccoonncceeppttuueellllee  ss’’iimmppoossee  ddééssoorrmmaaiiss..  

11..  LLee  vvaaggaabboonnddaaggee  eett  llaa  mmeennddiicciittéé  

CCee  ssoonntt  llàà  ddeess  ffaaiittss  pprriinncciippaauuxx  ppoouurr  lleessqquueellss  lleess  jjeeuunneess  ssoonntt  

ddééfféérrééss  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee..  AA  ll’’oorriiggiinnee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ssuurr  llee  vvaaggaabboonnddaaggee  eett  

llaa  mmeennddiicciittéé,,  oonn  ttrroouuvvee  llee  ddééccrreett  dduu  rrooii  ssoouuvveerraaiinn  dduu  2233  mmaaii  11889966  mmooddiiffiiéé  

ppaarr  lleess  ddééccrreettss  dduu  1111  jjuuiilllleett  11992233  eett  dduu  0066  jjuuiinn  11995588..  CCeess  rrèègglleess  ééttaaiieenntt  

pprrééccééddééeess  dd’’uunnee  cciirrccuullaaiirree  dduu  0077  aavvrriill  11889966  qquuii  aavvaaiitt  ppoouurr  bbuutt  dd’’eennrraayyeerr  

                                  
1 KASONGO MUIDINGE, op.cit. 
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llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunnee  ppooppuullaattiioonn  fflloottttaannttee  vveennuuee  oonn  nnee  ssaaiitt  dd’’ooùù  eett  qquuii  

nnee  ppoouuvvaaiitt  vviivvrree  qquuee  dd’’eexxppééddiiaanntt..  AAccttuueelllleemmeenntt,,  ll’’aarrttiiccllee  6622  ppooiinntt  11  ddee  llaa  

llooii  nn°°0099//000011  dduu  1100  jjaannvviieerr  22000099  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  lleess  rrééggiitt..  

11..11..  LLee  vvaaggaabboonnddaaggee  

DDeevvaanntt  llee  ssiilleennccee  ddee  llaa  llooii,,  llee  jjuuggee  ddeess  mmiinneeuurrss  aapppplliiqquuee  lleess  

pprriinncciippeess  ggéénnéérraauuxx  dduu  ddrrooiitt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  11eerr  ddee  ll’’oorrdd  ddee  

ll’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr  ggéénnéérraall  aauu  CCoonnggoo  dduu  1144  mmaaii  1188886611..  

PPoouurr  llee  vvaaggaabboonnddaaggee,,  llaa  ddééffiinniittiioonn  eesstt  cceellllee  ddoonnnnééee  ppaarr  llee  

ccooddee  ppéénnaall  bbeellggee  qquuii  eenntteenndd  ppaarr  cceettttee  eexxpprreessssiioonn,,  ««  ll’’ééttaatt  ddeess  iinnddiivviidduuss  

qquuii  nn’’oonntt  nnii  ddoommiicciillee  cceerrttaaiinn,,  nnii  mmooyyeenn  ddee  ssuubbssiissttaannccee,,  eett  qquuii  nn’’eexxeerrccee  

hhaabbiittuueelllleemmeenntt  nnii  mmééttiieerr  oouu  pprrooffeessssiioonn22..  

LLee  llééggiissllaatteeuurr  ccoonnggoollaaiiss  eenn  cceettttee  mmaattiièèrree  llaaiissssee  llee  jjuuggee  

ddéécciiddeerr  ddaannss  cchhaaqquuee  ccaass  ssii  ll’’iinnddiivviidduu  ttrraadduuiitt  ddeevvaanntt  lluuii  eesstt  eeffffeeccttiivveemmeenntt  

eenn  ééttaatt  ddee  vvaaggaabboonnddaaggee..  AA  cceett  eeffffeett,,  ll’’eennffaanntt  bbéénnééffiicciiee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  

ll’’aarrttiiccllee  6622  ddee  llaa  llooii  ssoouuss  eexxaammeenn,,  dd’’uunnee  pprrootteeccttiioonn  ssppéécciiaallee..  CCeellllee--ccii  ssee  

rrééaalliissee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  6633  aall..  33  ddee  llaa  llooii  dduu  1100  jjaannvviieerr  22000099  qquuii  

ddiissppoossee  qquuee  ««  llaa  pprrootteeccttiioonn  ssppéécciiaallee  ssee  rrééaalliissee  àà  ttrraavveerrss  lleess  mmééccaanniissmmeess  

ddee  ttuutteellllee  ddee  ll’’EEttaatt  tteellss  qquuee  pprréévvuuss  ppaarr  llaa  llooii,,  llee  ppllaacceemmeenntt  ssoocciiaall  eett  aauuttrreess  

mmééccaanniissmmeess  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  aapppprroopprriiééss  »»..  

11..22..  LLaa  mmeennddiicciittéé  

SSuuiivvaanntt  llaa  ddééffiinniittiioonn  ccllaassssiiqquuee,,  llaa  mmeennddiicciittéé  eesstt  llee  ffaaiitt  ddee  

ddeemmaannddeerr  ll’’aauummôônnee,,  ll’’aaccttee  ddee  tteennddrree  llaa  mmaaiinn  ppoouurr  rreecceevvooiirr  uunn  sseeccoouurrss  

mmêêmmee  ssaannss  llee  ssoolllliicciitteerr  eexxpprreesssséémmeenntt,,  ppoouurrvvuu  qquuee  cceett  aaccttee  ssooiitt  

aaccccoommppaaggnnééee  dd’’uunnee  aattttiittuuddee  ssuuffffiissaammmmeenntt    eexxpprreessssiivvee,,  nnee  llaaiissssaanntt  

aauuccuunn  ddoouuttee  ssuurr  ll’’iinntteennttiioonn  mmaanniiffeessttééee  ppaarr  llee  ggeessttee33  LLee  mmeennddiiaanntt  eesstt  

                                  
1 Art. 1er de l’ord de l’Administrateur Général au Congo du 14 mai 1886 portant  principes à 

suivre dans les décisions judiciaires. 
2 IDZUMBUIR ASSOP, (J.), op.cit, p. 43 
3 Ibidem,  p. 46 
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ddoonncc  cceelluuii  qquuii  ssee  lliivvrree  àà  llaa  mmeennddiicciittéé  ppoouurr  ssooii--mmêêmmee  oouu  ppoouurr  sseess  pprroocchheess  

ssaannss  ccoonnttrreevvaalleeuurr  aapppprréécciiaabbllee..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  nnee  vviissee  éévviiddeemmmmeenntt  ppaass  

llee  ffaaiitt  ddee  rreecceevvooiirr  ll’’aauummôônnee,,  nnii  ddee  ccoolllleecctteerr  ppoouurr  uunnee  œœuuvvrree  

pphhiillaanntthhrrooppiiqquuee..  

EEnn  ll’’aabbsseennccee  dd’’uunnee  ddééffiinniittiioonn  jjuurriiddiiqquuee  ddee  llaa  mmeennddiicciittéé,,  eett  ddee  

cceelluuii  qquuii  ll’’eexxeerrccee,,  llee  jjuuggee,,  ddeevvrraa  ccoommmmee  ddaannss  llee  ccaass  ddee  vvaaggaabboonnddaaggee  

mmeenneerr  uunnee  eennqquuêêttee  ppoouurr  ddéécciiddeerr  éévveennttuueelllleemmeenntt  ddee  ll’’ééttaatt  ooccccaassiioonnnneell  oouu    

hhaabbiittuueell    ddee  llaa  mmeennddiicciittéé..  LLee  vvaaggaabboonnddaaggee  ccoonndduuiitt  àà  llaa  mmeennddiicciittéé  eett  llaa  

mmeennddiicciittéé  ccoonnssttiittuuee  uunn  ssyymmppttôômmee  ddee  vvaaggaabboonnddaaggee11  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  

VVEEXXLLIIAARRDD  ccoonncclluutt  qquu’’iill  nn’’yy  aa  ppoouurr  llee  vvaaggaabboonndd  qquuee  ll’’aalltteerrnnaattiivvee  ffiinneessssee  

ddee  mmeennddiieerr  oouu  ddee  vvoolleerr  ccaarr  iill  nnee  ssee  llaaiisssseerraa  ppaass  mmoouurriirr  ddee  ffaaiimm..22    

22..  LL’’iinnccoonndduuiittee  eett  ll’’iinnddiisscciipplliinnee  nnoottooiirreess  

LL’’iinnddiisscciipplliinnee  eesstt  uunnee  iinnssoouummiissssiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  àà  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  

ppaarreennttss  oouu  ddee  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ssaa  ggaarrddee  ddee  ddrrooiitt  oouu  ddee  ffaaiitt,,  ttaannddiiss  qquuee  

ll’’iinnccoonndduuiittee  eesstt  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt  iilllliicciittee,,  bbllââmmaabbllee  qquuii  ccoouuvvrree  uunnee  sséérriiee  

ddee  ccoommppoorrtteemmeennttss  tteellss  qquuee  llaa  ddéébbaauucchhee,,  llaa  pprroossttiittuuttiioonn,,  lleess  mmaauuvvaaiisseess  

ffrrééqquueennttaattiioonnss,,  lleess  ssoorrttiieess  nnooccttuurrnneess  nnoonn  aauuttoorriissééeess  eettcc..33    

LL’’iinnddiisscciipplliinnee  ppoorrttee  aauussssii  ssoouuvveenntt  ssuurr  lleess  mmêêmmeess  

ccoommppoorrtteemmeennttss  qquuee  ll’’iinnccoonndduuiittee..  OOnn  ppoouurrrraaiitt  yy  aajjoouutteerr  eenn  oouuttrree  lleess  

pprrooppooss  iinnjjuurriieeuuxx,,  lleess  vvooiieess  ddee  ffaaiitt,,  llee  rreeffuuss  dd’’oobbééiirr  aauuxx  ppaarreennttss..    

NNee  ppoouuvvaaiitt  êêttrree  qquuaalliiffiiééee  dd’’iinnccoonndduuiittee,,  ppaarr  eexxeemmppllee  llee  rreeffuuss    

ddee  ss’’eennggaaggeerr  ddaannss  uunnee  ccaarrrriièèrree  pprrooffeessssiioonnnneellllee  oouu  ddaannss  uunn  mmaarriiaaggee  qquuii  

ppllaaiitt  aauuxx  ppaarreennttss..  

  

  

                                  
1 IDZUMBUIR ASSOP, (J.), op.cit,, p .46 
2 VEXLIARD, (A.), Introduction à la sociologie du vagabondage, Librairie marcel rivière et Cie, 

Paris, 1959, p.17. 
3 IDZUMBUIR, ASSOP, (J.), Op. Cit., p.46.  
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33..  LLaa  ddéébbaauucchhee  eett  llaa  pprroossttiittuuttiioonn  

DDaannss  llee  llaannggaaggee  ccoouurraanntt  oonn  ccoonnffoonndd  ssoouuvveenntt  llaa  ddéébbaauucchhee  eett  

llaa  pprroossttiittuuttiioonn  aalloorrss  qquuee  cchhaaccuunnee  eexxpprriimmee  tteecchhnniiqquueemmeenntt    ddeess  rrééaalliittééss  

ddiissttiinncctteess  bbiieenn  qquuee  ccoonnnneexxeess..    

LLaa  ddéébbaauucchhee  ssiiggnniiffiiee  uunn  ddéérrèègglleemmeenntt  ddaannss  lleess  mmœœuurrss  eenn  

ggéénnéérraall,,  aalloorrss  qquuee  llaa  pprroossttiittuuttiioonn  ccoonnssiissttee  àà  ffaaiirree  mmééttiieerr  ddee  lliivvrreerr  ssoonn  

ccoorrppss  aauuxx  ppllaaiissiirrss  sseexxuueellss  dd’’aauuttrruuii  ppoouurr  ddee  ll’’aarrggeenntt,,  qquueell  qquuee  ssooiieenntt  llee  

sseexxee  ddee  ll’’iinnddiivviidduu  eett  llaa    nnaattuurree  ddeess  aacctteess  aauuxxqquueellss  iill  ssee  lliivvrree11  ..  

PPaarrmmii  lleess  aacctteess  qquuii  ccaarraaccttéérriisseenntt  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddeess  jjeeuunneess  

((eennffaannttss))  mmaarrggiinnaauuxx,,  llaa  pprroossttiittuuttiioonn  ooccccuuppee  aauussssii  uunnee  ppllaaccee  ddee  cchhooiixx  

ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa..  LLeess  jjeeuunneess,,  ssuurrttoouutt  lleess  ffiilllleess,,  ssee  lliivvrreenntt  ddaannss  

cceettttee  pprraattiiqquuee  mmêêmmee  ss’’iillss  nnee  llee  ffoonntt  ppaass  àà  ttiittrree  pprrooffeessssiioonnnneell,,  ttoouutt  dduu  

mmooiinnss,,  llee  bbeessooiinn  dd’’aarrggeenntt  lleess  aanniimmee..  

BB..  LLeess  aacctteess  iinnffrraaccttiioonnnneellss  

LL’’iinnffrraaccttiioonn  eesstt  llee  ffaaiitt  oobbjjeeccttiiff    qquuii  ddéécclleenncchhee  ll’’aaccttiioonn  ppéénnaallee..  

CC’’eesstt  llee  ffaaiitt  oobbjjeeccttiiff  qquuii  eesstt  ppoorrttéé  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  PPaarrqquueett  oouu  dduu  

TTrriibbuunnaall  eett  ddéétteerrmmiinnee  cceelluuii--ccii  àà  rreecchheerrcchheerr  ssii  llaa  llooii  aa  ééttéé  vviioollééee..22  

MMaaiiss,,  iill  nnee  ffaauutt  ppaass  ppeerrddrree  ddee  vvuuee  qquuee  cc’’eesstt  aavvaanntt  ttoouutt  eett  

ttoouujjoouurrss  uunn  aaccttee  hhuummaaiinn..  LLeess  ddéévveellooppppeemmeennttss  rreellaattiiffss  àà  llaa  llooii  eett  àà  

ll’’iinnffrraaccttiioonn  nnoouuss  oonntt  ffaaiitt  ssaavvooiirr  qquu’’iill  eesstt  iimmppoossssiibbllee  dd’’ééttuuddiieerr  cceess  

ddiifffféérreenntteess  nnoottiioonnss  ssaannss  nnoouuss  rrééfféérreerr  àà  ll’’hhoommmmee,,  aauu  ddéélliinnqquuaanntt..  

LLee  pprriinncciippee  ppoosséé  eenn  ddrrooiitt  ppéénnaall  eesstt  qquuee  sseeuulleess  lleess  ppeerrssoonnnneess  

pphhyyssiiqquueess  ssoonntt  ccaappaabblleess  ddee  ddéélliinnqquueerr..33  EEnn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  llooii  ddee  22000099  

ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  eenn  RRDDCC,,  nnoouuss  ddiirroonnss,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  

lleess  eennffaannttss,,  qquuee  sseeuullss  lleess  eennffaannttss  ââggééss  ddee  qquuaattoorrzzee  àà  mmooiinnss  ddee  ddiixx  hhuuiitt  

                                  
1 IDZUMBUIR, ASSOP, (J.), op.cit., p. 46  
2 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op.cit, p.180 
3 Ibidem 
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aannss  ssoonntt  ccaappaabblleess  ddee  ccoommmmeettttrree  lleess  mmaannqquueemmeennttss  qquuaalliiffiiééss  dd’’iinnffrraaccttiioonnss  

àà  llaa  llooii  ppéénnaallee..11    

CCeeppeennddaanntt,,  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  ccoonnnnaaiittrree  llaa  nnaattuurree  ddeess  aacctteess  

iinnffrraaccttiioonnnneellss  ppoouurr  lleessqquueellss  lleess  jjeeuunneess  ((eennffaannttss))  ssoonntt  ddééfféérrééss  ddeevvaanntt  llee  

jjuuggee..  CCaarr,,  llee  pprriinncciippee  eenn  ddrrooiitt  ppéénnaall  eesstt  qquu’’oonn  nnee  ddééccllaarree  ppuunniissssaabblleess  qquuee  

lleess  aacctteess  ddee  ll’’aaggeenntt  pprrééaallaabblleemmeenntt  ddééffiinniiss  ccoommmmee  iinnffrraaccttiioonn  ppaarr  llaa  llooii  

ppéénnaallee22..  EEtt  ppaarrmmii  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  qquuii  aassssuurreenntt  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  

ppaarrttiiccuulliieerrss,,  oonn  ddiissttiinngguuee  cceelllleess  qquuii  ssaannccttiioonnnneenntt  lleess  aaggrreessssiioonnss  ccoonnttrree  

lleess  ppeerrssoonnnneess  eelllleess--mmêêmmeess  eett  lleess  ddrrooiittss  iinnddiivviidduueellss  qquuii  lleeuurr  ssoonntt  ggaarraannttiiss,,  

ddee  cceelllleess  qquuii  rréépprriimmeenntt  lleess  aatttteeiinntteess  jjuurriiddiiqquueess  eett  pphhyyssiiqquueess  àà  lleeuurrss  bbiieennss  

ppaattrriimmoonniiaauuxx  ccoonnccoouurraanntt  aaiinnssii  àà  lleeuurr  ééppaannoouuiisssseemmeenntt  mmaattéérriieell33..  

LLeess  iinnffrraaccttiioonnss  qquuee  ccoommmmeetttteenntt  lleess  eennffaannttss  nnee  ssoonntt  ppaass  

ddiifffféérreennttss  ddee  cceelllleess  qquuee  ccoommmmeetttteenntt  lleess  aadduulltteess..  EElllleess  ssoonntt  lleess  mmêêmmeess,,  eett  

eexxiiggeenntt  lleess  mmêêmmeess    ccoonnddiittiioonnss  qquuaanntt  àà  lleeuurr  eexxiisstteennccee..  

CCeeppeennddaanntt,,  nnoouuss  nnee  ssaauurroonnss  ééttuuddiieerr  ttoouuss  lleess  aacctteess  

iinnffrraaccttiioonnnneellss  qquuee  ccoommmmeetttteenntt  lleess  eennffaannttss,,  mmaaiiss  uunnee  ééttuuddee  ddee  qquueellqquueess  

ccaass  ppaarrttiiccuulliieerrss,,  vvuu  ll’’iimmppoorrttaannccee  qquu’’iillss  pprréésseenntteenntt  dduu  ffaaiitt  ddee  lleeuurr  nnaattuurree,,  

ss’’aavvèèrree  ooppppoorrttuunnee..  AAiinnssii,,    llee  vvooll,,  ll’’eexxttoorrssiioonn  eett    lleess  ccoouuppss  eett  bblleessssuurreess,,  

ssoonntt  cceess  aacctteess  qquuee  nnoouuss  aalllloonnss  aannaallyysseerr..    

11..  LLee  vvooll  

                                  NNoouuss  aalllloonnss  ddééffiinniirr  ll’’iinnffrraaccttiioonn  eett  ddoonnnneerr  ssaa  bbaassee  llééggaallee  

aavvaanntt  ddee  ddoonnnneerr  sseess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  aaiinnssii  qquuee  ssoonn  rrééggiimmee  

rréépprreessssiiff..  

  

  

                                  
1 Article 2.9 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit  
2 Article 1er  du décret du 30 janvier 1940 portant  code pénal congolais 
3 LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal Spécial Zaïrois, 2è éd., Tome I, LGDJ, Paris, 1985, p.39 
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11..11..  DDééffiinniittiioonn  eett  bbaassee  llééggaallee  

LL’’iinnffrraaccttiioonn  ddee  vvooll  ppeeuutt  êêttrree  ddééffiinniiee  ccoommmmee  ll’’eennllèèvveemmeenntt  oouu  llaa  

ssoouussttrraaccttiioonn    dd’’uunn  oobbjjeett  dd’’aauuttrruuii  ddee  ffaaççoonn  ffrraauudduulleeuussee  ((cc’’eesstt--àà--ddiirree  ccoonnttrree  

llee  ggrréé  oouu  àà  ll’’iinnssuu  dduu  pprroopprriiééttaaiirree))  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ssee  llee  pprrooccuurreerr  oouu  ddee  llee  

pprrooccuurreerr  àà  aauuttrruuii..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  ss’’eemmppaarreerr  aavveecc  ffrraauuddee  ddee  llaa  cchhoossee  

dd’’aauuttrruuii  ddaannss  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  ssee  ll’’aapppprroopprriieerr11..  

LLee  vvooll  ssoouuss  ttoouutteess  sseess  ffoorrmmeess  eesstt  llaa  pplluuss  ffrrééqquueennttee  ddee  ttoouutteess  

lleess  iinnffrraaccttiioonnss..  EEllllee  eesstt  ll’’iinnffrraaccttiioonn  llaa  pplluuss  uussuueellllee  eenn  ddrrooiitt  ppéénnaall  ssppéécciiaall  eett  

lleess  vvoolleeuurrss  ssoonntt  ttrrèèss  ssoouuvveenntt  ddee  rréécciiddiivviisstteess..  

  EEtt  llaa  llooii  ddiissttiinngguuee  àà  cceett  eeffffeett  llee  vvooll  ssiimmppllee  dduu  vvooll  qquuaalliiffiiéé  oouu  

aaggggrraavvéé22  

CCeettttee  iinnffrraaccttiioonn  eesstt  pprréévvuuee  eett  ppuunniiee  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  7799  dduu  ddééccrreett  

dduu  3300  jjaannvviieerr  11994400  ppoorrttaanntt  CCooddee  PPéénnaall  CCoonnggoollaaiiss  LLiivvrree  IIII  

11..22..  EElléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  

                  IIccii,,  iill  ffaauuddrraa  ddiissttiinngguueerr  lleess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  dduu  vvooll  ssiimmppllee  

oouu  dduu  vvooll  qquuaalliiffiiéé..  

11..22..11  LLeess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  dduu  vvooll  ssiimmppllee  

QQuuiiccoonnqquuee  aa  ssoouussttrraaiitt  ffrraauudduulleeuusseemmeenntt  uunnee  cchhoossee  qquuii  nnee  lluuii  

aappppaarrttiieenntt  ppaass,,  ddiissppoossee  ll’’aarrttiiccllee7799  dduu  CCooddee  PPéénnaall  CCoonnggoollaaiiss  LLiivvrree  IIII,,  eesstt  

ccoouuppaabbllee  dduu  vvooll..  

DDee  ll’’aannaallyyssee  ddeess  éélléémmeennttss  ddee  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddee  cceettttee  iinnffrraaccttiioonn  

ddééccoouullee  lleess  éélléémmeennttss  mmaattéérriieellss  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  lleess  éélléémmeennttss    iinntteelllleeccttuueellss  

dd’’aauuttrree  ppaarrtt..  

  

                                  
1CIZUNGU M. NYANGEZI (B.), Les infractions de A à Z, 1ère éd., Edition Laurent NYANGEZI, 

Kinshasa et Ngakwa-Ludaha, 2011, p. 800 
2 Article 79 du décret du 30 janvier 1940, op.cit 
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aa..  LLeess  éélléémmeennttss  mmaattéérriieellss  

CCoommmmee  oonn  ppeeuutt  ss’’eenn  rreennddrree  ccoommppttee,,  lleess  éélléémmeennttss  mmaattéérriieellss  

dduu  vvooll  ssoonntt  ccoonnssttiittuuééss  ppaarr  ll’’aaccttee  ddee  ssoouussttrraaccttiioonn  eett  llaa  cchhoossee  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  

vvooll..  

bb..  LLeess  éélléémmeennttss  iinntteelllleeccttuueellss  

LLeess  éélléémmeennttss  iinntteelllleeccttuueellss  ssoonntt  ccoonnssttiittuuééss  ppaarr  llaa  pprroopprriiééttéé  

dd’’aauuttrruuii  ssuurr  llaa  cchhoossee  vvoollééee  eett  ppaarr  ll’’iinntteennttiioonn  ffrraauudduulleeuussee..  

11..22..22..  LLeess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  dduu  vvooll  aaggggrraavvéé  

NNoouuss  vveennoonnss  ddee  vvooiirr  qquuee  lloorrss  qquuee  llee  vvooll  eesstt  aaccccoommppaaggnnéé  ddee  

ll’’uunnee  oouu  ddeess  pplluussiieeuurrss  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess  aaggggrraavvaanntteess  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  llooii,,  

llee  vvooll  eesstt  ddiitt  ««  qquuaalliiffiiéé  »»  

LLeess  vvoollss  qquuaalliiffiiééss  ccoommpprreennnneenntt  ttoouuss  lleess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  

dduu  vvooll  ssiimmppllee  aauuxxqquueellss  ss’’aajjoouutteenntt  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  aaggggrraavvaanntteess  qquuii  lleess  

ccaarraaccttéérriisseenntt..  CCeess  cciirrccoonnssttaanncceess  aaggggrraavvaanntteess  dduu  vvooll  ssoonntt  pprréévvuueess  ppaarr  lleess  

aarrttiicclleess  8811,,  8822,,  8844  eett  8855  dduu  CCooddee  PPéénnaall  CCoonnggoollaaiiss  LLiivvrree  IIII..  

IIll  rrééssuullttee  ddee  ll’’aannaallyyssee  ddee  cceess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  qquuee  cceess  

cciirrccoonnssttaanncceess  ttiieennnneenntt  aauuxx  mmooyyeennss  uuttiilliissééss,,  aauuxx  mmooddeess  dd’’eexxééccuuttiioonn,,  àà  llaa  

qquuaalliittéé  ddee  ll’’aaggeenntt,,  aauu  lliieeuu  eett  aauu  tteemmppss,,  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  eeffffeettss..  

11..33..  PPéénnaalliittééss  

LLaa  rréépprreessssiioonn  dduu  vvooll  ssiimmppllee  eesstt  pprréévvuuee  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  8800  dduu  ccooddee  

ppéénnaall  ccoonnggoollaaiiss  qquuii  pprréévvooiitt  qquuee  ssii  llee  vvooll  eesstt  ppeerrppééttrréé  ssaannss  cciirrccoonnssttaannccee  

aaggggrraavvaannttee,,  llee  ccoouuppaabbllee  ddee  ccee  vvooll  sseerraa  ppaassssiibbllee  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  ddee  

cciinnqq  aannss  aauu  mmaaxxiimmuumm  eett  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  2200  àà  11000000  zzaaïïrreess  oouu  dd’’uunnee  ddee  

cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt..  LLee  jjuuggee  aa  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  pprroonnoonncceerr  ssooiitt  lleess  ddeeuuxx  

ppeeiinneess  pprréévvuueess  ssooiitt  ll’’uunnee  dd’’eelllleess  sseeuulleemmeenntt..  



 
23 

QQuuaanntt  aauu  vvooll  qquuaalliiffiiéé,,  llaa  ppeeiinnee  pprréévvuuee  ppoouurr  llee  vvooll  ssiimmppllee  ppoouurrrraa  

êêttrree  ppoorrttéé  àà  ddiixx  aannnnééeess  ddee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  ;;  ppoouurr  llee  vvooll  ccoommmmiiss  àà  ll’’aaiiddee  

ddee  vviioolleennccee  oouu  ddee  mmeennaacceess,,  llee  ccoouuppaabbllee  sseerraa  ppuunnii  dd’’uunnee  ppeeiinnee  ddee  cciinnqq  àà  

vviinnggtt  aannss  ddee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  eett  dd’’uunnee  aammeennddee  qquuii  ppoouurrrraa  êêttrree  ppoorrttééee  àà  

22000000  zzaaïïrreess  oouu  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt  ;;  ppoouurr  llee  vvooll  àà  

mmaaiinn  aarrmmééee,,  ll’’aarrttiiccllee  22  ddee  ll’’oorrdd..  dduu  33  mmaaii  11996688  ppuunniitt  cceettttee  iinnccrriimmiinnaattiioonn  ddee  

llaa  ppeeiinnee  ddee  mmoorrtt  ;;  ppoouurr  llee  mmeeuurrttrree  ccoommmmiiss  ppoouurr  ffaacciilliitteerr  llee  vvooll  oouu  ppoouurr  eenn  

aassssuurreerr  ll’’iimmppuunniittéé,,  llee  ccoouuppaabbllee  sseerraa  ppaassssiibbllee  ddee  mmoorrtt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  

ll’’aarrttiiccllee  8855  dduu  CCooddee  PPéénnaall  LLiivvrree  IIII..  

22..  LL’’eexxttoorrssiioonn  

22..11..  DDééffiinniittiioonn  eett  bbaassee  llééggaallee  

LL’’eexxttoorrssiioonn  eesstt  llee  ffaaiitt  ddee  ssee  ffaaiirree  rreemmeettttrree  oouu  dd’’oobbtteenniirr  ppaarr  llaa  

ffoorrccee,,  cc’’eesstt--  àà--  ddiirree,,  àà  ll’’aaiiddee  ddee  vviioolleenncceess  oouu  ddee  mmeennaacceess,,  ssooiitt  uunnee  cchhoossee  

aappppaarrtteennaanntt  àà  aauuttrruuii,,  ssooiitt  uunnee  ssiiggnnaattuurree  dd’’uunn  ddooccuummeenntt  ccoonntteennaanntt  oouu  

ooppéérraanntt  oobblliiggaattiioonn,,  ddiissppoossiittiioonn  oouu  ddéécchhaarrggee11..  EEllllee  ssuuppppoossee  uunnee  rreemmiissee  

ffoorrccééee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  llaa  vviiccttiimmee  ppaarr  uunn  mmooyyeenn  vviioolleenntt..  DD’’uunnee  mmaanniièèrree  

ggéénnéérraallee  lleess  eexxttoorrssiioonnss  ssee  ddééffiinniisssseenntt  ccoommmmee  ddeess  pprrooccééddééss  iillllééggaauuxx  ppoouurr  

oobbtteenniirr  uunnee  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ddee  llaa  vviiccttiimmee..22  

CCeettttee  iinnccrriimmiinnaattiioonn  eesstt  pprréévvuuee  eett  ppuunniiee  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  8844  dduu  ccooddee  

ppéénnaall  ccoonnggoollaaiiss  lliivvrree  IIII  qquuii  ddiissppoossee  qquuee  ««  eesstt  ppuunnii  ddee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  ddee  

cciinnqq  àà  vviinnggtt  aannss  eett  dd’’uunnee  aammeennddee  qquuii  ppeeuutt  êêttrree  ppoorrttééee  àà  22000000  zzaaïïrreess,,  cceelluuii  

qquuii  aa  eexxttoorrqquuéé,,  àà  ll’’aaiiddee  ddee  vviioolleenncceess  oouu  mmeennaacceess,,  ……  »»..  

22..22..  EElléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  

IIll  rrééssuullttee  ddee  cceettttee  ddééffiinniittiioonn  qquuee  ll’’eexxttoorrssiioonn  ssuuppppoossee  uunn  aaccttee  

dd’’eexxttoorrssiioonn,,  ll’’eemmppllooii  ddee  vviioolleenncceess  oouu  mmeennaacceess,,  uunnee  cchhoossee,,  oobbjjeett  ddee  llaa  

rreemmiissee  ffoorrccééee  eett  ll’’iinntteennttiioonn  ccoouuppaabbllee..  

                                  
1 LIKULIA BOLONGO, op.cit, p. 442 
2 CIZUNGU M. NYANGEZI (B.), op. cit., p. 405 
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22..33..  PPéénnaalliittééss  

CCeelluuii  qquuii  ssee  rreenndd  ccoouuppaabbllee  dd’’eexxttoorrssiioonn  eesstt  ppuunnii  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  ddee  

cciinnqq  àà  vviinnggtt  aannss  eett  dd’’uunnee  aammeennddee  qquuii  ppeeuutt  êêttrree  ppoorrttééee  àà  22000000  zzaaïïrreess..  IIccii  llee  

jjuuggee  ddooiitt  pprroonnoonncceerr  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  lleess  ddeeuuxx  ppeeiinneess..  LL’’aauutteeuurr  ddee  

ll’’eexxttoorrssiioonn  ppeeuutt  ééggaalleemmeenntt  eennccoouurriirr  lleess  ssaannccttiioonnss  cciivviilleess..      

33..  LLeess  ccoouuppss  eett  bblleessssuurreess..  

33..11..  DDééffiinniittiioonn  eett  bbaassee  llééggaallee  

LLee  ccoouupp  eesstt  uunn  cchhoocc,,  uunn  hheeuurrtt  pprroodduuiitt  ccoonnttrree  llee  ccoorrppss  dd’’uunnee  

ppeerrssoonnnnee..  LLaa  bblleessssuurree  eesstt  uunnee  llééssiioonn  eexxtteerrnnee  oouu  iinntteerrnnee  ffaaiittee  aauu  ccoorrppss  

hhuummaaiinn,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  llee  mmooyyeenn  eemmppllooyyééss..  LLeess  ccoouuppss  eett  bblleessssuurreess  ssoonntt  

vvoolloonnttaaiirreess  lloorrss  qquu’’iillss  ssoonntt  aaddmmiinniissttrrééss  sscciieemmmmeenntt,,  eenn  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  

ccaauussee..  CCee  ssoonntt  ddeess  aattttééiinntteess  àà  ll’’iinnttééggrriittéé  ccoorrppoorreellllee  dd’’aauuttrruuii..  LLeess  

««  ccoouuppss  »»  ddééssiiggnneenntt  lleess  ccoonnttaaccttss  pphhyyssiiqquueess  vviioolleennttss  nn’’aayyaanntt  ppaass  ccaauusséé  

dd’’eeffffuussiioonn  ddee  ssaanngg..  LLeess  ««  bblleessssuurreess  »»  ssoonntt  rréésseerrvvééeess  aauuxx  ppllaaiieess  eett  

ssaaiiggnneemmeennttss,,  àà  llaa  rruuppttuurree  ddee  ttiissssuuss,,  aauuxx  ffrraaccttuurreess..      

CCeettttee  iinnccrriimmiinnaattiioonn  eesstt  pprréévvuuee  eett  ssaannccttiioonnnnééee  ppaarr  lleess  aarrttiicclleess  

4466  eett  4477  dduu  ddééccrreett  dduu  3300  jjaannvviieerr  11994400  ppoorrttaanntt  ccooddee  ppéénnaall  ccoonnggoollaaiiss  

33..22..  EElléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  

LLee  ccooddee  ppéénnaall,,  ddaannss  ll’’iinnccrriimmiinnaattiioonn  ddeess  ccoouuppss  eett  bblleessssuurreess  

vvoolloonnttaaiirreess,,  ccllaassssee  lleess  iinnffrraaccttiioonnss  dd’’aapprrèèss  llaa  ggrraavviittéé  dduu  pprrééjjuuddiiccee..  CC’’eesstt  

aaiinnssii  qquu’’iill  ddiissttiinngguuee  lleess  ccoouuppss  eett  bblleessssuurreess  ssiimmpplleess  ((aarrttiiccllee  4466))  ddeess  ccoouuppss  

eett  bblleessssuurreess  aaggggrraavvééss  ((aarrttiiccllee  4477))  

CCeess  ddeeuuxx  iinnccrriimmiinnaattiioonnss  ccoommppoorrtteenntt  ddeess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  

ccoommmmuunnss  eett  ddeess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  pprroopprreess  àà  cchhaaccuunnee  dd’’eelllleess..  
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33..22..11..  EElléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  ccoommmmuunnss  

LLeess  ccoouuppss  eett  bblleessssuurreess  vvoolloonnttaaiirreess,,  qquu’’iillss  ssooiieenntt  ssiimmpplleess  oouu  

aaggggrraavvééss,,  ccoommpprreennnneenntt  ttrrooiiss  éélléémmeennttss  ccoommmmuunnss  ((uunn  ffaaiitt  mmaattéérriieell,,  llaa  

ppeerrssoonnnnaalliittéé  hhuummaaiinnee  ddee  llaa  vviiccttiimmee  eett  uunn  éélléémmeenntt  iinntteennttiioonnnneell))11..  

aa..  EElléémmeenntt  mmaattéérriieell  

LLeess  iinnccrriimmiinnaattiioonnss  ddee  ccoouuppss  eett  bblleessssuurreess  ssuuppppoosseenntt  dd’’aabboorrdd  

uunn  éélléémmeenntt  mmaattéérriieell..  CCeelluuii--ccii  eesstt  ddoouubblleemmeenntt  ccaarraaccttéérriisséé..  IIll  ffaauutt  eenn  eeffffeett,,  

ppoouurr  qquuee  cceess  iinnccrriimmiinnaattiioonnss  ssooiieenntt  mmaattéérriieelllleemmeenntt  ééttaabblliieess  qquuee  ll’’aaccttee  

ppeerrppééttrréé  ppaarr  ll’’aaggeenntt  ssooiitt  uunn  aaccttee  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ppoossiittiiff,,  mmaaiiss  aauussssii  

mmaattéérriieell  ((lleess  ccoouuppss,,  lleess  bblleessssuurreess))22..  

bb..  LLaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  hhuummaaiinnee  ddee  llaa  vviiccttiimmee  

LLeess  ccoouuppss  eett  bblleessssuurreess  nnee  ssoonntt  llééggaalleemmeenntt  ppuunniissssaabblleess  qquuee  

ss’’iillss  aatttteeiiggnneenntt  uunnee  ppeerrssoonnnnee  hhuummaaiinnee,,  nnééee  eett  vviivvaannttee..  AAiinnssii,,  nnee  ttoommbbeenntt  

ppaass  ssoouuss  lleess  ccoouuppss  ddeess  aarrttiicclleess  4466  eett  4477,,  lleess  ccoouuppss  ppoorrttééss  eett  bblleessssuurreess  

ffaaiitteess  àà  uunnee  ppeerrssoonnnnee  ddééjjàà  mmoorrttee,,  mmaaiiss  pplluuttôôtt,,  llaa  mmuuttiillaattiioonn  ddee  ccaaddaavvrree33..  

cc..  EElléémmeenntt  iinntteennttiioonnnneell  

LL’’iinntteennttiioonn  ccoouuppaabbllee  eesstt  eexxiiggééee  ddaannss  lleess  iinnffrraaccttiioonnss  ddee  ccoouuppss  

eett  bblleessssuurreess..  LL’’aaggeenntt  ddooiitt  aavvooiirr  aaggii  aavveecc  ll’’iinntteennttiioonn  dd’’aatttteenntteerr  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  

pphhyyssiiqquuee  dd’’aauuttrruuii  cc’’eesstt--àà--ddiirree,,  iill  ddooiitt  aavvooiirr  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  ccaauusseerr  llaa  bblleessssuurree  

oouu  ddee  ppoorrtteerr  llee  ccoouupp  ((aarrtt..4466  ccooddee  ppéénnaall  oorrddiinnaaiirree))..  PPeeuu  iimmppoorrttee  llee  mmoobbiillee,,  

llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddee  llaa  vviiccttiimmee  eett  ll’’eerrrreeuurr  ssuurr  llaa  vviiccttiimmee..  

  

  

                                  
1 LIKUKIA BOLONGO, op. cit, p. 89 
2 Idem 
3 Ibidem, p. 91 
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33..22..22..  EElléémmeennttss  pprroopprreess  àà  cchhaaccuunnee  ddeess  iinnffrraaccttiioonnss  ccoonnssttiittuuééeess  ppaarr  lleess      

ccoouuppss  eett  bblleessssuurreess  aaggggrraavvééss..  

LLaa  llooii  ddiissttiinngguuee  lleess  ccoouuppss  eett  bblleessssuurreess  ssiimmpplleess  ddeess  ccoouuppss  eett  

bblleessssuurreess  aaggggrraavvééss..  

aa..  LLeess  ccoouuppss  eett  bblleessssuurreess  ssiimmpplleess  

LL’’iinnccrriimmiinnaattiioonn  ddee  ccoouuppss  eett  bblleessssuurreess  ssiimmpplleess  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  

ddeess  llééssiioonnss  ccoorrppoorreelllleess  pplluuss  ggrraavveess  qquuee  lleess  vvooiieess  ddee  ffaaiitt  eett  vviioolleennccee  mmaaiiss  

qquuii  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  pprréémmééddiittééeess  oouu  nn’’oonntt  eennttrraaiinnéé  nnii  mmaallaaddiiee,,  nnii  iinnccaappaacciittéé  

ddee  ttrraavvaaiill,,  nnii  ppeerrttee  ddee  ll’’uussaaggee  dd’’uunn  oorrggaannee,,  nnii  mmuuttiillaattiioonn  ggrraavvee..  

bb..  LLeess  ccoouuppss  eett  bblleessssuurreess  aaccccoommppaaggnnééss  ddee  cciirrccoonnssttaanncceess  aaggggrraavvaanntteess  

LL’’aarrttiiccllee  4477  dduu  ccooddee  ppéénnaall  ccoonnggoollaaiiss  lliivvrree  IIII  aaggggrraavvee  ll’’iinnffrraaccttiioonn  

ddee  ccoouuppss  eett  bblleessssuurreess  eenn  rraaiissoonn  dd’’uunnee  ppaarrtt  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess  qquuii  ll’’oonntt  

aaccccoommppaaggnnééee  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  dduu  pprrééjjuuddiiccee  qquu’’eellllee  aa  ccaauusséé..  AA  ccoottéé  ddee  cceess  

cciirrccoonnssttaanncceess  aaggggrraavvaanntteess  pprréévvuueess  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  4477  dduu  ccooddee  ppéénnaall,,  llee  

ddééccrreett  dduu  33  ddéécceemmbbrree  11995566  aaggggrraavvee  ééggaalleemmeenntt  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  cceelluuii  qquuii  ssee  

lliivvrree  aauuxx  aacctteess  ddee  vviioolleenncceess  àà  ll’’eennddrrooiitt  ddee  ll’’aauutteeuurr  ddee  ll’’aacccciiddeenntt  ddee  

cciirrccuullaattiioonn..  

33..33..  PPéénnaalliittééss  

LL’’aauutteeuurr    ddee  ccoouuppss  eett  bblleessssuurreess  ddooiitt  êêttrree    ssaannccttiioonnnnéé  

ppéénnaalleemmeenntt  eett  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnddaammnnéé  cciivviilleemmeenntt  àà  rrééppaarreerr  llee  pprrééjjuuddiiccee  

ccaauusséé  àà  llaa  vviiccttiimmee..  

AA  ppaarrttiirr  dduu  mmoommeenntt  ooùù  ll’’OO..MM  ..PP..  ddééttiieenntt  lleess  ««éélléémmeennttss  ddee  

pprreeuuvvee,,  iill  eexxeerrccee  ll’’aaccttiioonn  ppuubblliiqquuee  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  rréépprreessssiiff  eenn  rreeqquuéérraanntt  llaa  

ccoonnddaammnnaattiioonn  ppéénnaallee..  LLee  jjuuggee  aapppplliiqquuee  lleess  ssaannccttiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  llee  

llééggiissllaatteeuurr  sseelloonn  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddeess  iinnffrraaccttiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  lleess  aarrttiicclleess  4466  eett  

4477  dduu  ccooddee  ppéénnaall  oouu  ddee  cceellllee  rrééssuullttaanntt  dduu  ddééccrreett  dduu  33  ddéécceemmbbrree  11995566..  
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aa..  SSaannccttiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  lleess  aarrttiicclleess  4466  eett  4477  dduu  ccooddee  ppéénnaall  

LL’’aarrttiiccllee  4466  dduu  ccooddee  ppéénnaall  ppuunniitt  lleess  ccoouuppss  eett  bblleessssuurreess  ssiimmpplleess  

ddee  hhuuiitt  jjoouurrss  àà  ssiixx  mmooiiss  ddee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  eett  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  2255  àà  220000  

zzaaïïrreess  oouu  dd’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt..  

LLee  jjuuggee  ppeeuutt  pprroonnoonncceerr  ssooiitt  ccuummuullaattiivveemmeenntt  lleess  ddeeuuxx  ppeeiinneess  

dd’’eemmpprriissoonnnneemmeenntt  eett  dd’’aammeennddee,,  ssooiitt  ll’’uunnee  dd’’eelllleess  sseeuulleemmeenntt..  

AAuuxx  tteerrmmeess  ddee  ll’’aarrttiiccllee  4477  dduu  ccooddee  ppéénnaall,,  ssii  lleess  ccoouuppss  eett  

bblleessssuurreess  oonntt  eennttrraaiinnéé  ll’’uunnee  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  qquuee  nnoouuss  vveennoonnss  

dd’’éénnuumméérreerr,,  llee  ccoouuppaabbllee  eesstt  ppuunnii  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  ddee  ddeeuuxx  àà  cciinnqq  

aannss  eett  dd’’uunnee  aammeennddee  qquuii  nnee  ppoouurrrraa  ppaass  eexxccééddeerr  11000000  zzaaïïrreess..  

CCoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  4466  qquuii  ddoonnnnee  aauu  

jjuuggee  uunn  llaarrggee  ppoouuvvooiirr  dd’’aapppprréécciiaattiioonn  ddaannss  ll’’iinnfflliiccttiioonn  ddee  llaa  ssaannccttiioonn,,  iiccii  llee  

jjuuggee  eesstt  tteennuu  ddee  pprroonnoonncceerr  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ll’’eemmpprriissoonnnneemmeenntt  eett  

ll’’aammeennddee..  

bb..  SSaannccttiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  llee  ddééccrreett  dduu  33  ddéécceemmbbrree  11995566  

LL’’aarrttiiccllee  11eerr  dduu  ddééccrreett  dduu  33  ddéécceemmbbrree  11995566  rreellaattiiff  àà  llaa  

rréépprreessssiioonn  ddeess  vviioolleenncceess  ccoommmmiisseess  àà  ll’’ooccccaassiioonn  dd’’aacccciiddeennttss  ddee  rroouullaaggee  

ppuunniitt  ddee  ssiixx  mmooiiss  àà  ttrrooiiss  aannss  ddee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  qquuiiccoonnqquuee  ssee  sseerraaiitt  lliivvrréé  

aauuxx  aacctteess  ddee  vviioolleenncceess  àà  ll’’eennddrrooiitt  dd’’uunn  aacccciiddeenntt  ddee  cciirrccuullaattiioonn..  

AApprrèèss  aavvooiirr  ééttuuddiiéé  lleess  aacctteess  ccoonnssttiittuuttiiffss  ddee  llaa  ddéélliinnqquuaannccee  

jjuuvvéénniillee,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  lleess  ddrrooiittss  eett  ddeevvooiirrss  ddee  ll’’eennffaanntt  

eenn  ttaanntt  qquuee  ssuujjeett  pprriivviillééggiiéé  dduu  ddrrooiitt  ppéénnaall  eenn  rraaiissoonn  ddee  ssoonn  mmaannqquuee  ddee  

mmaattuurriittéé,,  ddee  ssaa  ddééppeennddaannccee  vviiss--àà--vviiss  ddee  ssoonn  mmiilliieeuu,,  ssoonn  mmaannqquuee  

dd’’eexxppéérriieennccee,,  eettcc..11CCaarr  ssoonn  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddéélliiccttuueeuuxx  llèèssee  llaa  ssoocciiééttéé  eett  

ddeemmaannddee  àà  cceettttee  ddeerrnniièèrree  ddee  rrééaaggiirr,,  mmaaiiss  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  bbiieenn  ssûûrr  ddee  

sseess  ddrrooiittss  eett  ddeevvooiirrss..  

                                  
1 IDZUMBUIR ASSOP (J.), op.cit, p. 45 
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SSEECCTTIIOONN  IIII  ::  LLEESS  DDRROOIITTSS  EETT  DDEEVVOOIIRRSS  DDEE  LL’’EENNFFAANNTT    

LL’’ééttuuddee  ddee  ll’’eennffaanntt  iimmpplliiqquuee  ééggaalleemmeenntt  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  

sseess  ddrrooiittss  ((§§11))  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  ssaa  pprrootteeccttiioonn,,  eett  ddee  sseess  ddeevvooiirrss  ((§§22))  qquuii  

ccoonnccoouurreenntt  àà  ssaa  ffoorrmmaattiioonn  iinnttééggrraallee..  

§§11..  LLeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’eennffaanntt  

LLaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ééllaabboorree  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ffoonnddaammeennttaalleess  

aauuxxqquueelllleess  ddooiivveenntt  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  ddee  ffaaççoonn  ggéénnéérraallee  lleess  aauuttrreess  llooiiss..  

LL’’eennffaanntt  eesstt  aauussssii  bbéénnééffiicciiaaiirree  aauu  mmêêmmee  ttiittrree  qquuee  ll’’aadduullttee  ccoonnggoollaaiiss    ddee  

ttoouuss  lleess  ddrrooiittss  ffoonnddaammeennttaauuxx  ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleemmeenntt  ggaarraannttiiss  àà  ttoouuss  lleess  

cciittooyyeennss..  

IIll  ss’’aaggiitt  àà  ttiittrree  dd’’eexxeemmppllee  dduu  ddrrooiitt  àà  llaa  vviiee  ((aarrttiiccllee  1166  aall..  22))  ;;  dduu  

ddrrooiitt  àà  uunnee  pprrootteeccttiioonn  ééggaallee  ddeess  llooiiss  ((aarrttiiccllee  1122))  ;;  dduu  ddrrooiitt  àà  ll’’iinnttééggrriittéé  

pphhyyssiiqquuee  ((aarrttiiccllee  1166  aall..  11))  eettcc..  CCeess  ddiissppoossiittiioonnss  rreeffllèètteenntt  ddee  ffaaççoonn  

ggéénnéérraallee    ll’’eesspprriitt  ddee  llaa  llooii  nn°°  0099//000011  dduu  1100  jjaannvviieerr  22000099  ppoorrtteenntt  pprrootteeccttiioonn  

ddee  ll’’eennffaanntt..  

CCeeppeennddaanntt,,  ccoonnssiiddéérraanntt  llaa  ccrriissee  mmoorraallee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii  

ffrraappppee  aaccttuueelllleemmeenntt  lleess  ccoonnggoollaaiiss,,  ppaarrmmii  eeuuxx  ««  lleess  ffeemmmmeess  eett  lleess  eennffaannttss  

pprriivviillééggiiééss  »»,,11    llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  1188  fféévvrriieerr  22000066  tteellllee  qquuee  rréévviissééee  àà  ccee  

jjoouurr  iinnssiissttee  ddee  mmaanniièèrree  ssppéécciiaallee  ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  ffaammiillllee,,  ddee  llaa  

ffeemmmmee  eett  ddee  ll’’eennffaanntt..  PPoouurr  ccee  ddeerrnniieerr,,  llaaddiittee  ccoonnssttiittuuttiioonn  ggaarraannttiitt,,  oouuttrree  

lleess  ddrrooiittss  ddee  ccoonnnnaaiittrree  lleess  nnoommss  ddee  sseess  ppaarreennttss  ;;  dd’’êêttrree  pprroottééggéé  ppaarr  lleess  

ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ccoonnttrree  ttoouuttee  aatttteeiinnttee22..  

EEnnccoorree,,  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  iinnssiissttee  ddee  ffaaççoonn  

ssppéécciiaallee  ssuurr  lleess  ddrrooiittss  ddee  ll’’eennffaanntt  aauu  ppooiinntt  qquu’’uunnee  ééttuuddee  aannaallyyttiiqquuee  ddee  

qquueellqquueess  uunnss  dd’’eennttrree  eeuuxx  ss’’iimmppoossee..  PPaarrmmii  cceess  ddrrooiittss,,  nnoouuss  cciittoonnss  llee  ddrrooiitt  

                                  
1 IDZUMBUIR ASSOP (J.), op.cit, p. 45 
2  Article 16 de la  constitution du 18 février 2006  de la RDC telle que révisée par la loi n° 

11/002 du 20 janvier 2011 
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àà  llaa  vviiee,,  llee  ddrrooiitt  àà  ll’’éédduuccaattiioonn,,  llee  ddrrooiitt  àà  uunnee  iiddeennttiittéé  ddèèss  ssaa  nnaaiissssaannccee,,  llee  

ddrrooiitt  aauu  rreessppeecctt  ddee  ssaa  vviiee  pprriivvééee  eettcc..  

AA..  LLee  ddrrooiitt  àà  llaa  vviiee  

LL’’aarrttiiccllee  1166  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  1188  fféévvrriieerr  22000066  tteellllee  qquuee  

rréévviissééee  àà  ccee  jjoouurr  ddiissppoossee  qquuee  ::  ««  llaa  ppeerrssoonnnnee  hhuummaaiinnee  eesstt  ssaaccrrééee..  LLee  

ttrraavvaaiill  ffoorrccéé  oouu  oobblliiggaattooiirree  eesstt  pprroohhiibbéé,,  nnuull  nnee  ppeeuutt  êêttrree  tteennuu  eenn  

eessccllaavvaaggee  nnii  ddaannss  uunnee  ccoonnddiittiioonn  aannaallooggiiqquuee  oouu  àà  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  ccrruueell,,  

iinnhhuummaaiinn  oouu  ddééggrraaddaanntt»»..  

CC’’eesstt  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  cceettttee  ddiissppoossiittiioonn  qquuee  llaa  ppeeiinnee  ddee  mmoorrtt  

ddeevvrraa  ddiissppaarraaiittrree  ddee  llaa  nnoommeennccllaattuurree  ddeess  ppeeiinneess  eett  êêttrree  rreemmppllaaccééee  ppaarr  

lleess  ccoonnddaammnnaattiioonnss  àà  ppeerrppééttuuiittéé11  

DD’’aaiilllleeuurrss,,  ll’’aarrttiiccllee  99  aall..  22  ddee  llaa  llooii  nn°°0099//000011  dduu  1100  jjaannvviieerr  22000099  

ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  ddiissppoossee  ::  ««  llaa  ppeeiinnee  ddee  mmoorrtt  eett  llaa  sseerrvviittuuddee  

ppéénnaallee  àà  ppeerrppééttuuiittéé  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  pprroonnoonnccééeess  ppoouurr  lleess  iinnffrraaccttiioonnss  

ccoommmmiisseess  ppaarr  uunn  eennffaanntt  »»22..  

CCoonnssiiddéérraanntt  ll’’iinnttéérrêêtt  ssuuppéérriieeuurr  ddee  ll’’eennffaanntt,,  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  

pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  vviieenntt  iinnssiisstteerr  ddaannss  ssoonn  aarrttiiccllee  1133  ssuurr  llee  ddrrooiitt  àà  llaa  

vviiee..  LLeess  ppèèrree  eett  mmèèrree  oouu  ll’’uunn  dd’’eeuuxx  oouu  llaa  ppeerrssoonnnnee  eexxeerrççaanntt  ll’’aauuttoorriittéé  

ppaarreennttaallee  aaiinnssii  qquuee  ll’’EEttaatt  oonntt  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurreerr  ssaa  ssuurrvviiee,,  ssaa  

pprrootteeccttiioonn,,  ssoonn  éédduuccaattiioonn  eett  ssoonn  ééppaannoouuiisssseemmeenntt  ;;  lleess  ppèèrree  eett  mmèèrree  aaiinnssii  

qquuee  cceelluuii  qquuii  eexxeerrccee  ll’’aauuttoorriittéé  ppaarreennttaallee  oonntt  llee  ddeevvooiirr  dd’’éélleevveerr  lleeuurrss  

eennffaannttss33..  

DDee  ttoouutt  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  iill  rreessssoorrtt  qquuee  ll’’eennffaanntt  eenn  ttaanntt  qquuee  

rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  ll’’êêttrree  eett  ddee  llaa  vviiee  bbéénnééffiicciiee  dd’’uunnee  pprrootteeccttiioonn  ssppéécciiaallee  ddee  

                                  
1 MBATA BATUKUMESU (A.), Education à la citoyenneté, 1ère  éd., GALIMAGE, Kinshasa, 

2009, p. 52 
2 Article 9 al. 2 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009, op.cit. 
3 Article 13 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit 
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ssoonn  ddrrooiitt  àà  llaa  vviiee,,  eenn  pplluuss  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  qquuii  ggaarraannttiitt  àà  ttoouuss  lleess  cciittooyyeennss  

ssaannss  ddiissttiinnccttiioonn,,  ll’’eennffaanntt  yy  ccoommpprriiss,,  llaa  pprréésseennttee  llooii  eenn  iinnssiissttee..  

BB..  LLee  ddrrooiitt  àà  ll’’éédduuccaattiioonn  

««  EEdduuqquueerr,,  cc’’eesstt  ssoorrttiirr  ll’’hhoommmmee  ddee  ssoonn  ééttaatt  dd’’aanniimmaalliittéé  ppoouurr  

ll’’iinnttrroodduuiirree  ddaannss  ll’’hhuummaanniittéé  »»11..  DDiissaaiitt  EEMMAANNUUEELL  KKaann..    

LL’’aarrttiiccllee  4433  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  1188  fféévvrriieerr  22000066  ddiissppoossee  

qquuee  ::  ««  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriimmaaiirree  eesstt  oobblliiggaattooiirree  eett  ggrraattuuiitt  ddaannss  lleess  

ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss..  

LL’’aarrttiiccllee  3388  ddee  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  aajjoouuttee  qquuee  

««  ttoouutt  eennffaanntt  aa  ddrrooiitt  àà  ll’’éédduuccaattiioonn,,  lleess  ppaarreennttss  oonntt  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’eennvvooyyeerr  

lleeuurrss  eennffaannttss  àà  ll’’ééccoollee  ssaannss  aauuccuunnee  ddiissttiinnccttiioonn..  LL’’EEttaatt  ggaarraannttiitt  llee  ddrrooiitt  ddee  

ll’’eennffaanntt  àà  ll’’éédduuccaattiioonn  eenn  rreennddaanntt  oobblliiggaattooiirree  eett  ggrraattuuiitt  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  

pprriimmaaiirree  ppuubblliicc..  IIll  oorrggaanniissee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  eenn  

ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  ddrrooiittss  eett  ddeevvooiirrss  ddee  ll’’eennffaanntt,,  aaiinnssii  qquuee  ll’’iinniittiiaattiioonn  àà  llaa  vviiee  àà  

ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  dduu  ssyyssttèèmmee  éédduuccaattiiff..  LL’’aarrttiiccllee  3399  aajjoouuttee  qquu’’  ««  aauuccuunn  

eennffaanntt  nnee  ppeeuutt,,  eenn  mmaattiièèrree  dd’’éédduuccaattiioonn,,  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  mmeessuurree  

ddiissccrriimmiinnaattooiirree,,  qquu’’eellllee  rrééssuullttee  ddee  llaa  llooii  oouu  dd’’uunn  aaccttee  ddee  ll’’eexxééccuuttiiff  oouu  dduu  

ffaaiitt  dd’’uunn  ppaarrttiiccuulliieerr..  

TToouutteess  cceess  ddiissppoossiittiioonnss  mmiilliitteenntt  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ll’’eennffaanntt..  LLaa  

pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  ppaassssee  aavvaanntt  ttoouutt  ppaarr  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  ssoonn  ddrrooiitt  àà  

ll’’éédduuccaattiioonn  ccaarr,,  uunn  eennffaanntt  ssaannss  éédduuccaattiioonn  eesstt  uunn  rriissqquuee  ppoouurr  ll’’aavveenniirr..  

CC..    LLee  ddrrooiitt  àà  uunnee  iiddeennttiittéé  

LL’’aarrttiiccllee  1144  ddee  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  ddiissppoossee  

qquuee  ««  ttoouutt  eennffaanntt  aa  ddrrooiitt  àà  uunnee  iiddeennttiittéé  ddèèss  ssaa  nnaaiissssaannccee..  SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  

ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  5566  àà  7700  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee,,  ll’’iiddeennttiittéé  eesstt  

                                  
1 KWAKWA (F.), Cours de l’éducation à la citoyenneté, 1er graduat, Faculté de la 

communication et médias, Université Révérend Kim, Kinshasa, 2011-2012, p. 7, inédit 
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ccoonnssttiittuuééee  dduu  nnoomm,,  dduu  lliieeuu  eett  ddee  llaa  ddaattee  ddee  nnaaiissssaannccee,,  dduu  sseexxee,,  ddeess  

nnoommss  ddeess  ppaarreennttss  eett  ddee  llaa  nnaattiioonnaalliittéé..  

  DDuu  ddrrooiitt  aauu  nnoomm    

                                  LL’’eennffaanntt  ppoorrttee  ddaannss  ll’’aaccttee  ddee  nnaaiissssaannccee    llee  nnoomm  cchhooiissii  ppaarr  sseess  

ppaarreennttss..  EEnn  ccaass  ddee  ddééssaaccccoorrddss,,  llee  ppèèrree  ccoonnffèèrree  llee  nnoomm..11    

SSii  llee  ppèèrree  ddee  ll’’eennffaanntt  nn’’eesstt  ppaass  ccoonnnnuu  oouu  lloorrss  qquuee  ll’’eennffaanntt  aa  

ééttéé  ddééssaavvoouuéé,,  cceelluuii--ccii  ppoorrttee  llee  nnoomm  cchhooiissii  ppaarr  llaa  mmèèrree..22  

LLoorrss  qquuee  llaa  ffiilliiaattiioonn  ppaatteerrnneellllee  eesstt  ééttaabblliiee  aapprrèèss  llaa  ffiilliiaattiioonn  

mmaatteerrnneellllee,,  llee  ppèèrree  ppoouurrrraa  aaddjjooiinnddrree  uunn  éélléémmeenntt  dduu  nnoomm  cchhooiissii  ppaarr  lluuii..  SSii  

ll’’eennffaanntt  aa  pplluuss  ddee  qquuiinnzzee  aannss,,    ssoonn  ccoonnsseenntteemmeenntt  ppeerrssoonnnneell  eesstt  

nnéécceessssaaiirree..33  

LL’’eennffaanntt  ddoonntt  oonn  nnee  ccoonnnnaaiitt  nnii    llee  ppèèrree,,  nnii  llaa  mmèèrree  aa  llee  nnoomm  

qquuii  lluuii  eesstt  aattttrriibbuuéé  ppaarr  ll’’OO..EE..CC..  ddaannss  ssoonn  aaccttee  ddee  nnaaiissssaannccee  ((aarrtt..6600  aall..11eerr  

dduu  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee))  

  DDuu  ddrrooiitt  aauu  lliieeuu  eett  àà  llaa  ddaattee  ddee  nnaaiissssaannccee..  

TToouutt  eennffaanntt  nnéé,,  ddooiitt  aavvooiirr  eett  ccoonnnnaaiittrree  ssoonn  lliieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee..  

LLee  lliieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee  ppeeuutt  êêttrree  eenn  RRDDCC  oouu  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  cceellaa  nnee  ppoossee  

aauuccuunn    pprroobbllèèmmee..  LLee  lliieeuu  sseeuull  nnee  ssuuffffiitt  ppaass  ppoouurr  uunn  eennffaanntt,,  iill  ffaauutt  aajjoouutteerr  

aauu  lliieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee,,  llaa  ddaattee  ddee  nnaaiissssaannccee..    CCaarr  ttoouutt  iinnddiivviidduu  aa  uunnee  

ddaattee  ddee  nnaaiissssaannccee..  

  DDuu  ddrrooiitt  àà  uunn    sseexxee  

CC’’eesstt  éévviiddeenntt  qquuee  ttoouutt  eennffaanntt  nnéé  vviivvaanntt  eett  vviiaabbllee  ppoossssèèddee  uunn  

sseexxee..  AAiinnssii,,    ttoouutt  eennffaanntt  ddooiitt  aavvooiirr  uunn  sseexxee..  

  

                                  
1 Art. 59 al. 1er de la loi n° 87-010 du 1er aout 1987 portant code de la famille, in JOZ, n° 

spécial, 1er 1987 
2 Art. 59 al. 2, Idem 
3 Art. 59 al. 3 du même texte 
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  DDuu  ddrrooiitt  aauuxx  nnoommss  ddeess  ppaarreennttss  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  4411  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  1188  fféévvrriieerr  22000066  ddee  llaa  

RRDDCC,,  ttoouutt  eennffaanntt  mmiinneeuurr    aa  llee  ddrrooiitt  ddee  ccoonnnnaaiittrree  lleess  nnoommss  ddee  sseess  ppèèrree  eett  

mmèèrree..  

  DDuu  ddrrooiitt  àà  llaa  nnaattiioonnaalliittéé  

LLaa  nnaattiioonnaalliittéé  aauu  sseennss  jjuurriiddiiqquuee  eesstt  uunn  lliieenn  dd’’aappppaarrtteennaannccee  

jjuurriiddiiqquuee  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  ccoonnssttiittuuttiivvee  dd’’uunn  EEttaatt11..  CC’’eesstt  llaa  

qquuaalliittéé  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  eenn  rraaiissoonn  ddeess  lliieennss  ppoolliittiiqquueess  eett  jjuurriiddiiqquueess  qquuii  

ll’’uunniisssseenntt  àà  uunn  EEttaatt  ddoonntt  eellllee  eesstt  uunn  ddeess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss..  

LLee  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss  ddiissttiinngguuee  llaa  nnaattiioonnaalliittéé  dd’’oorriiggiinnee  ddee  llaa  

nnaattiioonnaalliittéé  ddéérriivvééee..  LLaa  pprreemmiièèrree  eesstt  cceellllee  qquu’’oonn  aa  ddèèss  ssaa  nnaaiissssaannccee..  LLee  

ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss  ddiissttiinngguuee  àà  cceett  eeffffeett  llee  jjuuss  ssoollii  eett  llee  jjuuss  ssaanngguuiinniiss  ;;  llaa  

sseeccoonnddee,,  eesstt  cceellllee  qquu’’oonn  aa  aapprrèèss  ssaa  nnaaiissssaannccee..  EEnn  ddééppiitt  ddee  ttoouutteess  cceess  

ddiissttiinnccttiioonnss,,  ll’’eennffaanntt  ddooiitt  aavvooiirr  uunnee  nnaattiioonnaalliittéé22..  

DD..  LLee  ddrrooiitt  àà  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ssaaiinn  

LLaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  1188  fféévvrriieerr  22000066  tteellllee  qquuee  rréévviissééee  àà  ccee  jjoouurr  

ddiissppoossee  eenn  ssoonn  aarrttiiccllee  5533  qquuee  ««  ttoouutt  iinnddiivviidduu  aa  llee  ddrrooiitt  àà  uunn  

eennvviirroonnnneemmeenntt  ssaaiinn  eett  pprrooppiiccee  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

PPuuiissqquu’’iill  ss’’aaggiitt  iiccii  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’eennffaanntt,,  ll’’aarrttiiccllee  4444  ddee  llaa  llooii  

ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  vviieenntt  llee  rreennffoorrcceerr  eenn    ddiissppoossaanntt  qquuee  

««  ll’’eennffaanntt  aa  ddrrooiitt  àà  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ssaaiinn  eett  pprrooppiiccee  àà  ssoonn  

ééppaannoouuiisssseemmeenntt  iinnttééggrraall  ;;  iill  aa  nnoottaammmmeenntt  ddrrooiitt  aauuxx  aaccttiivviittééss  ssppoorrttiivveess,,  

ccuullttuurreelllleess,,  mmaannuueelllleess,,  eett  rrééccrrééaattiivveess..  LL’’EEttaatt  ggaarraannttiitt  llaa  jjoouuiissssaannccee  ddee  ccee  

ddrrooiitt  ppaarr  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt,,  llaa  pprroommoottiioonn  eett  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  eessppaacceess  

aapppprroopprriiééss..  

                                  
1 KAPETA et MWANZO, op.cit, p 20. 
2 Article 10 de la constitution du 18 février 2006, op.cit 
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TToouuss  cceess  ddrrooiittss  pprroommuuss  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  

rrééeelllleemmeenntt  mmiiss  eenn  mmoouuvveemmeenntt  qquuee  ddaannss  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ssaaiinn  eett  

pprrooppiiccee..  OOnn  nnee  ssaaiitt  ppaass  éédduuqquueerr  oouu  ffoorrmmeerr  ll’’eennffaanntt  ddaannss  uunn  

eennvviirroonnnneemmeenntt  mmaallssaaiinn,,  mmaallpprroopprree  eett  ccoorrrroommppuu..    

LL’’eennffaanntt  nn’’aa  ppaass  qquuee  ddeess  ddrrooiittss  àà  rrééccllaammeerr,,  mmaaiiss  iill  aa  

ééggaalleemmeenntt  ddeess  ddeevvooiirrss  vviiss--vviiss  ddeess  ppaarreennttss  eett  ddee  ll’’EEttaatt..  CC’’eesstt  aaiinnssii  

qquu’’aapprrèèss  aavvooiirr  aannaallyysséé  lleess  ddrrooiittss  ddee  ll’’eennffaanntt,,  iill  iimmppoorrttee  àà  pprréésseenntt  

dd’’aannaallyysseerr  ééggaalleemmeenntt  sseess  ddeevvooiirrss  vviiss--àà  vviiss  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé..  

§§22..  LLeess  ddeevvooiirrss  ddee  ll’’eennffaanntt  

UUnn  eennffaanntt  nn’’aa  ppaass  qquuee  ddeess  ddrrooiittss  àà  rrééccllaammeerr  ddee  ll’’EEttaatt,,  ddee  llaa  

ccoommmmuunnaauuttéé..  IIll  aa  ééggaalleemmeenntt  ddeess  ddeevvooiirrss  eennvveerrss  cceess  ddeerrnniieerrss..  LLee  ttiittrree  IIII  

ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  1188  fféévvrriieerr  22000066  tteellllee  qquuee  mmooddiiffiiééee  àà  ccee  jjoouurr  

ccoonnssaaccrree  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  ddeevvooiirrss  ddeess  cciittooyyeennss  eenn  ggéénnéérraall  qquuii  

iinncclluuss  aauussssii  ll’’eennffaanntt..  

LLaa  llooii  nn°°0099//000011  dduu  1100  jjaannvviieerr  22000099  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ll’’eennffaanntt  vviieenntt  rreennffoorrcceerr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  eenn  iinnssiissttaanntt  ssuurr  lleess  ddeevvooiirrss  ddee  

ll’’eennffaanntt  eenn  ttaanntt  qquuee  cciittooyyeenn  pprriiss  àà  ppaarrtt  eennttiièèrree..  EEnn  ssoonn  aarrttiiccllee  4455  iill  eesstt  ddiitt  ::  

««  ll’’eennffaanntt  aa  ddeess  ddeevvooiirrss  eennvveerrss  sseess  ppaarreennttss,,  ssaa  ffaammiillllee,,  llaa  ssoocciiééttéé,,  ll’’EEttaatt,,  llaa  

ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  aaiinnssii  qquuee  vviiss--àà--vviiss  ddee  lluuii--mmêêmmee  »»..  PPaarrmmii  cceess  

ddeevvooiirrss,,  nnoouuss  rreetteennoonnss  nnoottaammmmeenntt    llee  ddeevvooiirr  dd’’oobbééiirr  àà  sseess  ppaarreennttss  eett  

aauuttrreess  ;;  llee  ddeevvooiirr  ddee  rreessppeecctteerr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  eett  lleess  llooiiss  dduu  ppaayyss  aaiinnssii  qquuee  

llee  ddeevvooiirr  dd’’aalllleerr  àà  ll’’ééccoollee..  

AA..  LLee  ddeevvooiirr  dd’’oobbééiirr  àà  sseess  ppaarreennttss,,  rreessppeecctteerr  sseess  ssuuppéérriieeuurrss,,  lleess  

ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  eett  cceelllleess  ddee  ssoonn  ââggee  eenn  ttoouuttee  cciirrccoonnssttaannccee,,  lleess  

aassssiisstteerr  eenn  ccaass  ddee  bbeessooiinn11  

                                  
1 Article 45 point 1 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009, op.cit 
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LLee  ddeevvooiirr  dd’’oobbééiissssaannccee  eesstt  uunn  ddeess  ddeevvooiirrss  dd’’oorrddrree  ddiivviinn,,  qquuee  

DDiieeuu  aa  rreeccoommmmaannddéé  àà    mmooiissee..  LL’’eennffaanntt  ddooiitt  oobbééiissssaannccee  àà  sseess  ppaarreennttss,,  aauuxx  

aadduulltteess,,  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  ppeerrssoonnnneess  ddee  ssoonn  ââggee..    

BB..  LLee  ddeevvooiirr  ddee  rreessppeecctteerr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  eett  lleess  llooiiss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

LL’’aarrttiiccllee  6666  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  1188  fféévvrriieerr  22000066  tteellllee  qquuee  

rréévviissééee  àà  ccee  jjoouurr  ddiissppoossee  qquuee  ««  ttoouutt  cciittooyyeenn  ccoonnggoollaaiiss  eesstt  tteennuu  ddee  

rreessppeecctteerr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  eett  ddooiitt  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  àà  ttoouutteess  lleess  llooiiss  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee..  IIccii  llaa  llooii  eesstt  pprriissee  aauu  sseennss  llaarrggee  dduu  tteerrmmee..  CCee  rreessppeecctt  ssee  

ffoonnddee  ssuurr  llee  pprriinncciippee  ggéénnéérraall  ddee  ddrrooiitt  qquuii  ddiitt  ::  ««  NNuull  nn’’eesstt  sseennsséé  iiggnnoorréé  llaa  

llooii  »»..  LLee  ddeevvooiirr  ddee  rreessppeecctteerr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  eett  lleess  llooiiss  dduu  ppaayyss  nnee  ss’’iimmppoossee  

ppaass  sseeuulleemmeenntt  aauuxx  cciittooyyeennss  ccoonnggoollaaiiss,,  mmaaiiss  aauussssii  àà  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  ssee  

ttrroouuvvaanntt  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  LLeess  eennffaannttss  ééggaalleemmeenntt  nnee  ssoonntt  

ppaass  ddiissppeennssééss  ddee  ccee  ddeevvooiirr..  CCaarr  ll’’aarrttiiccllee  4455  ppooiinntt  33  ddee  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  

pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  iimmppoossee  àà  ttoouutt  eennffaanntt  llee  ddeevvooiirr  ddee  rreessppeecctteerr  lleess  

ddrrooiittss,,  llaa  rrééppuuttaattiioonn  eett  ll’’hhoonnnneeuurr  dd’’aauuttrruuii,,  lleess  llooiiss  eett  rrèègglleemmeennttss  dduu  ppaayyss..  

DD’’ooùù,,  ll’’eennffaanntt  eenn  ttaanntt  qquuee  cciittooyyeenn  ccoonnggoollaaiiss  ((ssuujjeett  ddee  ddrrooiitt))  nn’’aa  

ppaass  qquuee  ddeess  ddrrooiittss,,  mmaaiiss  aauussssii  ddeess  ddeevvooiirrss  nnoottaammmmeenntt  cceelluuii  ddee  rreessppeecctteerr  

llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  eett  lleess  llooiiss  dduu  ppaayyss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii..  

CC..  LLee  ddeevvooiirr  dd’’aalllleerr  àà  ll’’ééccoollee  

LL’’aarrttiiccllee  4433  aall..44  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  1188  fféévvrriieerr  22000066  ddee  llaa  RRDDCC  

ddiissppoossee  qquuee  ««  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  PPrriimmaaiirree  eesstt  oobblliiggaattooiirree  eett  ggrraattuuiitt  ddaannss  lleess  

ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss..  LL’’aarrttiiccllee  3388  aall..  22  ddee  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ll’’eennffaanntt  aajjoouutteess  qquuee  lleess  ppaarreennttss  oonntt  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’eennvvooyyeerr  lleeuurrss  eennffaannttss  àà  

ll’’ééccoollee  ssaannss  aauuccuunnee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn..  

CCeeppeennddaanntt,,  ll’’eennffaanntt  bbéénnééffiicciiaaiirree  ddee  cceettttee  éédduuccaattiioonn  ddooiitt  

ffaacciilliitteerr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ssoonn  ddrrooiitt  àà  ll’’éédduuccaattiioonn..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llaa  llooii  

ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  eenn  ssoonn  aarrttiiccllee  4455  ppooiinntt  22  ddiissppoossee  qquuee  
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««  ll’’eennffaanntt  aa  llee  ddeevvooiirr  dd’’aalllleerr  àà  ll’’ééccoollee  »»..  CCeettttee  lleeccttuurree  ddééggaaggee  qquu’’aauuccuunn  

eennffaanntt  nnee  ppeeuutt  ssee  ddiissppeennsseerr  ddee  ssoonn  ddrrooiitt  dd’’êêttrree  éédduuqquueerr  ccaarr,,  ssoonn  

éédduuccaattiioonn  eesstt  uunnee  pprrééooccccuuppaattiioonn  ppoouurr  llaa  ssoocciiééttéé..  

SSEECCTTIIOONN  IIIIII..  EENNFFAANNTT  EENN  CCOONNFFLLIITT  AAVVEECC  LLAA  LLOOII  CCOOMMMMEE            

PPHHEENNOOMMEENNEE  DDEE  MMAASSSSEE  

LLee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddee  ll’’eennffaanntt  pprriiss  iinnddiivviidduueelllleemmeenntt  nnee  llèèssee  ppaass  

ttrroopp..  CC’’eesstt  ppaarr  ccoonnttrree,,  qquuaanndd  iill  eesstt  aassssoocciiéé  qquu’’iill  pprréésseennttee  pplluuss  ddee  

pprroobbaabbiilliittéé  ddee  ccoommmmeettttrree  uunn  ccrriimmee..  CCaarr,,  iill  ttrroouuvvee  iiccii  uunn  mmaaiinnttiieenn,,  uunn  aappppuuii,,  

qquuaanndd  iill  eesstt  aaccccoommppaaggnnéé..  DD’’ooùù,,  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  ccoommpprreennddrree  llaa  ssiittuuaattiioonn  

ddee  ll’’eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  ccoommmmee  uunn  pphhéénnoommèènnee  ddee  mmaassssee  eenn  

ddééggaaggeeaanntt  sseess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess..    

CCeeppeennddaanntt,,  lloorrssqquu’’oonn  vveeuutt  ddééccrriirree  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  eenn  ddééggaaggeeaanntt  

sseess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess,,  iill  ccoonnvviieenntt,,  aavvaanntt  ttoouuttee  cchhoossee,,  ddee  bbiieenn  ssiittuueerr  llee  

pphhéénnoommèènnee  ééttuuddiiéé  ddaannss  llaa  ccuullttuurree  ddaannss  llaaqquueellllee  iill  ss’’iinnttèèggrree11..  

AAiinnssii,,  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  ssoouuss  eexxaammeenn  ss’’iinnttèèggrree  ddaannss  llaa  ccuullttuurree  

ccoonnggoollaaiissee  eenn  ggéénnéérraall,,  eett  ddaannss  llaa  ccuullttuurree  KKiinnooiissee  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr..  

DDee  ccee  ffaaiitt,,  nnoouuss  aalllloonnss  aabboorrddeerr  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  jjuuvvéénniillee  ccoommmmee  

uunn  pphhéénnoommèènnee  ssoocciiaall  ((§§11))  qquuii  pprréésseennttee  uunn  ppoouurrcceennttaaggee  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  llee  

mmiilliieeuu  uurrbbaaiinn  ((§§22))  àà  ccaauussee  ssoouuvveenntt  ddee  ll’’iinnaaddaappttaattiioonn  ssoocciiaallee  ((§§33))..  

§§11..  LL’’eennffaannccee  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  ccoommmmee  pphhéénnoommèènnee  ssoocciiaall  

IIll  ffaauutt  ddee  pprriimmee  àà  bboorrdd  ssiiggnnaalleerr  qquuee  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  eesstt  

ééttrrooiitteemmeenntt  lliiééee  àà  llaa  ssoocciiééttéé  ccaarr,,  iill  yy’’aa  eeuu  ttoouujjoouurrss  aauu  sseeiinn  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  

uunnee  ddiissssiiddeennccee  ssee  ppllaaççaanntt  eenn  mmaarrggee  ddee  llaa  llooii22..  

                                  
1 BOUZAT (P.) et  PINATEL (J.), Traité de droit pénal et de criminologie, 3è éd., Tome III,      

Dalloz, Paris, 1975, p. 82 
2 BOUZAT (P.) et  PINATEL (J.), op.cit, p. 82 
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  ccoonnssttiittuuee  ddoonncc  uunn  pphhéénnoommèènnee  ssoocciiaall  ccoommmmuunn  àà  

ttoouutt  llee  tteemmppss  eett  àà  ttoouutteess  lleess  ssoocciiééttééss  cc’’eesstt--àà--ddiirree,,  iill  nnee  ppeeuutt  yy  aavvooiirr  

dd’’iinnffrraaccttiioonn  qquuee  lloorrssqquu’’iill  yy  aa  uunnee  ssoocciiééttéé11  

§§22..  LL’’eennffaannccee  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  ccoommmmee  pphhéénnoommèènnee  uurrbbaaiinn..  

LL’’EE..CC..LL..  ccoommmmee  pphhéénnoommèènnee  ssoocciiaall  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  eesstt  

eesssseennttiieelllleemmeenntt  uurrbbaaiinn..  CCaarr,,  eennttrree  llaa  vviillllee  eett  llaa  ccaammppaaggnnee,,  oonn  ccoonnssttaattee,,  ssuurr  

llee  ppllaann  ééccoollooggiiqquuee  qquuee  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  uurrbbaaiinnee  eesstt  qquuaannttiittaattiivveemmeenntt  

ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  rruurraallee,,  eett  qquuaalliittaattiivveemmeenntt  ddiifffféérreennttee  dd’’eellllee,,  qquuee  

llaa  pprreemmiièèrree  vvaarriiee  ddaannss  uunnee  cceerrttaaiinnee  mmeessuurree  eenn  rraaiissoonn  ddee  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddeess  

vviilllleess..  

UUnn  ttrraavvaaiill  ddee  DDeenniiss  SSZZAABBOO  aa  ddéémmoonnttrréé  qquu’’iill  eexxiissttee  uunnee  

ccoorrrrééllaattiioonn  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  eennttrree  ll’’uurrbbaanniissaattiioonn  eett  llaa  ddéélliinnqquuaannccee22..  AAuu  

ccoonnttrraaiirree,,  iill  eexxiissttee  uunnee  ccoorrrrééllaattiioonn  nnééggaattiivvee  eennttrree  llaa  ddéélliinnqquuaannccee  eett  llaa  

ppooppuullaattiioonn  ééppaarrssee33..  CC’’eesstt  uunnee  iiddééee  ggéénnéérraalleemmeenntt  rreeççuuee  eenn  ccrriimmiinnoollooggiiee  

qquuee  llee  ttaauuxx  ddee  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  eesstt  pplluuss  éélleevvéé  ddaannss  lleess  vviilllleess  eett  qquuee  llaa  

ccrriimmiinnaalliittéé  uurrbbaaiinnee  aa  uunnee  oorriieennttaattiioonn  ddiifffféérreennttee  ddee  cceellllee  ddee  llaa    ccrriimmiinnaalliittéé  

rruurraallee44..  EEnnccoorree  ss’’aaggiitt--iill  ddee  ssaavvooiirr  ppoouurrqquuooii  eett  ccoommmmeenntt  ??  

LLeess  rrééssuullttaattss  nnee  ssaauurraaiieenntt  ééttoonnnneerr  eenn  rraaiissoonn  dduu  ccaarraaccttèèrree  

ééppaarrss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  ccaarr  iill  eexxiissttee  mmooiinnss  ddee  ppoossssiibbiilliittééss  ddeess  rraappppoorrttss  

ssoocciiaauuxx..  OOnn  ppeeuutt  ddiirree  pplluuss  lleess  rraappppoorrttss  ssoocciiaauuxx  ssoonntt  nnoommbbrreeuuxx,,  pplluuss  lleess  

cchhaanncceess  ddee  ccrriimmiinnaalliittéé  ssoonntt  ggrraannddeess..  

EEnn  eessppèèccee,,  iill  rreessssoorrtt  ddeess  ééttuuddeess  aannttéérriieeuurreess  àà  cceellllee--ccii  qquu’’eenn  

RRDDCC,,  lleess  aaccccuussééss  rruurraauuxx  ééttaaiieenntt  aavvaanntt  11996600  pplluuss  nnoommbbrreeuuxx,,  mmaaiiss  lleess  

aaccccuussééss  uurrbbaaiinnss  llee  ssoonntt  ddeevveennuuss  ddeeppuuiiss..  

                                  
1 KASONGO MUIDINGE, op.cit,  
2 BOUZAT (P.) et PINATEL (J.), op.cit, p. 151 
3 Ibidem 
4 GASSIN (R.), Criminologie, 5è éd., Dalloz, Paris, 2003, p. 368 
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DDééjjàà  uunn  aauutteeuurr  ll’’aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr  eenn  ééttuuddiiaanntt  lleess  mmééccaanniissmmeess  

ccrriimmiinnooggèènneess  ddaannss  uunnee  ssoocciiééttéé  aaffrriiccaaiinnee11  ..  PPoouurr  eexxpplliiqquueerr  ccoommmmeenntt  

ll’’uurrbbaanniissaattiioonn  iinnfflluueennccee  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ddéélliinnqquuaannccee  ddeess  jjeeuunneess,,  

cceett  aauutteeuurr  rreettiieenntt  ttrrooiiss  vvaarriiaabblleess  ::  

11..  LLaa  ddééttrriibbaalliissaattiioonn  eennttrraaiinnaanntt  llaa  ddééssoocciiaalliissaattiioonn  ffaammiilliiaallee  ;;    

22..  LL’’iinnaaddaappttaattiioonn  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprroodduuiissaanntt  ddeess  ddééccllaassssééss  ssaannss  

ddéébboouucchhééss  ;;  

33..  LL’’aabbsseennccee  ddee  llooiissiirrss  oorrggaanniissééss  eennttrraaiinnaanntt  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  bbaannddiittss..  

QQuuaanntt  aauuxx  jjeeuunneess  ddéélliinnqquuaannttss,,  ll’’aauutteeuurr  yy  ddiissttiinngguuee  ttrrooiiss  ttyyppeess  ::  

11..  LLeess  jjeeuunneess  ddééssœœuuvvrrééss    ddee  1177  àà  1188  aannss  aaccccoommpplliissssaanntt  ddeess  ddéélliittss  

ccoonnttrree  lleess  bbiieennss  ;;  

22..  UUnn  ttyyppee  ccoommppoosséé  ddeess  jjeeuunneess  ooccccuuppaanntt  ddeess  eemmppllooiiss  ddee  sseerrvviicceess  

((bbooyyss))  ssoouummiiss  àà  ddeess  pprreessssiioonnss  ccoonnssiiddéérraabblleess  ppaarr  ll’’ééttaallaaggee  dd’’uunn  lluuxxee  

qquu’’iillss  ccôôttooiieenntt  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  eett  qquuii  ccoommmmeetttteenntt  ssuurrttoouutt  ddeess  vvoollss  

ddoommeessttiiqquueess  ;;  

33..  UUnn  ttyyppee  ddee  ddéélliinnqquuaannttss  pplluuss  pprrééccooccee,,  eennccoorree  ééccoolliieerrss,,  àà  ll’’ééttiioollooggiiee  

iinncceerrttaaiinnee..  CCeettttee  aannaallyyssee  eesstt  àà  ccoommppaarreerr  aavveecc  cceellllee  ddee  llaa  

ddéélliinnqquuaannccee  aauu  CCoonnggoo--bbeellggee  dd’’aavvaanntt  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  aajjoouuttee  

ll’’aauutteeuurr22  

CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  eesstt  oobbsseerrvvééee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ssuuiittee  àà  llaa  pprreessssiioonn  

ssoocciiaallee  eennrreeggiissttrrééee  ddaannss  llaa  vviillee  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  llaaqquueellllee  dduuee  àà  llaa  ppaauuvvrreettéé,,  

llaa  mmiissèèrree  eett  aauu  cchhôômmaaggee..  TToouutt  llee  mmoonnddee  vveeuutt  vviivvrree  àà  KKiinnsshhaassaa  llaa  

ccaappiittaallee,,  ppeennssaanntt  qquuee  llaa  vviiee  eesstt  ffaacciillee,,  llaa  vviiee  eesstt  bbeellllee..  AAuussssii,,  llee  mmaannqquuee  

dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  bbaassee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss  oobblliiggee  lleess  jjeeuunneess  àà  

ffrrééqquueenntteerr  llaa  vviillllee..  

                                  
1 HOUCHON (G.), « Les mécanismes criminogènes dans une société urbaine africaine », 

RICPT, 1967, pp. 271-292 
2 GASSIN (R.), op.cit, p. 272 
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MM..  DDeenniiss  SSZZAABBOO  eessttiimmee  qquuee  llee  rrôôllee  ccrriimmiinnooggèènnee  dduu  mmiilliieeuu  

uurrbbaaiinn  sseemmbbllee  pplluuss  rréédduuiitt  aaccttuueelllleemmeenntt  qquu’’iill  nnee  ll’’ééttaaiitt  àà  llaa  ffiinn  dduu  ssiièèccllee  

ddeerrnniieerr..  IIll  eexxpplliiqquuee  ccee  ffaaiitt  ppaarr  ddeeuuxx  rraaiissoonnss  mmaajjeeuurreess  ::  ll’’iinnttééggrraattiioonn  pplluuss  

ppoouussssééee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ccoonntteemmppoorraaiinnee  eett  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  ll’’aannttii--aannoommiiee  

vviillllee--ccaammppaaggnnee11  

IIll  eenn  rreessttee  pplluuss  qquu’’àà  ll’’hheeuurree  aaccttuueellllee,,  llaa  ddeennssiittéé  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn  uurrbbaaiinnee,,  ppaarrccee  qquu’’eellllee  mmuullttiipplliiee  ddeess  ccoonnttaaccttss  ssoocciiaauuxx,,  ooffffrree  

ddeess  ooccccaassiioonnss  mmuullttiipplleess  ddee  ddéélliinnqquuaannccee  eenn  ggéénnéérraall,,  eett  jjuuvvéénniillee  eenn  

ppaarrttiiccuulliieerr..  

DD’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  iill  rrééssuullttee  ddeess  ssttaattiissttiiqquueess  ccrriimmiinneelllleess  

qquuee  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  uurrbbaaiinnee  eesstt  llaa  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  qquuaannttiittaattiivveemmeenntt  qquuee  llaa  

ccrriimmiinnaalliittéé  rruurraallee  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  PPaayyss  eenn  VVooiiee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt..  

EEtt  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ss’’eexxpplliiqquuee  ssoouuvveenntt  ppaarr  llee  ffaaiitt  ddee  ll’’iinnaaddaappttaattiioonn  ssoocciiaallee  

ddee  ppooppuullaattiioonn..  

§§33..  LL’’eennffaannccee  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  ccoommmmee  pphhéénnoommèènnee  

dd’’iinnaaddaappttaattiioonn  ssoocciiaallee    

IIll  eexxiissttee  aaccttuueelllleemmeenntt  ddeess  ffoorrmmeess  nnoouuvveelllleess  ddee  ccrriimmiinnaalliittéé  

ddaannss  lleess  PPaayyss  eenn  VVooiiee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  qquuii  ssee  ddéévveellooppppeenntt  ddaannss  lleess  

vviilllleess..  CC’’eesstt  uunnee  ddéélliinnqquuaannccee  qquuii  eesstt  lliiééee  aauu  ffaaiitt  ddee  ll’’uurrbbaanniissaattiioonn  ddeessddiittss  

ppaayyss22,,  lluuii--mmêêmmee  eenn  rreellaattiioonn  aavveecc  uunn  ddéébbuutt  dd’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn..  CCeettttee  

ddéélliinnqquuaannccee  rreevvêêtt  llaa  ffoorrmmee  dd’’uunnee  ddéélliinnqquuaannccee  uuttiilliittaaiirree  ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  

ddeess  vvoollss,,  eexxttoorrssiioonnss,,  eett  aaggrreessssiioonnss  ssuurr  llaa  vvooiiee  ppuubblliiqquuee  ;;  llaa  pprroossttiittuuttiioonn  yy  

ooccccuuppee  aauussssii  uunnee  ppllaaccee  ddee  cchhooiixx..  EEllllee  aaffffeeccttee  ttoouutt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess  

jjeeuunneess  ((eennffaannttss))..  

EEtt  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ss’’eexxpplliiqquuee  ppaarr  llee  ffaaiitt  ddee  ll’’iinnaaddaappttaattiioonn  

ssoocciiaallee  ddee  ppooppuullaattiioonn  eenn  ggéénnéérraall,,  eett  cceellllee  ddeess  jjeeuunneess  ((eennffaannttss))  eenn  

ppaarrttiiccuulliieerr..  

                                  
1 BOUZAT (P.) et PINATEL (J.), op.cit, p. 151 
2 GASSIN (R.), op.cit, p. 272 
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CCeeppeennddaanntt,,  ss’’aaggiitt--iill  ddee  ssaavvooiirr  ccoommmmeenntt  eett  ppoouurrqquuooii  ??  LLaa  

rrééppoonnssee  eesstt  àà  rreecchheerrcchheerr  ddaannss  lleess  rraappppoorrttss  ssoocciiaauuxx..      

EEnn  eeffffeett,,  eenn  RRDDCC  eett  pprréécciisséémmeenntt  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  

ll’’EECCLL  ccoommmmee  pphhéénnoommèènnee  ssoocciiaall  lliiéé  àà  ll’’iinnaaddaappttaattiioonn  ssee  jjuussttiiffiiee,,  aauussssii,,  ppaarr  

ll’’eexxooddee  rruurraall..  LLaa  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  qquuee  ttrraavveerrssee  llee  ppaayyss,,  lleess  gguueerrrreess  

dd’’aaggrreessssiioonn,,  eett  aauussssii  llaa  ppaarreessssee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  eellllee--

mmêêmmee,,  iinnfflluueennccee  ccee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  ccaammppaaggnnee  vveerrss  llaa  vviillllee..  AArrrriivvéé  àà  

KKiinnsshhaassaa,,  ppeennssaanntt  qquuee  llaa  vviiee  nnee  sseerraa  pplluuss  llaa  mmêêmmee  qquu’’aauu  vviillllaaggee,,  

éévviiddeemmmmeenntt  oouuii,,  ppuuiissqquu’’iiccii,,  àà  llaa  vviillllee,,  iill  ffaauutt  ttrraavvaaiilllleerr  ppoouurr    mmaannggeerr,,  cceelluuii  

qquuii  nnee  ttrraavvaaiillllee  ppaass  nnee  mmaannggee  ppaass  nnoonn  pplluuss;;  llee  ssuurrnnoommbbrree  ddee  ffaammiilllleess  ssee  

mmaanniiffeessttee,,  ffaaccee  àà  uunn  rreevveennuu  ccoonnssttaanntt,,  ll’’oonn  nnee  ssaaiitt  ppaass  nnoouurrrriirr  ttoouuttee  llaa  

ffaammiillllee  àà  ssaa  ffaaiimm..    

CCeettttee  iinnssaattiissffaaccttiioonn  eesstt  iinnssuuppppoorrttaabbllee  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  vviieennnneenntt  

dd’’aaiilllleeuurrss,,  eett  ll’’iinnaaddaappttaattiioonn  lleess  ccoonndduuiitt  àà  ssee  mmééccoonndduuiirree  ffaaccee  aauuxx  rrèègglleess  

ééttaabblliieess  eett  ttoommbbeenntt  ssoouuvveenntt  ssoouuss  lleess  ccoouuppss  ddee  mmuullttiipplleess  ffaaiittss  

iinnffrraaccttiioonnnneellss  eett  ddeess  ccoonndduuiitteess  ddéévviiaanntteess  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  vvuu  ccii--hhaauutt..  

LL’’aaddaappttaabbiilliittéé  ppoossee  uunn  sséérriieeuuxx  pprroobbllèèmmee..  CCaarr  cceellllee--ccii  eesstt  dd’’aapprrèèss  

GGAARROOFFAALLOO,,    llaa  ccaappaacciittéé  oouu  llaa  ffaaccuullttéé  dd’’aaddaappttaattiioonn  àà  llaa  vviiee  ssoocciiaallee..  TToouutt  

iinnddiivviidduu  aa  uunnee  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’aaddaappttaabbiilliittéé  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ggrraannddee  aauu  mmiilliieeuu  

ddaannss  lleeqquueell  iill  vviitt11..  

LLoorrssqquuee,,  ppoouurr  uunn  eennffaanntt,,  qquuii  ssee  ddééppllaaccee  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  ppoouurr  

llaa  vviillllee,,  ssii  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  nnee  ssoonntt  pplluuss  lleess  mmêêmmeess,,  iill  yy’’aa  ppoossssiibbiilliittéé  

dd’’eennrreeggiissttrreerr  ddeess  ccrriimmeess  ccaarr,,  iill  nnee  ssee  llaaiisssseerraa  ppaass  mmoouurriirr  ddee  ffaaiimm..  

AApprrèèss  aavvooiirr  aabboorrddéé  llee  cchhaappiittrree  pprreemmiieerr  qquuii  ééttaaiitt  ccoonnssaaccrréé  àà  

ll’’ééttuuddee  ddeessccrriippttiivvee  dduu  ccoonncceepptt  ««  eennffaanntt  »»,,  nnoouuss  aalllloonnss  àà  pprréésseenntt,,  ppaasssseerr  

aauu  sseeccoonndd  cchhaappiittrree  qquuii  eesstt  ccoonnssaaccrréé  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  qquuii  eesstt  llee  

nnœœuudd  mmêêmmee    ddee  nnoottrree  ééttuuddee..    

                                  
1 MVAKA NGUMBU (I.), op.cit, pp. 5 et suivants. 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  LL’’EENNFFAANNTT  EENN  CCOONNFFLLIITT                            

AAVVEECC  LLAA  LLOOII  

LLaa  llooii  nn°°0099//000011  dduu  1100  jjaannvviieerr  22000099    ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ll’’eennffaanntt  eenn  RRDDCC  ddiissttiinngguuee  pplluussiieeuurrss  ccaattééggoorriieess  dd’’eennffaannttss  nnoottaammmmeenntt,,  

ll’’eennffaanntt  ddééppllaaccéé,,  ll’’eennffaanntt  rrééffuuggiiéé,,  ll’’eennffaanntt  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddiiffffiicciillee,,  ll’’eennffaanntt  eenn  

ssiittuuaattiioonn  eexxcceeppttiioonnnneellllee,,  ll’’eennffaanntt  aavveecc  hhaannddiiccaapp  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmeennttaall,,  

ll’’eennffaanntt  ssééppaarréé  eett  ll’’eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree  ccaattééggoorriiee  

dd’’eennffaanntt,,  eesstt  cceellllee  qquuii  ssuusscciittee  ppaass  mmaall  dd’’iinntteerrrrooggaattiioonnss  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  

ssoocciiééttéé  mmoonnddiiaallee  eenn  ggéénnéérraall,,  eett  ccoonnggoollaaiissee  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  vvuu  ll’’iimmppoorrttaannccee  

ddee  sseess  aacctteess  ccoommbbiieenn  aannttiissoocciiaauuxx,,  eett  ssoonn  ccoommppoorrtteemmeenntt  vviiss--àà  vviiss  ddee  llaa  

ccoommmmuunnaauuttéé  eenn  ggéénnéérraall,,  eett  ddee  ssoonn  eennttoouurraaggee  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ;;  eett  ddee  ccee  

ppooiinntt  ddee  vvuuee,,  mméérriittee  uunnee  pprrootteeccttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  eenn  tteerrmmeess  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  

ttaanntt  pprréévveennttiiff  qquuee  ccuurraattiiff  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé,,  eett  ccee,,  eenn  

ccoonnssiiddéérraattiioonn  bbiieenn  ssûûrr,,  ddee  ssoonn  mmaannqquuee  ddee  ddiisscceerrnneemmeenntt,,  ddee  ssoonn  mmaannqquuee  

ddee  mmaattuurriittéé  eett  ddee  ssaa  ddééppeennddaannccee  vviiss--àà  vviiss  dduu  mmiilliieeuu  ddaannss  lleeqquueell  iill  

ss’’iinnttèèggrree..    

AA  ddééffaauutt  dd’’uunn  ttrraaiitteemmeenntt  pprréévveennttiiff  eeffffiiccaaccee  eett  dd’’uunnee  ppoolliittiiqquuee  

ccrriimmiinneellllee  eeffffiicciieennttee,,  ll’’eennffaanntt  ttoommbbee  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee  ccrriimmiinneellllee  eett  ssee  mmeett  

eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  ssoocciiééttéé  eett  llaa  llooii..  

AAiinnssii,,  ddaannss  llee  pprréésseenntt  cchhaappiittrree,,    nnoouuss  aalllloonnss  nnoouuss  aatttteelleerr  

aauuttoouurr  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  ddee  ll’’eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  ((sseeccttiioonn  

II..)),,  ccaarr  lleess  mmaannqquueemmeennttss  qquuaalliiffiiééss  dd’’iinnffrraaccttiioonnss  ppaarr  llaa  llooii  ppéénnaallee  ppoouurr  

lleessqquueellss  iill  eesstt  ddééfféérréé  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  aappppeelllleenntt  uunnee  rrééaaccttiioonn  ssoocciiaallee  qquuii  ddooiitt  

nnéécceessssaaiirreemmeenntt  tteenniirr  ccoommppttee  ddee  ssoonn  nniivveeaauu  dd’’aapppprrééhheennssiioonn..  EEnnssuuiittee,,  

nnoouuss  aalllloonnss  vvéérriiffiieerr  ssoonn  eeffffeeccttiivviittéé    ddaannss  llaa  vviiee  qquuoottiiddiieennnnee  ddee  ll’’eennffaanntt  

((sseeccttiioonn  IIII..))  ppuuiissqquuee,,  ll’’oonn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ééccrriirree  jjuussttee  ppoouurr  ééccrriirree,,  iill  ffaauuddrraa  qquuee  

llee  tteexxttee  aaiitt  uunn  iimmppaacctt  ddiirreecctt  ddaannss  llaa  vviiee  qquuoottiiddiieennnnee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..    

EEnnffiinn,,  nnoouuss  aalllloonnss  aappppoorrtteerr  nnoottrree  aapppprréécciiaattiioonn  ccrriittiiqquuee    aavvaanntt  

ddee  ffoorrmmuulleerr  uunnee  sséérriiee  ddee  ssuuggggeessttiioonnss  ((sseeccttiioonn  IIIIII))..  
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SSEECCTTIIOONN  II  ::  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  JJUUDDIICCIIAAIIRREE  DDEE  LL’’EENNFFAANNTT  EENN  

CCOONNFFLLIITT  AAVVEECC  LLAA  LLOOII  

AAuuxx  tteerrmmeess  ddee  ll’’aarrttiiccllee  22  ppooiinntt  99  ddee  llaa  llooii  nn°°  0099//000011  dduu  1100  

jjaannvviieerr  22000099  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt,,  ll’’eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  eesstt  

ddééffiinnii  ccoommmmee  ttoouutt  eennffaanntt  ââggéé  ddee  qquuaattoorrzzee  àà  mmooiinnss  ddee  ddiixx  hhuuiitt  aannss  qquuii  

ccoommmmeett  uunn  mmaannqquueemmeenntt  qquuaalliiffiiéé  dd’’iinnffrraaccttiioonn  ppaarr  llaa  llooii  ppéénnaallee..  CCeettttee  

ssiittuuaattiioonn  aappppeellllee  llaa  rrééaaccttiioonn  ssoocciiaallee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ppoouurr  rrééttaabblliirr  

ll’’oorrddrree  ppuubblliicc  aaiinnssii  ttrroouubblléé  ppaarr  ll’’aaccttee  ddee  ll’’eennffaanntt  ccoommbbiieenn  aannttiissoocciiaall..  EEtt  

cceettttee  rrééaaccttiioonn  ssoocciiaallee  ssoouullèèvvee  uunn  pprroobbllèèmmee  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee,,  qquuii,,  

eenn  cceettttee  mmaattiièèrree,,  eesstt  ssaannss  ddoouuttee  llee  jjuuggee  ppoouurr  eennffaannttss..  

AAiinnssii,,  nnoouuss  aalllloonnss  ddaannss  cceettttee  pprréésseennttee  sseeccttiioonn  aabboorrddeerr  llee  

pprroobbllèèmmee  ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  eett  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  ((§§11)),,  

ddee  ssaa  ccoommppéétteennccee  ((§§22)),,  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  ddeevvaanntt  lleeddiitt  ttrriibbuunnaall  ((§§33)),,  aaiinnssii  

qquuee  ddee  llaa  mmééddiiaattiioonn  ((§§44))..  

§§11..  DDee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  eett  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  

AA..  DDee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  dduu  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  

AAuuxx  tteerrmmeess  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  8844  ddee  llaa  llooii  nn°°  0099//  000011  

dduu  1100    jjaannvviieerr  22000099  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt,,  IIll  eesstt  ccrréééé,,  ddaannss  cchhaaqquuee  

tteerrrriittooiirree  oouu  ddaannss  cchhaaqquuee  vviillllee,,  uunnee  jjuurriiddiiccttiioonn  ddéénnoommmmééee  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  

eennffaannttss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  114455  aall..  55  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  1188  fféévvrriieerr  

22000066  tteellllee  qquuee  rréévviissééee..  LLee  ssiièèggee  oorrddiinnaaiirree  eett  llee  rreessssoorrtt  ddee  ccee  ttrriibbuunnaall  

sseerroonntt  ffiixxééss  ppaarr  llee  ddééccrreett  dduu  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  ppoouurrssuuiitt  ll’’aarrttiiccllee..  

UUnn  aarrrrêêttéé  dduu  MMiinniissttrree  aayyaanntt  llaa  jjuussttiiccee  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  

ppeeuutt  rreeggrroouuppeerr  ddeeuuxx  oouu  pplluussiieeuurrss  rreessssoorrttss  ddeess  ttrriibbuunnaauuxx  ppoouurr  eennffaannttss  eenn  

uunn  sseeuull  ppoouurr  lleess  mmeessuurreess  ddee  ggaarrddee,,  dd’’éédduuccaattiioonn  eett  ddee  pprréésseerrvvaattiioonn  

pprréévvuueess  ppaarr  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt..  



 
42 

IIll  ppeeuutt,,  ppaarr  llaa  mmêêmmee  ooccccaassiioonn,,  êêttrree  ccrréééé  ddaannss  llee  rreessssoorrtt  dduu  

ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  ssiièèggeess  sseeccoonnddaaiirreess  aayyaanntt  llaa  jjuussttiiccee  

ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..  

BB..  DDee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  

  LLee  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  llaa  cchhaammbbrree  ddee  pprreemmiièèrree  

iinnssttaannccee  eett  llaa  cchhaammbbrree  dd’’aappppeell..  LLeess  ddeeuuxx  cchhaammbbrreess  ssoonntt  iinnddééppeennddaanntteess  

ll’’uunnee  ddee  ll’’aauuttrree  qquuaanntt  àà  lleeuurr  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt..11  

LLee  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  ccoommppttee  uunn  jjuuggee  pprrééssiiddeenntt  eett  ddeess  

jjuuggeess..  LLee  jjuuggee  pprrééssiiddeenntt  eesstt  cchhaarrggéé  ddee  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ttââcchheess..  

LLaa  cchhaammbbrree  ddee  pprreemmiièèrree  iinnssttaannccee  ssiièèggee  àà  jjuuggee  uunniiqquuee,,  ttaannddiiss  qquuee  llaa  

cchhaammbbrree  dd’’aappppeell,,  qquuaanntt  àà  eellllee,,  ssiièèggee  àà  ttrrooiiss  jjuuggeess..  

LLee  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  ccoommppttee  uunn  ggrreeffffiieerr  aassssiissttéé  dd’’uunn  oouu  

pplluussiieeuurrss  aaddjjooiinnttss..  

IIll  eesstt  ddoottéé  dd’’aauu  mmooiinnss  uunn  aassssiissttaanntt  ssoocciiaall  aaffffeeccttéé  ppaarr  lleess  

sseerrvviicceess  pprroovviinncciiaauuxx  aayyaanntt  lleess  aaffffaaiirreess  ssoocciiaalleess  ddaannss  lleeuurrss  aattttrriibbuuttiioonnss  eett  iill  

ssiièèggee  aavveecc  llee  ccoonnccoouurrtt  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  dduu  rreessssoorrtt  eett  ll’’aassssiissttaannccee  dd’’uunn  

ggrreeffffiieerr..  

§§22..  DDee  llaa  ccoommppéétteennccee  dduu  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt,,  llee  ttrriibbuunnaall  

ppoouurr  eennffaannttss  nn’’eesstt  ccoommppéétteenntt  qquu’’àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  ddee  mmooiinnss  

ddee  ddiixx--hhuuiitt  aannss..  

LL’’eennffaanntt  ââggéé  ddee  mmooiinnss  ddee  qquuaattoorrzzee  aannss  bbéénnééffiicciiéé,,  eenn  mmaattiièèrree  

ppéénnaallee,,  dd’’uunnee  pprrééssoommppttiioonn  iirrrrééffrraaggaabbllee  dd’’iirrrreessppoonnssaabbiilliittéé..  

                                  
1 Articles 84 à 88 de la loi n° 09/ 001 du 10 janvier 2009, op cit. 
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LLoorrssqquuee  ll’’eennffaanntt  ddééfféérréé  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  aa  mmooiinnss  ddee  qquuaattoorrzzee  

aannss,,  cceelluuii--ccii  llee  rreellaaxxee  ccoommmmee  aayyaanntt  aaggii  ssaannss  ddiisscceerrnneemmeenntt  eett  ccee,,  ssaannss  

pprrééjjuuddiiccee  ddee  llaa  rrééppaarraattiioonn  dduu  ddoommmmaaggee  ccaauusséé  àà  llaa  vviiccttiimmee..  

DDaannss  ccee  ccaass,,  llee  jjuuggee  ccoonnffiiee  ll’’eennffaanntt  àà  uunn  aassssiissttaanntt  ssoocciiaall  eett  //oouu  

uunn  ppssyycchhoolloogguuee  qquuii  pprreenndd  ddeess  mmeessuurreess  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  vviissaanntt  llaa  

ssaauuvveeggaarrddee  ddee  ll’’oorrddrree  ppuubblliicc  eett  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’eennffaanntt  eett  tteennaanntt  ccoommppttee  ddee  

llaa  rrééppaarraattiioonn  dduu  pprrééjjuuddiiccee  ccaauusséé11..  

CCeess  mmeessuurreess  ccoonnssiisstteenntt  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  

ppssyycchhoo  ssoocciiaall  eett  llee  ppllaacceemmeenntt  ddaannss  uunnee  ffaammiillllee  dd’’aaccccuueeiill  oouu  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  

pprriivvééee  aaggrrééééee  àà  ccaarraaccttèèrree  ssoocciiaall  aauuttrree  qquuee  cceellllee  aaccccuueeiillllaanntt  ddeess  eennffaannttss  

eenn  ssiittuuaattiioonn  ddiiffffiicciillee..  

UUnn    eennffaanntt  ddee  mmooiinnss  ddee  qquuaattoorrzzee  aannss  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ppllaaccéé  ddaannss  

uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ggaarrddee,,  dd’’éédduuccaattiioonn  oouu  ddee  rréééédduuccaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt..  

EEsstt  pprriiss  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn,,  ll’’ââggee  aauu  mmoommeenntt  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  

ddeess  ffaaiittss..  LLee  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  eesstt  sseeuull  ccoommppéétteenntt  ppoouurr  ccoonnnnaaiittrree  ddeess  

mmaattiièèrreess  ddaannss  lleessqquueellss  ssee  ttrroouuvvee  iimmpplliiqquuééss  ll’’eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii..  

IIll  ccoonnnnaaiitt  ééggaalleemmeenntt  ddeess  mmaattiièèrreess  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  ll’’iiddeennttiittéé,,  llaa  

ccaappaacciittéé,,  llaa  ffiilliiaattiioonn,,  ll’’aaddooppttiioonn  eett  llaa  ppaarreennttéé  tteellllee  qquuee  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  llooii..  

DDaannss  lleess  mmaattiièèrreess  pprréévvuueess  àà  ll’’aalliinnééaa  22  ddee  ll’’aarrttiiccllee  9999  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii,,  lleess  ddéécciissiioonnss  ssoonntt  pprriisseess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  rrèègglleess  ddee  llaa  

pprrooccéédduurree  cciivviillee..  

EEtt  tteerrrriittoorriiaalleemmeenntt  ccoommppéétteenntt,,  llee  ttrriibbuunnaall  ddee  llaa  rrééssiiddeennccee  

hhaabbiittuueellllee  ddee  ll’’eennffaanntt,,  ddee  sseess  ppaarreennttss  oouu  ttuutteeuurrss,,  dduu  lliieeuu  ddeess  ffaaiittss,,  dduu  lliieeuu  

ooùù  ll’’eennffaanntt  aauurraa  ééttéé  ttrroouuvvéé,,  oouu  dduu  lliieeuu  ooùù  iill  aa  ééttéé  ppllaaccéé,,  àà  ttiittrree  pprroovviissooiirree  oouu  

ddééffiinniittiiff22..  

                                  
1 Art. 96 al. 2 de la loi n° 09/ 001 du 10 janvier 2009 ; op.cit 
2 Art. 101, idem 
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AApprrèèss  aavvooiirr  rreelleevvéé  llaa  ccoommppéétteennccee  dduu  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss,,  iill  

iimmppoorrttee  bbiieenn  dd’’eennvviissaaggeerr  llaa  pprrooccéédduurree  ddeevvaanntt  cceettttee  jjuurriiddiiccttiioonn..  

§§33..  DDee  llaa  pprrooccéédduurree  ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  

LLaa  pprrooccéédduurree  ppéénnaallee  eesstt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  rrèègglleess  pprrèèss  ééttaabblliieess  

qquuii  oorrggaanniisseenntt  llee  ddéérroouulleemmeenntt  dd’’uunn  pprrooccèèss  ppéénnaall  eett  ccee,,  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  pprréé  

jjuurriiddiiccttiioonnnneellllee  jjuussqquu’’aauu  ddeerrnniieerr  jjuuggeemmeenntt  ddee  ccoonnddaammnnaattiioonn  oouu  

dd’’aaccqquuiitttteemmeenntt  dduu  pprréévveennuu..    

LLeess  ppoouurrssuuiitteess  ccoonnttrree  uunn  eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  ddooiivveenntt  

êêttrree  ddiilliiggeennttééeess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  rrèègglleess  eenn  vviigguueeuurr  eenn  cceettttee  mmaattiièèrree..  EEtt  

cceess  rrèègglleess  ppoosseenntt  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddee  llaa  ssaaiissiinnee  ((AA..)),,  ddeess  ggaarraannttiieess  

pprrooccéédduurraalleess  ((BB..)),,  ddeess  mmeessuurreess  pprroovviissooiirreess  àà  pprreennddrree  ((CC..)),,  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  

dduu  ddoossssiieerr  ((DD..)),,  ddeess  ddéécciissiioonnss  àà  pprreennddrree  ((EE..)),,  ddeess  rreeccoouurrss  ccoonnttrree  cceess  

ddéécciissiioonnss  ((FF..)),,  ddee  llaa  rréévviissiioonn  ((GG..)),,  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  cceess  ddéécciissiioonnss  ((HH..))  

aaiinnssii  qquuee  ddeess  ssaannccttiioonnss  ppéénnaalleess  ((II..))..  

AA..  DDee  llaa  ssaaiissiinnee  

LLaa  ssaaiissiinnee  eenn  mmaattiièèrree  rréépprreessssiivvee  eesstt  llee  ffaaiitt  ppoouutt  uunnee  jjuurriiddiiccttiioonn  

ddee  ssee  ssaaiissiirr  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunn  ffaaiitt  ddéélliiccttuueeuuxx  ((dd’’uunnee  iinnffrraaccttiioonn))  ddoonntt  eellllee  aa  

ccoommppéétteennccee..  EEnn  eeffffeett,,  llee  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  eesstt  ssaaiissii  ppaarr  ::  

  LLaa  rreeqquuêêttee  ddee  ll’’OOMMPP  dduu  rreessssoorrtt  ddèèss  qquu’’iill  aa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ffaaiittss  

ppoorrttééss  ccoonnttrree  ll’’eennffaanntt  ;;  

  LLaa  rreeqquuêêttee  ddee  ll’’OOPPJJ  ddèèss  qquu’’iill  aa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ffaaiittss  ppoorrttééss  ccoonnttrree  

ll’’eennffaanntt  ;;  

  LLaa  rreeqquuêêttee  ddee  llaa  vviiccttiimmee  ;;  

  LLaa  rreeqquuêêttee  ddeess  ppaarreennttss  oouu  dduu  ttuutteeuurr  ;;  

    llaa  rreeqquuêêttee  ddee  ll’’aassssiissttaanntt  ssoocciiaall  ;;  

  LLaa  ddééccllaarraattiioonn  ssppoonnttaannééee  ddee  ll’’eennffaanntt  ;;    

  llaa  ssaaiissiinnee  dd’’ooffffiiccee  dduu  jjuuggee11..  

                                  
1 Art. 102 al. 1er de la loi n° 09/ 001 du 10 janvier 2009, op.cit 
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LLoorrss  qquuee  llee  ttrriibbuunnaall  eesstt  ssaaiissii  ppaarr  rreeqquuêêttee  ddee  ll’’OOPPJJ,,  cceelluuii--ccii  eenn  

iinnffoorrmmee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ll’’OOMMPP  dduu  rreessssoorrtt11  

BB..  DDeess  ggaarraannttiieess  pprrooccéédduurraalleess  

DDèèss  qquu’’iill  aa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ffaaiittss  ppoorrttééss  ccoonnttrree  ll’’eennffaanntt,,  ll’’OOMMPP  

oouu  ll’’OOPPJJ  eenn  iinnffoorrmmee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  oouu  ssii  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ppoossssiibbllee,,  ddaannss  llee  

pplluuss  bbrreeff  ddééllaaii,,  sseess  ppaarreennttss,,  ssoonn  ttuutteeuurr  oouu  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquuii  eexxeerrccee  ssuurr  lluuii  

ll’’aauuttoorriittéé  ppaarreennttaallee22  

TToouutt  eennffaanntt  ssuussppeeccttéé  oouu  aaccccuusséé  dd’’uunn  ffaaiitt  qquuaalliiffiiéé  dd’’iinnffrraaccttiioonn  

ppaarr  llaa  llooii  ppéénnaallee  bbéénnééffiicciiee,,  ssoouuss  ppeeiinnee  ddee  nnuulllliittéé  ddee  llaa  pprrooccéédduurree,,  

nnoottaammmmeenntt  ddeess  ggaarraannttiieess  éénnuumméérrééeess  ppaarr  lleess  aarrttiicclleess  110044  eett  110055  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii..  

CC..  DDeess  mmeessuurreess  pprroovviissooiirreess  

LL’’aarrttiiccllee  110066  ddee  llaa  llooii  ssoouuss  eexxaammeenn  ddiissppoossee  qquuee  ««  llee  jjuuggee  ppoouurr  

eennffaannttss  ppeeuutt,,  aavvaanntt  ddee  ssttaattuueerr  ssuurr  llee  ffoonndd,,  pprreennddrree  ppaarr  vvooiiee  dd’’oorrddoonnnnaannccee  

ll’’uunnee  ddeess  mmeessuurreess  pprroovviissooiirreess  ssuuiivvaanntteess  ::  

  PPllaacceerr  ll’’eennffaanntt  ssoouuss  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  sseess  ppèèrree  eett  mmèèrree  oouu  ddee  cceeuuxx  qquuii  

oonntt  llaa  ggaarrddee  ;;  

  AAssssiiggnneerr  àà  rrééssiiddeennccee  ll’’eennffaanntt  ssoouuss  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddee  sseess  ppèèrree  eett  

mmèèrree  oouu  ddee  cceeuuxx  qquuii  eenn  oonntt  llaa  ggaarrddee  ;;  

      SSoouussttrraaiirree  ll’’eennffaanntt  ddee  ssoonn  mmiilliieeuu  eett  llee  ccoonnffiieerr  pprroovviissooiirreemmeenntt  àà  uunn  

ccoouuppllee  ddee  bboonnnnee  mmoorraalliittéé  oouu  àà  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ppuubblliiqquuee  oouu  pprriivvééee  

aaggrrééééee  àà  ccaarraaccttèèrree  ssoocciiaall..  

  PPaarr  ccoouuppllee,,  oonn  eenntteenndd  ddeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  ddee  sseexxeess  ooppppoossééss  

llééggaalleemmeenntt  mmaarriiééeess..  

                                  
1 Art. 102 al. 2 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009, op.cit 
2 Art. 103, idem 
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LLee  cchhooiixx  ppaarr  llee  jjuuggee  ppoouurr  eennffaannttss  ddeess  mmeessuurreess  pprroovviissooiirreess  

pprriivviillééggiiee  aauuttaanntt  qquuee  ppoossssiibbllee  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  ll’’eennffaanntt  ddaannss  uunn  

eennvviirroonnnneemmeenntt  ffaammiilliiaall..  

LLee  ppllaacceemmeenntt  ddaannss  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ppuubblliiqquuee  oouu  pprriivvééee  aaggrrééééee  àà  

ccaarraaccttèèrree  ssoocciiaall  nnee  ppeeuutt  êêttrree  eennvviissaaggéé  qquuee  ccoommmmee  uunnee  mmeessuurree  ddee  ddeerrnniieerr  

rreeccoouurrss11..  

LL’’aassssiissttaanntt  ssoocciiaall  aassssuurree  llee  ssuuiivvii  ddeess  mmeessuurreess  pprroovviissooiirreess  

pprriisseess  ppaarr  llee  jjuuggee..22  

DDaannss  ccee  ccaass,,  ppoouurrssuuiitt  ll’’  aarrttiiccllee  110077  ddee  llaa  mmêêmmee  llooii,,  llee  jjuuggee  

iinnffoorrmmee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  oouu  ssii  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ppoossssiibbllee  ddaannss  llee  pplluuss  bbrreeff  ddééllaaii,,  

lleess  ppaarreennttss,,  llee  ttuutteeuurr  oouu  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquuii  eenn  aa  llaa  ggaarrddee  ddeess  ffaaiittss  ppoorrttééss  

ccoonnttrree  ll’’eennffaanntt..  

IIll  lleess  iinnffoorrmmee  ééggaalleemmeenntt  ddeess  mmeessuurreess  pprroovviissooiirreess  pprriisseess  àà  

ll’’ééggaarrdd  ddee  cceelluuii--ccii..  

SSii  lleess  mmeessuurreess  pprréévvuueess  àà  ll’’aarrttiiccllee  110066  dduuddiitt  tteexxttee  nnee  ppeeuuvveenntt  

êêttrree  pprriisseess  ppaarrccee  qquuee  ll’’eennffaanntt  eesstt  pprrééssuumméé  ddaannggeerreeuuxx  eett  qquu’’aauuccuunn  ccoouuppllee  

oouu  aauuccuunnee  iinnssttiittuuttiioonn  nn’’eesstt  eenn  mmeessuurree  ddee  ll’’aaccccuueeiilllliirr,,  ll’’eennffaanntt  ppeeuutt  êêttrree  

pprréévveennttiivveemmeenntt  ppllaaccéé  ddaannss  uunn  EEGGEEEE,,  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  nnee  ddééppaassssaanntt  ppaass  

ddeeuuxx  mmooiiss..  

UUnn  ddééccrreett  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  ddéélliibbéérréé  eenn  ccoonnsseeiill  ddeess  

mmiinniissttrreess,,  ffiixxee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’EEGGEEEE  ddééccllaarree  

ll’’aarrttiiccllee  110088  LL..  dduu  1100  jjaannvviieerr  22000099..  DDaannss  ccee  ccaass,,  llee  jjuuggee  ppoouurr  eennffaannttss  

cchhaarrggee  ll’’aassssiissttaanntt  ssoocciiaall  dduu  rreessssoorrtt  ddee  llaa  ccoolllleeccttee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ccoonndduuiittee  eett  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddee  ll’’eennffaanntt33  

  

                                  
1 Art. 106 al. 4 de la loi n° 09/ 001 du 10 janvier 2009, op.cit 
2 Art. 106 al. 2 du même texte 
3 Art. 109, idem 
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DD..  DDee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  

AAuuxx  ffiinnss  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  ccaauussee,,  llee  jjuuggee  ppeeuutt  àà  ttoouutt  

mmoommeenntt  ccoonnvvooqquueerr  ll’’eennffaanntt  eett  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  eexxeerrcceenntt  ssuurr  lluuii  ll’’aauuttoorriittéé  

ppaarreennttaallee..  

IIll  vvéérriiffiiee  ll’’iiddeennttiittéé  ddee  ll’’eennffaanntt  eett  llee  ssoouummeett,,  ss’’iill  éécchhéé,,  àà  uunnee  vviissiittee  

mmééddiiccaallee  ppoorrttaanntt  ssuurr  ssoonn  ééttaatt  pphhyyssiiqquuee  eett  mmeennttaall..  

EEnn  ccaass  ddee  ddoouuttee  ssuurr  ll’’ââggee,,  llaa  pprrééssoommppttiioonn  ddee  llaa  mmiinnoorriittéé  

pprréévvaauutt..  

LLee  ggrreeffffiieerr  nnoottiiffiiee  llaa  ddaattee  ddee  ll’’aauuddiieennccee  àà  llaa  ppaarrttiiee  llééssééee..  

LLaa  pprrooccéédduurree  ppaarr  ddééffaauutt  eesstt  eexxcclluuee  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  ll’’eennffaanntt11  

LLee  jjuuggee  ppoouurr  eennffaannttss  ddééccrrèèttee  llee  hhuuiiss  ccllooss  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  llaa  

pprrooccéédduurree..  

IIll  pprrooccèèddee  àà  ll’’aauuddiittiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt,,  eett  ccee,,  eenn  pprréésseennccee  ddeess  

ppaarreennttss,,  dduu  ttuutteeuurr,,  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquuii  eenn  aa  llaa  ggaarrddee  oouu  ddee  ll’’aassssiissttaanntt  

ssoocciiaall..  

DDaannss  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  ll’’eennffaanntt,,  llee  jjuuggee  ppeeuutt  ddéécciiddeerr  dduu  ddéérroouulleemmeenntt  

ddeess  ppllaaiiddooiirriieess  hhoorrss  llaa  pprréésseennccee  ddee  ll’’eennffaanntt..  

LL’’aauuddiieennccee  ssee  ddéérroouullee  ssaannss  ttooggee..  

LLee  MMiinniissttèèrree  PPuubblliicc  ddoonnnnee  ssoonn  aavviiss  ssuurr  llee  bbaanncc..  

LLoorrssqquuee  llee  ffaaiitt  ccoommmmiiss  ppaarr  ll’’eennffaanntt  eesstt  ccoonnnneexxee  àà  cceelluuii  qquuii  

ppeeuutt  ddoonnnneerr  lliieeuu  àà  uunnee  ppoouurrssuuiittee  ccoonnttrree  uunn  aadduullttee,,  lleess  ppoouurrssuuiitteess  ssoonntt  

ddiissjjooiinntteess  eett  ll’’eennffaanntt  eesstt  ppoouurrssuuiivvii  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  ppoouurr  eennffaannttss22..  

  

                                  
1 Art. 110 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009, op.cit 
2 Art. 111, idem 
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EE..  DDee  llaa  ddéécciissiioonn  

DDaannss  lleess  hhuuiitt  jjoouurrss  qquuii  ssuuiivveenntt  llaa  pprriissee  eenn  ddéélliibbéérréé  ddee  llaa  ccaauussee,,  

llee  jjuuggee  ppeeuutt  pprreennddrree  ll’’uunnee  ddeess  ddéécciissiioonnss  ssuuiivvaanntteess11  ::  

  RRéépprriimmaannddeerr  ll’’eennffaanntt  eett  llee  rreennddrree  àà  sseess  ppaarreennttss  oouu  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  

qquuii  eexxeerrççaaiieenntt  ssuurr  lluuii  ll’’aauuttoorriittéé  ppaarreennttaallee  eenn  lleeuurr  eennjjooiiggnnaanntt  ddee  mmiieeuuxx  

llee  ssuurrvveeiilllleerr  àà  ll’’aavveenniirr  ;;  

  LLee  ccoonnffiieerr  àà  uunn  ccoouuppllee  ddee  bboonnnnee  mmoorraalliittéé  oouu  àà  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  pprriivvééee  

aaggrrééééee  àà  ccaarraaccttèèrree  ssoocciiaall  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  nnee  ddééppaassssaanntt  ppaass  ssaa  

ddiixx--  hhuuiittiièèmmee  aannnnééee  dd’’ââggee  ;;  

  LLee  mmeettttrree  ddaannss  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ppuubblliiqquuee  àà  ccaarraaccttèèrree  ssoocciiaall  ppoouurr  uunnee  

ppéérriiooddee  nnee  ddééppaassssaanntt  ppaass  ssaa  ddiixx--hhuuiittiièèmmee  aannnnééee  dd’’ââggee  ;;  

  LLee  ppllaacceerr  ddaannss  uunn  cceennttrree  mmééddiiccaall  oouu  mmééddiiccoo--éédduuccaattiiff  aapppprroopprriiéé  ;;  

  LLee  mmeettttrree  ddaannss  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ggaarrddee  eett  dd’’éédduuccaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  

ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  nnee  ddééppaassssaanntt  ppaass  ssaa  ddiixx--hhuuiittiièèmmee  aannnnééee..  

LLaa  mmeessuurree  pprréévvuuee  aauu  ppooiinntt  33  nnee  ss’’aapppplliiqquuee  ppaass  àà  ll’’eennffaanntt  ââggéé  

ddee  pplluuss  ddee  sseeiizzee  aannss..  UUnn  ddééccrreett  dduu  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree,,  ddéélliibbéérréé  eenn  ccoonnsseeiill  

ddeess  mmiinniissttrreess,,  ffiixxee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’EEGGEEEE22  

DDaannss  llee  ccaass  ooùù  llee  jjuuggee  oorrddoonnnnee  llee  ppllaacceemmeenntt  ddee  ll’’eennffaanntt  ddaannss  

ll’’EEGGEEEE,,  iill  ppeeuutt  pprroonnoonncceerr  llee  ppllaacceemmeenntt  aavveecc  ssuurrssiiss  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  qquuii  

nn’’eexxccèèddee  ppaass  ssaa  mmaajjoorriittéé  eett  ppoouurr  uunnee  iinnffrraaccttiioonn  ppuunniissssaabbllee  aauu  mmaaxxiimmuumm  

ddee  cciinnqq  aannss  ddee  SSPPPP33  eett,,  llee  jjuuggee  aapppprréécciiee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ssuurrssiiss44..  

LL’’aarrttiiccllee  111155  ddee  llaa  mmêêmmee  llooii  ddiissppoossee  qquuee  ssii  ll’’eennffaanntt  aa  ccoommmmiiss  

uunn  mmaannqquueemmeenntt  qquuaalliiffiiéé  dd’’iinnffrraaccttiioonn  àà  llaa  llooii  ppéénnaallee  ppuunniissssaabbllee  ddee  pplluuss  ddee  

cciinnqq  aannss  ddee  SSPPPP  eett  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  ppuunniissssaabbllee  ddee  llaa  ppeeiinnee  ddee  mmoorrtt  oouu  ddee  llaa  

                                  
1 Art. 113 al.1, de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009, op.cit 
2 Art. 113 al. 2, idem 
3 Art. 114, du même texte 
4 Art. 114 al. 2, de la susmentionnée 
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sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  àà  ppeerrppééttuuiittéé,,  llee  jjuuggee  ppeeuutt,,  ss’’iill  llee  mmeett  ddaannss  uunn  EEGGEEEE,,  

pprroolloonnggeerr  cceettttee  mmeessuurree  ppoouurr  uunn  tteerrmmee  qquuii  nnee  ppeeuutt  ddééppaasssseerr  ssaa  vviinnggtt--

ddeeuuxxiièèmmee  aannnnééee  dd’’ââggee..    

AA  ssaa  ddiixx--hhuuiittiièèmmee  aannnnééee  dd’’ââggee,,  ppoouurrssuuiitt  ll’’aarrttiiccllee,,  ll’’iinnttéérreesssséé  

ddeevvrraa  êêttrree  ssééppaarréé  ddeess  eennffaannttss,,  aauu  sseeiinn  dduu  mmêêmmee  EEGGEEEE,,  ssuurr  ddéécciissiioonn  dduu  

jjuuggee,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ggaarrddee..  

SSii  ll’’eennffaanntt  aa  ccoommmmiiss  uunn  mmaannqquueemmeenntt  qquuaalliiffiiéé  dd’’iinnffrraaccttiioonn  àà  llaa  

llooii  ppéénnaallee  ppuunniissssaabbllee  ddee  llaa  ppeeiinnee  ddee  mmoorrtt  oouu  ddee  llaa  SSPPPP,,  llee  jjuuggee  ppeeuutt,,  ss’’iill  llee  

mmeett  ddaannss  uunn  EEGGEEEE,,  pprroolloonnggeerr  cceettttee  mmeessuurree  aauu--ddeellàà  ddee  llaa  ddiixx--hhuuiittiièèmmee  

aannnnééee  ddee  ll’’eennffaanntt  ppoouurr  uunn  tteerrmmee  ddee  ddiixx  aannss  aauu  mmaaxxiimmuumm..  

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  111155,,  aalliinnééaa  22  ss’’aapppplliiqquueenntt,,  mmuuttaattiiss  

mmuuttaannddiiss,,  aauu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee11..  

LL’’eennffaanntt  qquuii  aa  ccoommmmiiss  uunn  mmaannqquueemmeenntt  qquuaalliiffiiéé  dd’’iinnffrraaccttiioonn  

ppuunniissssaabbllee  ddee  pplluuss  dd’’uunn  aann  ddee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee,,  eett  qquuii  eesstt  dd’’uunnee  ppeerrvveerrssiittéé  

ccaarraaccttéérriissééee  oouu  rréécciiddiivviissttee  eesstt  ppllaaccéé  ddaannss  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  

rréééédduuccaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  ppeennddaanntt  uunnee  aannnnééee  aauu  mmooiinnss  eett  cciinnqq  aannss  aauu  pplluuss..  

CCeettttee  mmeessuurree  nn’’eesstt  ppaass  aapppplliiccaabbllee  aauuxx  eennffaannttss  ââggééss  ddee  mmooiinnss  ddee  qquuiinnzzee  

aannss..  

UUnn  ddééccrreett  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  

mmiinniissttrreess  ffiixxee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  

rréééédduuccaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt..  LL’’eennffaanntt  qquuii  nn’’aa  ppaass  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  ppllaacceemmeenntt  ddaannss  

ll’’uunnee  ddeess  hhyyppootthhèèsseess  pprréévvuueess  aauuxx  aarrttiicclleess  111133  àà  111177  ccii--ddeessssuuss  oouu  ddoonntt  llee  

ppllaacceemmeenntt  aa  ééttéé  lleevvéé  eesstt  ssoouummiiss,,  jjuussqquu’’àà  ssaa  ddiixx--hhuuiittiièèmmee  aannnnééee  dd’’ââggee,,  aauu  

rrééggiimmee  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  ssuurrvveeiillllééee22..  

                                  
1 Article 116 du même texte 
2 Art. 117 et suivants de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit 
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SSii  llee  mmaannqquueemmeenntt  qquuaalliiffiiéé  dd’’iinnffrraaccttiioonn  eesstt  ééttaabbllii,,  llee  jjuuggee  mmeett  

lleess  ffrraaiiss  àà  cchhaarrggee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  cciivviilleemmeenntt  rreessppoonnssaabblleess  eett,,  ss’’iill  yy  aa  lliieeuu,,  

lleess  oobblliiggee  aauuxx  rreessttiittuuttiioonnss  eett  aauuxx  ddoommmmaaggeess  eett  iinnttéérrêêttss..  

LL’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ssaallaaiirreess  ggaaggnnééss  ppaarr  ll’’eennffaanntt  qquuii  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  

ll’’uunnee  ddeess  mmeessuurreess  pprréévvuueess  àà  ll’’aarrttiiccllee  111133,,  ppooiinnttss  22,,  33  eett  55  eesstt  ddéétteerrmmiinnééee  

ppaarr  llee  jjuuggee  ddaannss  ll’’iinnttéérrêêtt  ssuuppéérriieeuurr  ddee  ll’’eennffaanntt,,  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  ssaa  

rrééiinnsseerrttiioonn  ssoocciiaallee..  LLeess  ffrraaiiss  dd’’eennttrreettiieenn  eett  dd’’éédduuccaattiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  rrééssuullttaanntt  

ddeess  mmeessuurreess  pprroonnoonnccééeess  ppaarr  llee  ttrriibbuunnaall  ssoonntt  àà  cchhaarrggee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  

lluuii  ddooiivveenntt  ddeess  aalliimmeennttss,,  ssii  eelllleess  ssoonntt    ssoollvvaabblleess..  AA  ddééffaauutt,,  iillss  ssoonntt  àà  

cchhaarrggee  ddee  ll’’EEttaatt..  LLaa  ddéécciissiioonn  dduu  jjuuggee  eesstt  mmoottiivvééee..  EEllllee  eesstt  pprroonnoonnccééee  eenn  

aauuddiieennccee  ppuubblliiqquuee11..  

FF..    DDeess  vvooiieess  ddee  rreeccoouurrss  

TToouuttee  œœuuvvrree  hhuummaaiinnee  eesstt  ssuujjeett  àà  iimmppeerrffeeccttiioonn  ddiitt--oonn  !!  

AAiinnssii,,  lleess  ddéécciissiioonnss  dduu  jjuuggee  ppoouurr  eennffaannttss  ssoonntt  ssuusscceeppttiibblleess  

dd’’ooppppoossiittiioonn  oouu  dd’’aappppeell..  

LL’’ooppppoossiittiioonn  eesstt  uunnee  vvooiiee  ddee  rreeccoouurrss  oorrddiinnaaiirree  eett  ddee  

rrééttrraaccttaattiioonn  ccoonnttrree  lleess  jjuuggeemmeennttss  oouu  aarrrrêêttss  rreenndduuss  ppaarr  ddééffaauutt  eenn  mmaattiièèrree  

ppéénnaallee  eett  eemmppêêcchhaanntt  cceeuuxx--ccii  dd’’aaccqquuéérriirr  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  cchhoossee  jjuuggééee..22  

HHoorrmmiiss  llee  MMiinniissttèèrree  PPuubblliicc  eett  ll’’eennffaanntt  ccoonncceerrnnéé,,  ll’’ooppppoossiittiioonn  eesstt  

oouuvveerrttee  àà  ttoouutteess  lleess  aauuttrreess  ppaarrttiieess  ddaannss  lleess  ddiixx  jjoouurrss  qquuii  ssuuiivveenntt  llaa  

ssiiggnniiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ddéécciissiioonn..  CCeettttee  ooppppoossiittiioonn  eesstt  ffoorrmmééee  ppaarr  llaa  ddééccllaarraattiioonn  

aaccttééee  aauu  ggrreeffffee  dduu  ttrriibbuunnaall  qquuii  aa  pprroonnoonnccéé  llaa  ddéécciissiioonn33..  

LLaa  cchhaammbbrree  ddee  pprreemmiièèrree  iinnssttaannccee  ssttaattuuee  ddaannss  lleess  qquuiinnzzee  jjoouurrss  

àà  ddaatteerr  ddee  ssaa  ssaaiissiinnee44..  

                                  
1 Art. 122 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009, op.cit. 
2 PRADEL (J.), Manuel procédure pénale, 12 éd., CUJAS, Paris, 2004, p. 822 
3 Art. 123 al.2 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 209, op.cit 
4 Idem, art.123 al. 2 
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LL’’aappppeell  ppaarr  ccoonnttrree,,  eesstt  uunnee  vvooiiee  ddee  rreeccoouurrss  oorrddiinnaaiirree  ccoonnttrree  lleess  

ddéécciissiioonnss  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt,,  rreenndduuss  ccoonnttrraaddiiccttooiirreemmeenntt  oouu  ppaarr  ddééffaauutt  eenn  

mmaattiièèrree  ppéénnaallee11  

IIll  aappppeell  eesstt  oouuvveerrtt  aauu  MMiinniissttèèrree  PPuubblliicc  aaiinnssii  qquu’’àà  ttoouutteess  lleess  

ppaarrttiieess  àà  llaa  ccaauussee..  

LL’’aappppeell  eesstt  ffoorrmméé  ppaarr  ddééccllaarraattiioonn  aaccttééee  ssooiitt  aauu  ggrreeffffee  dduu  

ttrriibbuunnaall  qquuii  aa  rreenndduu  llaa  ddéécciissiioonn,,  ssooiitt  aauu  ggrreeffffee  ddee  llaa  cchhaammbbrree  dd’’aappppeell  ddaannss  

lleess  ddiixx  jjoouurrss  àà  ddaatteerr  dduu  jjoouurr  ooùù  ll’’ooppppoossiittiioonn  nn’’eesstt  pplluuss  rreecceevvaabbllee,,  oouu  ddaannss  

lleess  ddiixx  jjoouurrss  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  rreenndduuee  ccoonnttrraaddiiccttooiirreemmeenntt..  

LLaa  cchhaammbbrree  dd’’aappppeell  ssttaattuuee  ddaannss  lleess  ttrreennttee  jjoouurrss  àà  ddaatteerr  ddee  ssaa  

ssaaiissiinnee..22  LLaa  cchhaammbbrree  dd’’aappppeell  aapppplliiqquuee  lleess  mmêêmmeess  rrèègglleess  ddee  pprrooccéédduurree  

qquuee  llaa  CChhaammbbrree  ddee  pprreemmiièèrree  iinnssttaannccee  ;;  eett  llee  ddéélliibbéérréé  ssee  ddéérroouullee  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  ddrrooiitt  ccoommmmuunn33..  

GG..    DDee  llaa  rréévviissiioonn  

LLee  jjuuggee  ppeeuutt,,  eenn  ttoouutt  tteemmppss,,  ssooiitt  ssppoonnttaannéémmeenntt,,  ssooiitt  àà  llaa  

ddeemmaannddee  dduu  MMiinniissttèèrree  PPuubblliicc,,  ddee  ll’’eennffaanntt,,  ddeess  ppaarreennttss  oouu  rreepprréésseennttaannttss  

llééggaauuxx,,  oouu  ddee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  iinnttéérreessssééee,,  ssooiitt  ssuurr  rraappppoorrtt  ddee  ll’’aassssiissttaanntt  

ssoocciiaall,,  rraappppoorrtteerr  oouu  mmooddiiffiieerr  lleess  mmeessuurreess  pprriisseess  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  ll’’eennffaanntt..  

AA  cceett  eeffffeett,,  llee  jjuuggee  vviissiittee  llee  lliieeuu  ddee  ppllaacceemmeenntt  ddee  ll’’eennffaanntt..  

LLee  jjuuggee  ssttaattuuee  ssuurr  llaa  ddeemmaannddee  ddee  rréévviissiioonn  ddaannss  lleess  hhuuiitt  jjoouurrss  

qquuii  ssuuiivveenntt  ssaa  ssaaiissiinnee..  LLeess  mmeessuurreess  pprriisseess  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  ll’’eennffaanntt  ffoonntt  

dd’’ooffffiiccee  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  rréévviissiioonn  ttoouuss  lleess  ttrrooiiss  aannss44..  

  

  

                                  
1 PRADEL (J.), op.cit, p. 829 
2 Art. 123 al. 6 de la loi susmentionnée 
3 Art. 124, idem 
4 Art. 127 de la même loi 
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HH..    DDee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  

AA  mmooiinnss  qquuee  llee  jjuuggee  nn’’eenn  ddéécciiddee  aauuttrreemmeenntt,,  llaa  ddéécciissiioonn  eesstt  

eexxééccuuttooiirree  ssuurr  mmiinnuuttee  ddèèss  llee  pprroonnoonnccéé  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  mmeessuurree  pprriissee  

àà  ll’’eennddrrooiitt  ddee  ll’’eennffaanntt..  LLee  jjuuggee  vveeiillllee  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  mmeessuurreess  

qquu’’iill  aa  pprriisseess  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  ll’’eennffaanntt..  IIll  eesstt  aaiiddéé  ppaarr  ll’’aassssiissttaanntt  ssoocciiaall  

tteerrrriittoorriiaalleemmeenntt  ccoommppéétteenntt..  

SSuurr  ddéécciissiioonn  mmoottiivvééee  dduu  jjuuggee  pprriissee,,  ssooiitt  dd’’ooffffiiccee,,  ssooiitt  àà  llaa  

ddeemmaannddee  dduu  MMiinniissttèèrree  PPuubblliicc,,  ddeess  ppaarreennttss,,  ttuutteeuurr  oouu  ppeerrssoonnnneess  qquuii  oonntt  llaa  

ggaarrddee  ddee  ll’’eennffaanntt,,  ssooiitt  ssuurr  rraappppoorrtt  ddee  ll’’aassssiissttaanntt    ssoocciiaall,,  ll’’eennffaanntt  ppllaaccéé  ddaannss  

uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ggaarrddee  eett  dd’’éédduuccaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt,,  qquuii  aatttteeiinntt  ll’’ââggee  ddee  ddiixx--

hhuuiitt  aannss  eenn  ppllaacceemmeenntt  ppeeuutt,,  ppoouurr  rraaiissoonn  ddee  ppeerrvveerrssiittéé,,  êêttrree  ttrraannssfféérréé  ddaannss  

uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  rréééédduuccaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  qquuii  nnee  ppeeuutt  

eexxccééddeerr  ssaa  vviinnggtt--ddeeuuxxiièèmmee  aannnnééee  dd’’ââggee..  DDaannss  ccee  ccaass,,  ll’’eennffaanntt  eesstt  

pprrééaallaabblleemmeenntt  eenntteenndduu11  

II..    DDeess  ssaannccttiioonnss  ppéénnaalleess  

SSoonntt  ppuunniiss  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  pprriinncciippaallee  ddee  uunn  àà  cciinnqq  aannss  

eett  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  cceenntt  mmiillllee  àà  ddeeuuxx  cceenntt  cciinnqquuaannttee  mmiillllee  ffrraannccss  

ccoonnggoollaaiiss  oouu  ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt,,  llee  ppèèrree,,  llaa  mmèèrree,,  llee  ttuutteeuurr  

oouu  ttoouuttee  aauuttrree  ppeerrssoonnnnee  qquuii  ::  

  SSoouussttrraaiitt  oouu  tteennttee  ddee  ssoouussttrraaiirree  uunn  eennffaanntt  àà  llaa  pprrooccéédduurree  iinntteennttééee  

ccoonnttrree  lluuii  eenn  vveerrttuu  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ;;  

  LLee  ssoouussttrraaiitt  oouu  tteennttee  ddee  llee  ssoouussttrraaiirree  àà  llaa  ggaarrddee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  oouu  

iinnssttiittuuttiioonn  àà  qquuii  ll’’aauuttoorriittéé  jjuuddiicciiaaiirree  ll’’aa  ccoonnffiiéé  ;;  

  NNee  llee  pprréésseennttee  ppaass  àà  cceeuuxx  qquuii  oonntt  llee  ddrrooiitt  ddee  llee  rrééccllaammeerr  ;;  

  LL’’eennllèèvvee  oouu  llee  ffaaiitt  eennlleevveerr,,  mmêêmmee  aavveecc  ssoonn  ccoonnsseenntteemmeenntt..  

                                  
1 Art. 128 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit 
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SSii  llee  ccoouuppaabbllee  eesstt  ddéécchhuu  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  ppaarreennttaallee  eenn  ttoouutt  oouu  eenn  

ppaarrttiiee,,  llaa  SSPPPP  ppeeuutt  êêttrree  éélleevvééee  ddee  ddeeuuxx  àà  cciinnqq  aannss  eett  àà  uunnee  aammeennddee  ddee  

cceenntt  mmiillllee  àà  ddeeuuxx  cceenntt  cciinnqquuaannttee  mmiillllee  ffrraannccss  ccoonnggoollaaiiss11..  

HHoorrmmiiss  lleess  mmééccaanniissmmeess  jjuurriiddiiccttiioonnnneellss  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  

llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii,,  iill  eexxiissttee  bbiieenn  ddee  mmééccaanniissmmee  

eexxttrraa  jjuurriiddiiccttiioonnnneell  qquuii  ccoonnccoouurrtt  aauuxx  mmêêmmeess  ffiinnss..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  nnoouuss  

aalllloonnss  aannaallyysseerr  ddaannss  llee  ppaarraaggrraapphhee  qquuii  ssuuiitt,,  llaa  mmééddiiaattiioonn  ccoommmmee  

mmééccaanniissmmee  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii..  

§§..44..  DDee  llaa  mmééddiiaattiioonn  

AAuuxx  tteerrmmeess  ddee  ll’’aarrttiiccllee  113322  ddee  llaa  llooii  ssuussmmeennttiioonnnnééee,,    llaa  

mmééddiiaattiioonn  eesstt  uunn  mmééccaanniissmmee  qquuii  vviissee  àà  ttrroouuvveerr  uunn  ccoommpprroommiiss  eennttrree  

ll’’eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  oouu  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  llééggaall,,  eett  llaa  vviiccttiimmee  oouu  

ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  llééggaall  oouu  sseess  aayyaannttss--ddrrooiitt,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  ll’’ooppiinniioonn  ddee  

ll’’eennffaanntt  iinnttéérreesssséé  ddûûmmeenntt  eenntteenndduu..  

EEllllee  aa  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff,,  ddééccllaarree  ll’’aarrttiiccllee  113333  ddee  llaa  mmêêmmee  llooii,,  

dd’’ééppaarrggnneerr  ll’’eennffaanntt  ddeess  iinnccoonnvvéénniieennttss  dd’’uunnee  pprrooccéédduurree  jjuuddiicciiaaiirree,,  

dd’’aassssuurreerr  llaa  rrééppaarraattiioonn  dduu  ddoommmmaaggee  ccaauusséé  àà  llaa  vviiccttiimmee,,  ddee  mmeettttrree  ffiinn  aauu  

ttrroouubbllee  rrééssuullttaanntt  dduu  ffaaiitt  qquuaalliiffiiéé  dd’’iinnffrraaccttiioonn  àà  llaa  llooii  ppéénnaallee,,  eett  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  

aaiinnssii  àà  llaa  rrééiinnsseerrttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii..  

EEllllee    eesstt  nnoottaammmmeenntt  ccoonncclluuee  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  

ddeess  mmeessuurreess  ccii--aapprrèèss::  

  LL’’iinnddeemmnniissaattiioonn  ddee  llaa  vviiccttiimmee  ;;  

  LLaa  rrééppaarraattiioonn  mmaattéérriieellllee  dduu  ddoommmmaaggee  ;;  

  LLaa  rreessttiittuuttiioonn  ddeess  bbiieennss  àà  llaa  vviiccttiimmee  ;;  

  LLaa  ccoommppeennssaattiioonn  ;;  

                                  
1 Art. 131 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit 
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  LLeess  eexxccuusseess  eexxpprreesssseess  pprréésseennttééeess  ddee  ffaaççoonn  vveerrbbaallee  oouu  ééccrriittee  àà  llaa  

vviiccttiimmee  ;;  

  LLaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ;;  

  LL’’aassssiissttaannccee  àà  llaa  vviiccttiimmee;;  

  LLee  ttrraavvaaiill  dd’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall  oouu  pprreessttaattiioonn  ccoommmmuunnaauuttaaiirree11  

LLee  ttrraavvaaiill  dd’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall  ccoonnssiissttee  eenn  uunnee  pprreessttaattiioonn  uuttiillee  àà  llaa  

ccoolllleeccttiivviittéé  nnee  ddééppaassssaanntt  ppaass  qquuaattrree  hheeuurreess  ppaarr  jjoouurr,,  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  dd’’uunn  

mmooiiss  aauu  pplluuss..  LLee  ttrraavvaaiill  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttuuéé  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  ddiiggnniittéé  

hhuummaaiinnee,,  aavveecc  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  ééccllaaiirréé  ddee  ll’’eennffaanntt  eett  ssoouuss  llaa  ssuuppeerrvviissiioonn  

ddee  ll’’aassssiissttaanntt  ssoocciiaall..  EEllllee    eesstt  ccoonndduuiittee  ppaarr  uunn  oorrggaannee  ddéénnoommmméé  ««  CCoommiittéé  

ddee  mmééddiiaattiioonn  »»..  

UUnn  aarrrrêêttéé  iinntteerrmmiinniissttéérriieell  ddeess  mmiinniissttrreess  aayyaanntt  llaa  jjuussttiiccee  eett  

ll’’eennffaanntt  ddaannss  lleeuurrss  aattttrriibbuuttiioonnss,,  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  eenn  ffiixxee  

llaa  ccoommppoossiittiioonn,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt22  

LL’’aarrttiiccllee  113366  dduu  tteexxttee  pprréécciittéé  ddiissppoossee  qquuee  lloorrssqquuee  lleess  ffaaiittss  eenn  

ccaauussee  ssoonntt  bbéénniinnss  eett  qquuee  ll’’eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  nn’’eesstt  ppaass  

rréécciiddiivviissttee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  ddééffèèrree  dd’’ooffffiiccee  llaa  ccaauussee  

aauu  ccoommiittéé  ddee  mmééddiiaattiioonn  ddaannss  lleess  qquuaarraannttee--hhuuiitt  hheeuurreess  ddee  ssaa  ssaaiissiinnee..  

EEnn  ccaass  ddee  mmaannqquueemmeenntt  qquuaalliiffiiéé  dd’’iinnffrraaccttiioonn  àà  llaa  llooii  ppéénnaallee  

ppuunniissssaabbllee  ddee  mmooiinnss  ddee  ddiixx  aannss  ddee  SSPPPP,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  

eennffaannttss  ppeeuutt  ttrraannssmmeettttrree  ll’’aaffffaaiirree  aauu  ccoommiittéé  ddee  mmééddiiaattiioonn  oouu  eennggaaggeerr  llaa  

pprrooccéédduurree  jjuuddiicciiaaiirree..  

LLaa  mmééddiiaattiioonn  nn’’eesstt  ppaass  ppeerrmmiissee  ppoouurr  ddeess  mmaannqquueemmeennttss  

qquuaalliiffiiééss  dd’’iinnffrraaccttiioonn  àà  llaa  llooii  ppéénnaallee  ppuunniissssaabblleess  ddee  pplluuss  ddee  ddiixx  aannss  ddee  SSPP..  

                                  
1 Art. 134 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit 
2 Idem, art. 135 
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LLaa  mmééddiiaattiioonn  eesstt  oouuvveerrttee  àà  ttoouutteess  lleess  ééttaappeess  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  

jjuuddiicciiaaiirree..  EEllllee  ssuussppeenndd  llaa  pprrooccéédduurree  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  ssaaiissii,,  ssaauuff  eenn  ccee  qquuii  

ccoonncceerrnnee  lleess  mmeessuurreess  pprroovviissooiirreess..  

LLee  CCoommiittéé  ddee  mmééddiiaattiioonn  ssttaattuuee  eenn  ttoouuttee  iinnddééppeennddaannccee  eett  ffaaiitt  

rraappppoorrtt  aauu  pprrééssiiddeenntt  dduu  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  ssuurr  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ddee  llaa  

mmééddiiaattiioonn  ddaannss  lleess  ttrreennttee  jjoouurrss  àà  ddaatteerr  ddee  llaa  rréécceeppttiioonn  dduu  ddoossssiieerr..  

PPaasssséé  ccee  ddééllaaii,,  llee  ccoommiittéé  ddee  mmééddiiaattiioonn  eesstt  ddeessssaaiissii  dd’’ooffffiiccee..  

LLoorrssqquuee  llaa  mmééddiiaattiioonn  aabboouuttiitt,,  eellllee  mmeett  ffiinn  àà  llaa  pprrooccéédduurree  

eennggaaggééee  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee..  LLee  ccoommpprroommiiss  ssiiggnnéé  ppaarr  lleess  ddiifffféérreenntteess  ppaarrttiieess,,  

eesstt  rreevvêêttuu,,  ssaannss  ddééllaaii,,  ddee  llaa  ffoorrmmuullee  eexxééccuuttooiirree  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  ttrriibbuunnaall  

ppoouurr  eennffaannttss..  EEnn  ccaass  dd’’éécchheecc,,  llaa  pprrooccéédduurree  jjuuddiicciiaaiirree  rreepprreenndd  ssoonn  ccoouurrss..  

LL’’aaccttee  ddee  mmééddiiaattiioonn  eesstt  eexxoonnéérréé  ddee  ttoouuss  ffrraaiiss11..  

SSEECCTTIIOONN  IIII  ::  DDEE  LL’’EEFFFFEECCTTIIVVIITTEE  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  JJUUDDIICCIIAAIIRREE  DDEE  

LL’’EENNFFAANNTT  EENN  CCOONNFFLLIITT  AAVVEECC  LLAA  LLOOII  

LL’’EECCLL  eesstt  uunn  ffllééaauu  qquuii  rroonnggee  llee  mmoonnddee  aaccttuueell  eett  ffrreeiinnee  ssoonn  

ddéévveellooppppeemmeenntt..  

EEnn  RRDDCC,,  llee  pphhéénnoommèènnee  nn’’eesstt  ppaass  aauussssii  dd’’uunnee  mmooiinnddrree  

iimmppoorrttaannccee..  IIll  ssuusscciittee  ddeess  rrééaaccttiioonnss  ddee  ppaarrttoouutt,,  eett  iinntteerrppeellllee  llaa  ccoonnsscciieennccee  

ddee  ttoouutt  uunn  cchhaaccuunn  ddee  nnoouuss..  DDee  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee,,  ddeess  nnoommbbrreeuusseess  

iinniittiiaattiivveess  oonntt  ééttéé  pprriisseess  eett  ccoonnttiinnuueenntt  dd’’êêttrree  pprriisseess  ppoouurr  lluutttteerr  ttaanntt  ssooiitt  ppeeuu  

ccoonnttrree  llee  ffllééaauu  ppoouurr,,  ssii  ppaass  ssoonn  éélliimmiinnaattiioonn,,  ssoonn  aattttéénnuuaattiioonn..  CC’’eesstt  ddaannss  ccee  

ccoonntteexxttee  qquuee  llee  llééggiissllaatteeuurr  ccoonnggoollaaiiss  ddee  llaa  ttrrooiissiièèmmee  RRééppuubblliiqquuee  aa  sseennttii  llee  

bbeessooiinn  pprreessssaanntt  ddee  pprreennddrree  llaa  llooii  qquuee  nnoouuss  vveennoonnss  ddee  pprréésseenntteerr  ddaannss  llaa  

sseeccttiioonn  pprrééccééddeennttee  

EEnn  RRDDCC  eenn  ggéénnéérraall,,  eett  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  

llaa  vviiee  qquuoottiiddiieennnnee    ddee  ll’’eennffaanntt  ddaannss  cceettttee  ddeerrnniièèrree  ddéécceennnniiee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  

                                  
1 Art. 142 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit 
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ssaattiissffaaiissaannttee..  AAccccuusséé  ddee  ssoorrcceelllleerriiee,,  aabbaannddoonnnnéé,,  rreejjeettéé,,  eexxppoosséé  àà  llaa  

nnéégglliiggeennccee,,  aauu  vvaaggaabboonnddaaggee,,  àà  llaa  mmeennddiicciittéé,,  eexxppllooiittéé  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  

oouu  sseexxuueelllleemmeenntt,,  eettcc..  TToouuss  cceess  ttrraaiitteemmeennttss  oonntt  ccoonndduuiitt  ll’’eennffaanntt  àà  

eemmbbrraasssseerr  llaa  rruuee,,  eett  ddooiitt  ddééssoorrmmaaiiss  ccoonntteerr  qquuee  ssuurr  ssooiitt  mmêêmmee  ppoouurr  

ssuurrvviivvrree..  CCeettttee  nnoouuvveellllee  ffoorrmmee  ddee  vviiee  ll’’oobblliiggee  àà  ccoommmmeettttrree  ddeess  ffaaiittss  

ddéélliiccttuueeuuxx  eett  àà  eennttrreerr  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  ssoocciiééttéé  eett  aavveecc  llaa  llooii..    

  PPoouurr  ppaalliieerr  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn,,  llee  llééggiissllaatteeuurr  ccoonnggoollaaiiss  ddee  llaa  

ttrrooiissiièèmmee  RRééppuubblliiqquuee  aa,,  ddaannss  llaa  nnoouuvveellllee  llooii  ssuurr  ll’’eennffaannccee,,  iinniittiiéé  uunnee  

pprrootteeccttiioonn  ssppéécciiaallee  ppoouurr  ddeess  eennffaannttss  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  eenn  ssiittuuaattiioonn  

ddiiffffiicciillee..  CCeettttee  pprrootteeccttiioonn  ssppéécciiaallee  ddeevvaaiitt  ssee  rrééaalliisseerr  àà  ttrraavveerrss  lleess  

mmééccaanniissmmeess  ddee  ttuutteellllee  ddee  ll’’EEttaatt  tteellss  qquuee  pprréévvuuss  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  llee  

ppllaacceemmeenntt  ssoocciiaall  eett  aauuttrreess  mmééccaanniissmmeess  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  aapppprroopprriiééss  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  6633  eett  ssuuiivvaannttss  ddee  llaa  llooii  

pprréécciittééee..  LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ttoouutteess  sseess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddeevvrraaiitt  

ppeerrmmeettttrree  ddee  rréédduuiirree  llee  ttaauuxx  ddee  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  jjuuvvéénniillee  ccaarr,,  lleess  aacctteeuurrss  ddee  

cceettttee  aaccttiivviittéé  ddéélliiccttuueeuussee  nnee  ssoonntt  rriieenn  dd’’aauuttrreess  qquuee  cceess  eennffaannttss  éénnuumméérrééss  

ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  6622  ddee  llaa  llooii  ssoouuss  eexxaammeenn..  CCeess  ddeerrnniieerrss,,  ccoonnssttiittuueenntt  ssaannss  

ddoouuttee  uunnee  ccrriimmiinnaalliittéé  ppootteennttiieellllee  ppoouurr  ll’’aavveenniirr..  

CCeeppeennddaanntt,,  iill  nnee  ssuuffffiitt  pplluuss  sseeuulleemmeenntt  ddee  pprreennddrree  ddeess  llooiiss,,  ddeess  

iinniittiiaattiivveess,,  mmaaiiss  ddee  lleess  mmeettttrree  eenn  mmoouuvveemmeenntt  oouu  ddee    lleess  eexxééccuutteerr..  

CCaarr,,  ««  vvaauutt  mmiieeuuxx  uunn  ppeettiitt  ggeessttee  qquu’’uunn  lloonngg  ddiissccoouurrss  »»  ddiissaaiitt  VVOOLLTTAAIIRREE..    

PPeeuutt--oonn  ppaarrlleerr  aaccttuueelllleemmeenntt  eenn  tteerrmmeess  dd’’aavvaannccééss,,  ddee  

rrééggrreessssiioonn  oouu  ddee  ccoonnssttaannccee  ??  AA  cceett  eeffffeett,,  iill  ffaauutt  ppoosseerr  llaa  qquueessttiioonn  ddee  

ssaavvooiirr,,  qquu’’eesstt  ccee  qquuii  aa  ééttéé  ffaaiitt  ??  OOùù  eenn  ssoommmmeess  ––  nnoouuss  aavveecc  llaa  ssiittuuaattiioonn  

ddee  ll’’eennffaanntt  ddee  llaa  rruuee,,  aappppeelléé  aauuttrreemmeenntt  cchhéégguuéé  oouu  ffaasseeuurr..  LLaa  pprriissee  eenn  

cchhaarrggee  ddee  cceelluuii--ccii  ddeevvrraaiitt  aavvooiirr  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ppoossiittiivveess  ddaannss  

ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  jjuuvvéénniillee  ;;  qquueellllee  eesstt  llaa  tteemmppéérraattuurree  aaccttuueellllee  ddee  

llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  ddeess  jjeeuunneess  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ??  PPuuiissqquuee  llaa  jjuussttiiccee  

nn’’eesstt  ppaass  ddaannss  lleess  tteexxtteess  mmaaiiss  pplluuttôôtt  ddaannss  ll’’ââmmee  dduu  mmaaggiissttrraatt,,  ddiissaaiitt  
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HHEENNRRII--PPAASSCCAALL..  QQuueell  aa  ééttéé  llee  ttrraavvaaiill  dduu  mmaaggiissttrraatt,,  ssoonn  rrôôllee  ddaannss  ll’’aaccttiioonn  

jjuuddiicciiaaiirree  ccoonnttrree  ll’’eennffaanntt..  

PPoouurr  yy  ppaarrvveenniirr,,  nnoouuss  aalllloonnss  eennvviissaaggeerr  ll’’aassppeecctt  qquuaannttiittaattiiff  ddee  

cceettttee  ccrriimmiinnaalliittéé  ((§§11)),,  ssoonn  aassppeecctt  qquuaalliittaattiiff  ((§§22))  aavvaanntt  ddee  ddééggaaggeerr  llee  

ccoonnssttaatt  ((§§33))  ddee  cceettttee  éévvoolluuttiioonn..  

§§11..  AAssppeecctt  qquuaannttiittaattiiff  ddee  ll’’eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  

LLaa  llooii  nn°°0099//000011  dduu  1100  jjaannvviieerr  22000099  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ll’’eennffaanntt  aa  iinnssttiittuuéé  ddeess  ttrriibbuunnaauuxx  ppoouurr  eennffaannttss  eenn  lliieeuu  eett  ppllaaccee  ddeess  ttrriippaaiixx  

qquuii  eexxeerrççaaiieenntt  cceess  aattttrriibbuuttiioonnss  ddaannss  nnoottrree  llééggiissllaattiioonn  jjaaddiiss..    

AA  ccee  jjoouurr,,  sseeuull  llee  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  ddee  NN’’ddjjiillii  eesstt  ccoommppéétteenntt  

ppoouurr  ccoonnnnaaiittrree  lleess  aaffffaaiirreess  ppoouurr  lleessqquueellss  lleess  eennffaannttss  ssoonntt  iimmpplliiqquuééss    eett  ccee,,  

ppoouurr  ttoouuss  lleess  rreessssoorrttss  ddee  PPaarrqquueettss  ddee  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa..  NNoouuss  yy  

rrééfféérroonnss  ppoouurr  mmeessuurreerr  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  cceettttee  ccrriimmiinnaalliittéé  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  

KKiinnsshhaassaa..  IIll  ffaauutt  ttoouutteeffooiiss  ssiiggnnaalleerr  qquuee  cceettttee  jjuurriiddiiccttiioonn  nn’’aa  ééttéé  iinnssttaallllééee  eett  

aa  ffoonnccttiioonnnnéé  qquuee  vveerrss  llee  mmooiiss  ddee  mmaaii  22001111..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee,,  vvuu  cceettttee  

rrééaalliittéé,,  nnoouuss  bbaasseerroonnss--nnoouuss  aauuxx  ddoonnnnééeess  ssttaattiissttiiqquueess  pprroodduuiitteess  ppaarr  cceettttee  

jjuurriiddiiccttiioonn  ddeeppuuiiss  ssoonn  iinnssttaallllaattiioonn..  

NNoouuss  yy  vveerrrroonnss  lleess  ssttaattiissttiiqquueess  jjuuddiicciiaaiirreess  ((AA))  eett  cceelllleess  

ppoolliicciièèrreess  ((BB)),,  aavvaanntt  ddee  ppaasssseerr  àà  ll’’aassppeecctt  qquuaalliittaattiiff  ddee  cceettttee  ccrriimmiinnaalliittéé..  

AA..  LLeess  ssttaattiissttiiqquueess  jjuuddiicciiaaiirreess  

CCoommmmee  nnoouuss  vveennoonnss  ddee  ll’’éénnoonncceerr,,  aaccttuueelllleemmeenntt  ttoouuss  lleess  

rreessssoorrttss  ddeess  PPaarrqquueettss  ddee  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ssoonntt  rreeggrroouuppééss  eenn  uunn  sseeuull  

rreessssoorrtt  dduu  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  ddee  NN’’ddjjiillii  qquuii  ccoonnnnaaiitt  eenn  pprreemmiieerr  eett  sseeccoonndd  

rreessssoorrtt  lleess  aaffffaaiirreess  ppoouurr  lleessqquueellss  ssee  ttrroouuvvee  iimmpplliiqquueerr  ll’’eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  

aavveecc  llaa  llooii..  
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AAiinnssii,,  nnoouuss  bbaasseerroonnss  ––  nnoouuss  ssuurr  cceett  oorrggaannee  jjuurriiddiiccttiioonnnneell  ppoouurr  

ssee  rreennddrree  ccoommppttee  ddee  llaa  qquuaannttiittéé  ddeess  aacctteess  qquuee  ppoosseenntt  lleess  jjeeuunneess  

((eennffaannttss))..  

TTaabblleeaauu  nn°°  11  ::  SSttaattiissttiiqquueess  jjuuddiicciiaaiirreess  ddee  mmaannqquueemmeennttss  ddeess  eennffaannttss  

eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  

AAnnnnééee  EEffffeeccttiiff  EEffffeeccttiiff  rreellaattiiff  ((%%))  

22001111  995555  5533,,0011  

22001122  991177  4488,,9988  

TToottaall  11887722  110000  

SSoouurrccee  ::  llee  ggrreeffffee  dduu  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  ddee  KKiinnsshhaassaa  

EEnn  22001111,,  aalloorrss  qquuee  llee  ttrriibbuunnaall  ééttaaiitt  iinnssttaalllléé  qquuee  vveerrss  llee  mmooiiss  ddee  

mmaaii  ccoommmmee  ll’’iinnddiiqquuee  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ffoouurrnniiss  ccii--hhaauutt,,  cceettttee  jjuurriiddiiccttiioonn  

aa  eennrreeggiissttrréé  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  995555  ccaass  ddee  mmaannqquueemmeennttss  ccoommmmiiss  ppaarr  lleess  

eennffaannttss..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  cceess  ddoonnnnééeess  nnee  rreepprréésseenntteenntt  qquuee  lleess  hhuuiitt  

mmooiiss  ssuurr  ddoouuzzee  qquuee  ccoommppttee  ll’’aannnnééee..  

EEnn  22001122,,  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppuu  rreeccuueeiilllliirr  qquuee  lleess  ddoonnnnééeess  ppoouurr  lleess  

mmooiiss  ddee  jjaannvviieerr  àà  sseepptteemmbbrree  qquuii  oonntt  ffaaiitt  ééttaatt  ddee  991177  ccaass  ddee  

mmaannqquueemmeennttss  ppoouurr  lleessqquueellss  llee  jjuuggee  aa  ééttéé  ssaaiissii..  CCaarr,,  cc’’eesstt  cceettttee  ppéérriiooddee  

qquuii  aa  ccooïïnncciiddéé  aavveecc  llaa  rrééddaaccttiioonn  ddee  nnoottrree  mméémmooiirree,,  ll’’aannnnééee  nn’’ééttaanntt  ppaass  

aarrrriivvééee  àà  ssoonn  tteerrmmee..  
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BB..  LLeess  ssttaattiissttiiqquueess  ddee  llaa  ppoolliiccee  

PPaarrmmii  lleess  mmooddeess  ddee  ssaaiissiinnee  dduu  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss,,  nnoouuss  

rreettrroouuvvoonnss  lleess  PP..VV..  ddeess  OOPPJJ..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’aavvoonnss--nnoouuss  rreeccoouurruu  

ééggaalleemmeenntt  aauuxx  ddoonnnnééeess  ddee  qquueellqquueess  ppoosstteess  ddee                                                                                                                                                          

ccoommmmiissssaarriiaattss  ddee  ppoolliiccee  ddee  llaa  ccaappiittaallee  ppoouurr  ssee  rreennddrree  ccoommppttee  ddee  llaa  

qquuaannttiittéé  ddee  ccrriimmeess  qquuee  ccoommmmeetttteenntt  lleess  jjeeuunneess..      

TTaabblleeaauu  nn°°  22  ::  RReennsseeiiggnneemmeennttss  oobbtteennuuss  aauupprrèèss  ddee  qquueellqquueess  ppoosstteess  

ddee  ccoommmmiissssaarriiaattss  ddee  ppoolliiccee  ddee  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa  

MMaannqquueemmeennttss    DDééssiiggnnaattiioonn  dduu  ccoommmmiissssaarriiaatt  ddee  ppoolliiccee  eett  nnoommbbrree  

ddeess  ccaass  //  aann  

KKAALLAAMMUU  MMAATTEETTEE  MMAASSIINNAA  KKIINNTTAAMMBBOO  

22001111  22001122  22001111  22001122  22001111  22001122  22001111  22001122  

VVooll  ssiimmppllee  117700  119977  221100  220055  117799  118822  220000  220011  

VVooll  qquuaalliiffiiéé  8811  9966  8877  6622  2255  7722  7700  6611  

CCoouuppss  eett  

bblleessssuurreess    
114488  119900  119911  221155  117777  119900  115544  113322  

vviiooll  00  11  22  11  00  22  00  00  

CChhaannvvrree  àà  

ffuumméé  
5577  5511  4422  3355  7711  8822  4433  2255  
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SSoouurrccee  ::  lleess  rreeggiissttrreess  dd’’OOPPJJ  ddeess  ccoommmmiissssaarriiaattss  ddee  KKaallaammuu,,  MMaatteettee,,  MMaassiinnaa  eett        

KKiinnttaammbboo..      

§§22..  AAssppeecctt  qquuaalliittaattiiff  ddee  ll’’eennffaannccee  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  

NNoouuss  aalllloonnss  ddaannss  ccee  pprréésseenntt  ppaarraaggrraapphhee  aabboorrddeerr  llaa  nnaattuurree  ddeess  

ffaaiittss  ppoouurr  lleessqquueellss  lleess  jjeeuunneess  ((eennffaannttss))  ssoonntt  ttrraadduuiittss  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  ((AA..)),,  

aavvaanntt  dd’’iinnddiiqquueerr  llaa  nnaattuurree  ddeess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ppaarr  ccee  ddeerrnniieerr  ((BB..))  

AA..  LLaa  nnaattuurree  ddeess  ffaaiittss  ccoommmmiiss  ppaarr  lleess  jjeeuunneess  

TTaabblleeaauu  nn°°33  ::  FFaaiittss  ppoouurr  lleessqquueellss  lleess  eennffaannttss  oonntt  ééttéé  ttrraadduuiittss  eenn  

jjuussttiiccee..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

nn  MMAANNQQUUEEMMEENNTTSS  NNoommbbrree  ddee  ccaass  //  aann  

22001111  22001122  

11..  VVooll  ssiimmppllee  8866  8899  

22..  VVooll  qquuaalliiffiiéé  8866  7711  

33..  VViiooll    110055  110022  

44  CCoouuppss  eett  bblleessssuurreess  114455  115544  

55  EExxttoorrssiioonn    7755  7799  

66  IInnjjuurreess  ppuubblliiqquueess  1100  1144  

77  MMeennaacceess    5566  7722  
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BB..  LLaa  nnaattuurree  ddeess  ddéécciissiioonnss  iinntteerrvveennuueess  

TTaabblleeaauu  nn°°44  ::  LLeess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ppaarr  llee  jjuuggee  ppoouurr  eennffaannttss..  

NNaattuurree  ddeess  ddéécciissiioonnss  NNoommbbrree  ddee  ccaass  //  aann  

22001111  22001122  

RRéépprriimmaannddee  1111  1155  

PPllaacceemmeenntt  ddaannss  uunn  EEGGEEEE  3300  2288  

PPllaacceemmeenntt  ssoouuss  ll’’aauuttoorriittéé  ddeess  ppèèrreess  eett  

mmèèrreess  

5544  3355  

EEnnvvooyyééss  aauu  CCPPRRKK  110022  8877  

EEnn  ccoouurrss  4477  5533  

SSoouurrccee  ::  llee  ggrreeffffee  dduu  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  ddee  KKiinnsshhaassaa  //  NN’’ddjjiillii  

§§33..  CCoonnssttaatt  ddééggaaggéé  

AApprrèèss  aavvooiirr  pprréésseennttéé  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  jjuuvvéénniillee  ddaannss  

llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ddeeppuuiiss  ll’’eeffffeeccttiivviittéé  dduu  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  ddee  NN’’ddjjiillii,,  iill  

iimmppoorrttee  àà  pprréésseenntt  ddee  ddééggaaggeerr  llee  ccoonnssttaatt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ssaa  qquuaannttiittéé  eett  

ssaa  qquuaalliittéé  aaffiinn  ddee  nnoouuss  rreennddrree  ccoommppttee  ddee  ll’’iimmppaacctt  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ddaannss  

llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’EECCLL..  CCaarr,,  cceett  iimmppaacctt    nnee  ppeeuutt  êêttrree  ppoossssiibbllee  qquuee  ssii  eett  

sseeuulleemmeenntt  ssii,,  eellllee  aa  ééttéé  aapppplliiqquuééee,,  mmiieeuuxx,,  iill  yy’’aa  eeuu  ddeess  aaccttiioonnss  ccoonnccrrèètteess  

ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ssaa  mmiissee  eenn  mmoouuvveemmeenntt..  
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IIll  ffaauutt  ttoouutteeffooiiss,,  ssiiggnnaalleerr  qquuee  nnoouuss  nnee  ttrraavvaaiilllloonnss  ppaass  ssuurr  

ll’’ééttuuddee  éévvoolluuttiivvee  ddee  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  jjuuvvéénniillee,,  mmaaiiss  llee  rreeccoouurrss  àà  cceellllee  ––  ccii  nnoouuss  

aa  ppeerrmmiiss  ddee  ppaallppeerr  dduu  ddooiiggtt  lleess  rrééaalliittééss  dduu  tteerrrraaiinn..  

AAiinnssii,,  lleess  ddoonnnnééeess  ssttaattiissttiiqquueess  pprréésseennttééeess  ccii--ddeessssuuss  ffoonntt  uunn  

ccoonnssttaatt  àà  llaa  ffooiiss  qquuaannttiittaattiiff  ((AA..))  eett  qquuaalliittaattiiff  ((BB..))  qquuii  ppeerrmmeettttrraa  dd’’eennvviissaaggeerr  

bbiieenn  ddeess  ccrriittiiqquueess,,  mmaaiiss  aauussssii  ddeess  ssuuggggeessttiioonnss..    

AA..  CCoonnssttaatt  ddééggaaggéé  ssoouuss  ll’’aannggllee  qquuaannttiittaattiiff  

LL’’oonn  ccoonnssttaattee  ddééjjàà  qquuee  ccee  qquu’’oonn  aa  ccrruu  êêttrree  uunn  vvéérriittaabbllee  ffllééaauu,,  

ll’’eennffaannccee  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii,,  nnee  ssee  vvéérriiffiiee  ppaass  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuu  qquuaannttiittaattiiff..  

LLeess  ddoonnnnééeess  ffoouurrnniieess  ppaarr  llee  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  ssoonntt  llooiinn  dd’’aaffffiirrmmeerr  

ll’’hhyyppootthhèèssee..  

  CCeeppeennddaanntt,,  llaa  qquueessttiioonn  qquu’’iill  ffaauutt  ssee  ppoosseerr  àà  ccee  ssuujjeett,,  eesstt  cceellllee  

ddee  ssaavvooiirr  ssii  uunnee  vviillllee  ccoommmmee  KKiinnsshhaassaa,,  ccaappiittaallee  ddee  llaa  RRDDCC  eett  ssiièèggee  ddeess  

iinnssttiittuuttiioonnss  ppoolliittiiqquueess,,  ooùù  ll’’oonn  eennrreeggiissttrree  uunnee  mmiiggrraattiioonn  ttrrèèss  ppoouussssééee  ddee  

ppooppuullaattiioonnss,,  ooùù  iill  yy  aa  uunnee  ffoorrttee  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  rraappppoorrttss  ssoocciiaauuxx,,  ppuuiissssee  

pprréésseenntteerr  ddeess  tteellss  cchhiiffffrreess  ddee  ccrriimmeess  ??  

EEnn  eeffffeett,,  iill  eesstt  ssaannss  ddoouuttee  ffaauuxx  qquuee  llaa  vviillllee  ccoommee  KKiinnsshhaassaa  llaa  

ccaappiittaallee  ppuuiissssee  pprréésseenntteerr  uunn  tteell  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  jjuuvvéénniillee,,  ssii  

ll’’oonn  ddooiitt  ppaarrttiirr  ddee  llaa  vviiee  qquuoottiiddiieennnnee  ddeess  jjeeuunneess,,  ddee  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  

pprreessqquuee  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  àà  ttrraavveerrss  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  ccee  qquuee  ffoouurrnniisssseenntt  

nnooss  mmééddiiaass  eett  aauuttrreess  ssoouurrcceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  tteelllleess  qquuee  llee  ssoonnddaaggee  qquuii  

nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  dd’’eennttrreerr  ddiirreecctteemmeenntt  eenn  ccoonnttaaccttee  aavveecc  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddaannss  

ttoouutteess  sseess  ccoouucchheess,,  àà  ssaavvooiirr,,  lleess  aauutteeuurrss  ddeess  aacctteess  ddéélliiccttuueeuuxx,,  lleeuurrss  

vviiccttiimmeess,,  lleess  ttéémmooiinnss  eett  aauuttrreess  ssppeeccttaatteeuurrss..  

LL’’oonn  ss’’aappeerrççooiitt  ttoouutt  ddee  ssuuiittee  qquuee  ppeeuu  ddee  mmaannqquueemmeennttss  

sseeuulleemmeenntt  ssoonntt  rréévvééllééss  àà  ll’’aauuttoorriittéé  jjuuddiicciiaaiirree..  OOrr,,  llaa  ddéénnoonncciiaattiioonn  eesstt  ll’’uunnee  

ddeess  ppoossssiibbiilliittééss  ppaarr  lleessqquueelllleess  ll’’OOPPJJ  oouu  ll’’OOMMPP  ss’’iinnffoorrmmee  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  
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dd’’uunn  ffaaiitt  iinnffrraaccttiioonnnneell,,  eett  ppeeuutt  ppaarr  llaa  ssuuiittee  oouuvvrriirr  ddeess  eennqquuêêtteess  ppoouurr  ééttaabblliirr  

sseess  rreessppoonnssaabblleess  eett  oouuvvrriirr  uunn  ddoossssiieerr  jjuuddiicciiaaiirree  àà  lleeuurr  cchhaarrggee..  

  LLeess  cchhiiffffrreess  pprréésseennttééss  ppaarr  lleess  ttaabblleeaauuxx  ccii--ddeessssuuss,,  ddéémmoonnttrreenntt  

bbiieenn  qquu’’iill  yy  aa  uunn  ttrrèèss  ffaaiibbllee  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  llééggaallee..        

BB..  LLee  ccoonnssttaatt  ddééggaaggéé  ssoouuss  ll’’aannggllee  qquuaalliittaattiiff  

CCoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  ééttuuddeess  aannttéérriieeuurreess  qquuii  oonntt  pprréésseennttéé  pplluuss  

ddeess  aacctteess  ddee  ddéévviiaannccee,,  cceellllee--ccii  ddéémmoonnttrree  pplluuss  ddeess  aacctteess  ddee  nnaattuurree  

iinnffrraaccttiioonnnneellllee  tteellss  qquuee  vvoollss,,  ccoouuppss  eett  bblleessssuurreess  vvoolloonnttaaiirreess,,  vviiooll,,  

eexxttoorrssiioonn,,  mmeennaacceess,,  cchhaannvvrree  àà  ffuumméé  eettcc..  eenn  rrééaalliittéé,,  llaa  ddéévviiaannccee  jjuuvvéénniillee  

nn’’aa  ppaass  ddiissppaarruu,,  eellllee  ss’’eesstt  ppaarr  ccoonnttrree  aammpplliiffiiééee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss..  

LLeess  rraappppoorrttss  ssoocciiaauuxx  ddeess  jjeeuunneess  pprréésseenntteenntt  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  

dd’’ooccccaassiioonnss  ddee  ccrriimmeess  qquuee  ddee  ddéévviiaanncceess..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  ss’’eexxpplliiqquuee  ppaarr  llee  

ffaaiitt  mmêêmmee  ddee  llaa  pprreessssiioonn  ssoocciiaallee  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  ppaarr  sseess  ccoonnssééqquueenncceess  

dd’’aauuttrree  ppaarrtt..  

LL’’eeffffeeccttiivviittéé  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  ddee  ll’’EECCLL  aabboorrddéé  àà  llaa  

sseeccttiioonn  pprrééccééddeennttee  nnoouuss  ppeerrmmeett  dd’’aappppoorrtteerr  nnoottrree  aapppprréécciiaattiioonn  ccrriittiiqquuee,,  

aaiinnssii  qquuee  nnooss  ssuuggggeessttiioonnss  qquuii  ffeerroonntt  ll’’oobbjjeett  ddee  llaa  ttrrooiissiièèmmee  sseeccttiioonn..            

SSEECCTTIIOONN  IIIIII  ::  AAPPPPRREECCIIAATTIIOONN  CCRRIITTIIQQUUEE  EETT  SSUUGGGGEESSTTIIOONNSS  

LL’’eennffaanntt,,  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  ddiitt,,  eesstt  uunn  êêttrree  ffaaiibbllee,,  vvuullnnéérraabbllee  eett  

iimmppuuiissssaanntt  vvuu  ssoonn  nniivveeaauu  ttrrèèss  ffaaiibbllee  ddee  mmaattuurriittéé,,  ssoonn  mmaannqquuee  ddee  

ddiisscceerrnneemmeenntt  eett  ssuurrttoouutt    ssaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ddééppeennddaannccee  ;;  iill  aa  ddoonncc  bbeessooiinn  dduu  

ccoonnccoouurrss  ddee  ttoouuttee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ppoouurr  ssoonn  ééppaannoouuiisssseemmeenntt..  

CCeess  rraaiissoonnss,,  aavviioonnss  ––  nnoouuss  ddiitt,,  oonn  ppoouusssséé  llee  llééggiissllaatteeuurr  àà  

pprreennddrree,,  mmiieeuuxx,,  àà  ééddiicctteerr  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  ppoouurr  

rrééaaddaapptteerr  ssaa  vviiee  aauuxx  eexxiiggeenncceess  ddeess  rrèègglleess  mmiinniimmaa  ddee  llaa  vviiee..    
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AAiinnssii,,  nnoouuss  aalllloonnss  éémmeettttrree  nnoottrree  aapppprréécciiaattiioonn  ccrriittiiqquuee  ((§§11))  eett    

ffoorrmmuulleerr  ddeess  ddiifffféérreenntteess  pprrooppoossiittiioonnss  ((§§22))..  

§§11..  AApppprréécciiaattiioonn  ccrriittiiqquuee  

LLaa  pprrootteeccttiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  ddee  ll’’EECCLL  aabboorrddeerr  ccii--ddeessssuuss,,  ssuusscciittee  

nnoottrree  aapppprréécciiaattiioonn  ccrriittiiqquuee  qquuii  dduu  rreessttee  eesstt  ccoonnssiiddéérraabbllee  àà  ddoouubbllee  ppooiinntt  ddee  

vvuu..  CC’’eesstt--àà--ddiirree  qquuee  nnoouuss  aalllloonnss  aabboorrddeerr  lleess  aamméélliioorraattiioonnss  ddee  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  vviiee  ddee  ll’’EECCLL  ((AA..)),,  eett  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  rreellaattiivveess  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  cceettttee  

pprrootteeccttiioonn  ((BB..))..  

AA..  LLeess  aamméélliioorraattiioonnss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddee  ll’’eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  

DDééjjàà,,  llee  ffaaiitt  ddee  rreemmppllaacceerr  llee  tteerrmmee  ««  eennffaannccee    ddéélliinnqquuaannttee  »»  

ccoonnssaaccrréé  ppaarr  llee  ddééccrreett  ddee  11995500  ppaarr  ««  ll’’eennffaannccee  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  »»,,  eesstt  

uunnee  aamméélliioorraattiioonn..  CCaarr,,  ddéémmoonnttrree  ccoommbbiieenn  ééttaaiitt  llee  ssoouuccii  dduu  llééggiissllaatteeuurr,,  

cceelluuii  ddee  vvooiirr  ll’’eennffaanntt  êêttrree  ttrraaiittéé  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  qquuii  ttiieennnneenntt  ccoommppttee  ddee  

sseess  ddrrooiittss,,  àà  ssaavvooiirr,,  lleess  ddrrooiittss  rreeccoonnnnuuss  àà  ttoouutt  eennffaanntt..  

EEnnssuuiittee,,  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  iinnssttiittuuee  uunnee  

jjuurriiddiiccttiioonn  ssppéécciiaalliissééee  ddéénnoommmmééee  ««  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  »»,,  ccee  qquuii  

ssoouussttrraaiitt  ll’’eennffaanntt  dduu  rraanngg  ddeess  jjuussttiicciiaabblleess  ddee  ddrrooiitt  ccoommmmuunn,,    eennccoorree  uunnee  

aavvaannccééee,,  ccaarr  llee  ffaaiitt  ddee  ppllaacceerr  ll’’eennffaanntt  ddeevvaanntt  uunnee  mmêêmmee  jjuurriiddiiccttiioonn  qquuee  

ll’’aadduullttee,,  bbiieenn  qquuee  ddaannss  llaa  cchhaammbbrree  ddeess  mmiinneeuurrss,,  nn’’ééttaaiitt  ppaass  ssuuffffiissaanntt  ddaannss  

llee  ccaaddrree  ddee  ssaa  pprrootteeccttiioonn..  DDééssoorrmmaaiiss,,  llee  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  eesstt  llee  sseeuull  

ccoommppéétteenntt  ppoouurr  ccoonnnnaaiittrree  eenn  pprreemmiieerr  eett  sseeccoonndd  rreessssoorrtt  lleess  aaffffaaiirreess  ppoouurr  

lleessqquueellss  ssee  ttrroouuvvee  iimmpplliiqquuéé  ll’’eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii..11  

LLaa  ssuupppprreessssiioonn  dduu  ccrriittèèrree  ddee  ddiisscceerrnneemmeenntt  ddaannss  llaa  rreecchheerrcchhee  

ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ppéénnaallee  ddee  ll’’eennffaanntt  ((ssoouuss  llee  ddééccrreett  ddee  11995500)),,  eett  

ll’’iinnssttaauurraattiioonn  dduu  pprriinncciippee  ddee  ll’’iirrrreessppoonnssaabbiilliittéé  ppéénnaallee  ddeess  mmiinneeuurrss  ((ssoouuss  llaa  

nnoouuvveellllee  llooii  ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt))..  

                                  
1 Art. 99 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit  
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AAuu  nniivveeaauu  ddeess  rrèègglleess  ddee    pprrooccéédduurree,,  iill  ffaauutt  rreeccoonnnnaaiittrree  llàà  

ééggaalleemmeenntt  ddeess  aamméélliioorraattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  pprrooccéédduurree  ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall  

ppoouurr  eennffaannttss  ;;  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ddeess  mmeessuurreess  pprroovviissooiirreess  àà  pprreennddrree  eenn  ffaavveeuurr  ddee  

ll’’eennffaanntt  eett  ccee,,  aauu  lloonngg  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  dduu  ddoossssiieerr  ;;    ddeess  ggaarraannttiieess  

pprrooccéédduurraalleess..  

EEnnffiinn,,  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ddéécciissiioonnss  àà  pprreennddrree  ccoonnttrree  ll’’eennffaanntt,,  oonn  

rreeccoonnnnaaiitt  ééggaalleemmeenntt  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ddeess  mmeessuurreess  aajjuussttééeess  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  

ll’’eennffaanntt,,  eett  aauussssii  llee  mmééccaanniissmmee  ddee  mmééddiiaattiioonn..  

BB..  LLeess  ddiiffffiiccuullttééss  rreellaattiivveess  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt..  

LLaa  jjuussttiiccee  nn’’eesstt  ppaass  ddaannss  lleess  tteexxtteess,,  mmaaiiss  pplluuttôôtt  ddaannss  ll’’ââmmee  dduu  

mmaaggiissttrraatt  ddiissaaiitt  HHEENNRRII--PPAASSCCAALL11..llee  mmaaggiissttrraatt  qquuii  eesstt  aappppeelléé  àà  ddiirree  llee  

ddrrooiitt,,  àà  rreennddrree  jjuussttiiccee  ddooiitt  êêttrree  mmiiss  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  aaddééqquuaatteess  ddee  llaa  vviiee  

ppoouurr  nnee  ppaass  ttoommbbeerr  ddaannss  llaa  tteennttaattiioonn..  

CCeerrtteess,,  ll’’oonn  rreeccoonnnnaaiitt  àà  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  ddeess  

iinnnnoovvaattiioonnss  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt,,  eett  ddaannss  ssaa  

ppoolliittiiqquuee  ccrriimmiinneellllee..  MMaaiiss,,  llee  pprroobbllèèmmee  qquuii  ssuusscciittee  nnoommbbrree  ddee  rrééaaccttiioonnss  aauu  

sseeiinn  ddee  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  ccoonnggoollaaiissee,,  eesstt  cceelluuii  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree,,  bbrreeff,,  

ssoonn  eeffffeeccttiivviittéé  rreessttee  uunnee  lleettttrree  mmoorrttee  nnoouuss  sseemmbbllee  tt--iill..    

LL’’oonn  ddeevvaaiitt  àà  ccee  jjoouurr,,  ccoommpptteerr  uunn  ppoouurrcceennttaaggee  ttrrèèss  ffaaiibbllee  

dd’’eennffaannttss  ddee  llaa  rruuee,,  dd’’eennffaannttss  qquuii  ssoonntt  ddééllaaiissssééss  àà  llaa  mmeerrccii  ddee  llaa  

ddéébbrroouuiillllaarrddiissee..  LL’’aarrttiiccllee  6622  ddee  llaa  llooii  ssuussmmeennttiioonnnnééee  iinnssttiittuuee  uunnee  pprrootteeccttiioonn  

ssppéécciiaallee  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess  eennffaannttss  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddiiffffiicciillee,,  aalloorrss  qquuee  qquuaanndd  oonn  

ssee  pprroommèènnee  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  ll’’oonn  ccoonnssttaattee  bbiieenn  ddeess  eennffaannttss  ddaannss  

llaa  rruuee,,  ddeevveennuuss  mmeennddiiaannttss,,  vvaaggaabboonnddss,,  ssee  lliivvrraanntt  àà  llaa  pprroossttiittuuttiioonn,,  àà  llaa  

ddéébbaauucchhee..  CCeess  eennffaannttss,,  aavviioonnss  nnoouuss  ddiitt,,  vvoonntt  aaccqquuéérriirr  ddeess  hhaabbiittuuddeess  ddee  

vviiee  qquuii  lleess  rreennddrroonntt  iinnccaappaabblleess  dd’’aacccceepptteerr  lleess  eexxiiggeenncceess  dd’’uunn  ttrraavvaaiill  

rréégguulliieerr,,  iillss  sseerroonntt  aalloorrss  ppoouussssééss  àà  ss’’eennggaaggeerr  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  

                                  
1 KASONGO MUIDINGE, op.cit,  
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pprrooffoonnddéémmeenntt  ddaannss  uunn  ssttyyllee  ddee  vviiee  ddéélliinnqquuaanntt  ppoouurr  ll’’aavveenniirr..  OOrr,,  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  ddee  cceettttee  llooii  ddeevvaaiitt  ppeerrmmeettttrree  qquu’’iill  nn’’yy  aaiitt  pprreessqquuee  ppaass  dd’’eennffaannttss  

ddaannss  cceettttee  ssiittuuaattiioonn,,  eett  ddiimmiinnuueerr  cceettttee  oorriieennttaattiioonn  ddee  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  jjuuvvéénniillee..    

CCaarr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’eennffaanntt,,  cceeuuxx  nnoottaammmmeenntt,,  ddee  

ssoonn  ddrrooiitt  dd’’êêttrree  pprroottééggéé,,  ssuuppppoossee  uunn  mmoouuvveemmeenntt  dd’’eennvveerrgguurree  nnaattiioonnaallee..  

DDééssoorrmmaaiiss,,  iill  nnee  ssuuffffiitt  pplluuss  ssiimmpplleemmeenntt  ddee  rreeccoonnnnaaiittrree  eett  ddee  ccoommpprreennddrree  

lleess  ddeevvooiirrss  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  eennvveerrss  ll’’eennffaanntt,,  mmaaiiss  dd’’aaggiirr  ppoouurr  ttrraadduuiirree  

cceess  ccoonnvviiccttiioonnss  eenn  aacctteess..  

  LLeess  ppaarrlleemmeennttss  eett  sseess  mmeemmbbrreess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  lleess  mmeeiilllleeuurrss  

cchhaammppiioonnss  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt,,  mmiieeuuxx,,  iillss  llee  ddooiivveenntt..  IIllss  ppeeuuvveenntt  

llééggiifféérreerr,,  ssuuppeerrvviisseerr  ll’’aaccttiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  eett  eenn  ttaanntt  qquu’’aauuttoorriittéé  

bbuuddggééttaaiirree  aalllloouueerr  ddeess  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  ccaappaabblleess  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx  

aatttteenntteess..  CCoommmmee  rreessppoonnssaabblleess  nnaattiioonnaauuxx  eett  nnoottaabblleess  llooccaauuxx,,  iillss  ppeeuuvveenntt  

aattttiirreerr  ll’’aatttteennttiioonn  ssuurr  ddeess  qquueessttiioonnss  iimmppoorrttaanntteess,,  eett  sseennssiibbiilliisseerr  ll’’ooppiinniioonn11..  

CCeeppeennddaanntt,,  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  bbuuddggeett  iinnccoommbbee  aauu  ppoouuvvooiirr  

eexxééccuuttiiff..  CCaarr,,  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  dd’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall  eesstt  uunnee  mmiissssiioonn  

ddéévvoolluuee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  cceelluuii--ccii  ddaannss  ssaa  ccoonncceeppttiioonn  

mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneellllee..  QQuuee  ppeeuutt--oonn  ddiirree  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  ddee  ll’’eennffaanntt  

eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  eenn  ggéénnéérraall,,  eett  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  

KKiinnsshhaassaa  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ??  

NNoouuss  aavvoonnss  rreeccoonnnnuu  lleess  iinnnnoovvaattiioonnss  aaddaappttééeess  ppaarr  llaa  llooii  ssoouuss  

eexxaammeenn,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ddrrooiittss  ddee  ll’’eennffaanntt,,  mmaaiiss  ll’’oonn  nnee  ddiirraa  ppaass  

qquuee  ttoouutt  cceeccii  eesstt  uunnee  ffiiccttiioonn  jjuurriiddiiqquuee  ??  PPuuiissqquuee  llaa  rrééaalliittéé  ssuurr  tteerrrraaiinn  

pprréésseennttee  uunn  aauuttrree  aassppeecctt  ddee  ccee  qquuii  ddeevvrraaiitt  êêttrree..      

DDééjjàà  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  ll’’oonn  rreennccoonnttrree  ppaass  mmaall  ddee  ddiiffffiiccuullttééss  rreellaattiivveess  

àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  aauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  eennffaannttss  !!  LL’’aarrttiiccllee  

220000  ddee  llaa  llooii  ddiissppoossee  qquu’’iillss  sseerroonntt  iinnssttaallllééss  lleess  ttrriibbuunnaauuxx  ppoouurr  eennffaannttss  ddaannss  

                                  
1 O’DONNEL, Dan, op.cit, p. 17 
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lleess  ddeeuuxx  aannss  qquuii  ssuuiivveenntt  llaa  pprroommuullggaattiioonn    ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  oorr,,  

aaccttuueelllleemmeenntt  nnoouuss  aavvoonnss  ddééppaasssséé  llee  ddééllaaii  llééggaall  ddee  cceettttee  oorrggaanniissaattiioonn..  

CCoommbbiieenn  ddee  ttrriibbuunnaauuxx  ppoouurr  eennffaannttss  oonntt  ééttéé  iinnssttaallllééss  aauu  jjoouurr  ooùù  nnoouuss  

ppaarrlloonnss..  

  LLee  sseeuull  ttrriibbuunnaall  ddee  KKiinnsshhaassaa  //  NN’’ddjjiillii  iinnssttaalllléé  aauu  mmooiiss  ddee  mmaaii  

22001111,,  ccoonnnnaaiitt  ddee  sséérriieeuuxx  pprroobbllèèmmeess  lliiééss  àà  ssoonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt..  LLee  

mmaannqquuee  ddeess  llooccaauuxx,,  llee  nnoonn  ppaaiieemmeenntt  dduu  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff,,  ll’’aabbsseennccee  

ddeess  ffrraaiiss  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,,  ttaanntt  ddee  pprroobbllèèmmeess  qquuii  jjaalloonnnneenntt  cceettttee  

jjuurriiddiiccttiioonn..  PPoouurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  aauuddiieenncceess  iill  ffaauutt  rreeccoouurriirr  aauuxx  llooccaauuxx  dduu  

TTrriibbuunnaall  ddee  GGrraannddee  IInnssttaannccee  ddee  NN’’ddjjiillii..    

AAuu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ddéétteennttiioonn,,  llàà  eennccoorree  rriieenn  nnee  mmaarrcchhee  nnoouuss  

sseemmbbllee  tt--iill  !!  SSeelloonn  llee  rraappppoorrtt  dduu  cceennttrree  dd’’aappppuuii  aauu  ttrraavvaaiill  ssoocciiaall  ddee  llaa  rruuee  

((CCAATTRR  eenn  ssiiggllee)),,  ppuubblliiéé  aauu  nneett,,  llaannççaanntt  uunn  ccrrii  dd’’aallaarrmmee  eenn  ffaavveeuurr    ddeess  

eennffaannttss  eenn  ccoonnfflliittss  aavveecc  llaa  llooii  aauu  ppaavviilllloonn  ddeess  mmiinneeuurrss    ddee  llaa  pprriissoonn  

cceennttrraallee  ddee  MMaakkaallaa,,  àà  ll’’iissssuuee  ddee  llaa  vviissiittee  ddee  sseess  rreessppoonnssaabblleess  eett  

ppaarrtteennaaiirreess,,  vviissiittee  iinntteerrvveennuuee  llee  1144  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr,,  ««lleess  eennffaannttss  eenn  ccoonnfflliitt  

aavveecc  llaa  llooii  ddéétteennuuss  aauu  ppaavviilllloonn  1100  ddee  cceett  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  rréééédduuccaattiioonn,,  

ssoonntt  nnoouurrrriiss  ddeeuuxx  ffooiiss  ppaarr  sseemmaaiinnee  ((mmaarrddii  eett  jjeeuuddii))  ggrrââccee  àà  uunnee  aaccttiioonn  ddee  

BBIICCEE..  CCeett  oorrggaanniissmmee  lleeuurr  ffoouurrnniitt  ddeess  ggââtteeaauuxx  llee  mmaarrddii  eett  ddeess  ppllaattss  dduu  rriizz  

llee  JJeeuuddii..  LLeess  aauuttrreess  jjoouurrss,,  lleess  eennffaannttss  aatttteennddeenntt  qquuee  llaa  mmaannnnee  ttoommbbee  dduu  

cciieell  »»  ccoommmmee  iillss  ll’’oonntt  ttéémmooiiggnnééss  eeuuxx--mmêêmmeess  àà  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  CCAASSTTRR  eett  

ppaarrtteennaaiirreess  ((IIDDAAYY//  SSUUIISSSSEE,,  IIDDAAYY//  RRDDCC,,  CCNNBB//  BBEERRLLGGIIQQUUEE))  ccoonndduuiittee  

ppaarr  MM..  MMiicchheell  LLUUKKOOMMBBOO,,  cchheeff  ddee  ddiivviissiioonn  rreepprréésseennttaanntt  llee  DDiirreecctteeuurr  ddee  llaa  

pprrootteeccttiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  ddeess  eennffaannttss  aauu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee..  MMêêmmee  uunn  

éédduuccaatteeuurr  dduu  BBIICCEE  eett  ddeess  aaggeennttss  ddee  llaa  pprriissoonn  oonntt  aappppuuyyéé  cceess  

ttéémmooiiggnnaaggeess  eett  ssuurrttoouutt  ssaalluuéé  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  oonntt  

ppaarrttaaggéé  eett  mmaannggéé  ddeess  ggââtteeaauuxx  aavveecc  lleess  eennffaannttss,,  oouuttrree  cceerrttaaiinnss  eeffffeettss  lleeuurr  

ooffffeerrttss  ((bbaalllloonnss  ddee  ffoooott  BBaallll,,  aarrrroossooiirrss,,  hhaabbiittss,,  lliivvrreess,,  ccaahhiieerrss,,  eettcc..))..  TToouuss  

lleess  ttéémmooiiggnnaaggeess  ssuurr  llaa  ssoouuss  aalliimmeennttaattiioonn  ddeess  ddéétteennuuss  mmiinneeuurrss  ééttaaiieenntt  

mmooiinnss  ..ppaarrllaanntt  qquuee  lleeuurr  ééttaatt  ddee  ssaannttéé  pprrééccaaiirree,,  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt..  
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QQuuaanntt  aauuxx  ddoossssiieerrss  jjuuddiicciiaaiirreess,,  iillss  sseemmbblleenntt  êêttrree  aauu  ppooiinntt  mmoorrtt..  

CCeerrttaaiinnss  eennffaannttss  oonntt  pprrooffiittéé  ddee  ll’’aammbbiiaannccee  ddee  ggaaiittéé  ooccccaassiioonnnnééee  ppaarr  llaa  

vviissiittee  dduu  CCAASSTTRR  eett  ppaarrtteennaaiirreess  ppoouurr  ppoosseerr  llee  pprroobbllèèmmee  ddee  lleeuurrss  ddoossssiieerrss  

aauu  JJuuggee  dduu  ttrriibbuunnaall  ddee  ppaaiixx  ddee  KKAASSAAVVUUBBUU  ((AAssssoossssaa))  ddee  ppaassssaaggee  aauu  

ppaavviilllloonn  1100  ppoouurr  uunnee  vviissiittee..  PPaarrmmii  lleess  ddéétteennuuss,,  bbeeaauuccoouupp  oonntt  ccoonnffiiéé  àà  llaa  

ddééllééggaattiioonn  qquu’’iillss  oonntt  ppaasssséé  pplluussiieeuurrss  mmooiiss  ssaannss  eessppooiirr  ddee  rreeccoouuvvrreerr  llaa  

lliibbeerrttéé..  BBiieenn  dd’’aauuttrreess  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  lleess  ppaarreennttss  nnee  ssoonntt  ppaass  iinnffoorrmmééss  ddee  

lleeuurr  iinnccaarrccéérraattiioonn..  

SSeelloonn  uunn  aaggeenntt  ddee  llaa  pprriissoonn,,  pplluussiieeuurrss  ggrriieeffss  ssoonntt  rreepprroocchhééss  

aauuxx  eennffaannttss,,  nnoottaammmmeenntt  llee  vvooll,,  lleess  ccoouuppss  eett  bblleessssuurreess,,  llee  vviiooll,,  llee  

vvaaggaabboonnddaaggee,,  ll’’eessccrrooqquueerriiee,,  eettcc..  IIll    aa,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  ééppiinngglléé  llee  mmaannqquuee  ddee  

llooiissiirrss,,  ddee  rréécchhaauuddss  eett  dd’’uusstteennssiilleess  ddee  llaa  ccuuiissiinnee  ppaarrmmii  lleess  ddiiffffiiccuullttééss..  

SSoouuvveenntt,,  lleess  eennffaannttss  ddéécchhiirreenntt  lleeuurrss  vvêêtteemmeennttss  ppoouurr  ss’’eenn  sseerrvviirr  eett  aalllluummeerr  

llee  ffeeuu  eett  ccuuiirr  ddee  rraarreess  ddeennrrééeess  qquuee  lleeuurr  aappppoorrtteenntt  cceerrttaaiinneess  ppeerrssoonnnneess  ddee  

bboonnnnee  vvoolloonnttéé..  

PPoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddee  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  eennffaannttss  ttaanntt  eenn  

ssiittuuaattiioonn  ddiiffffiicciillee  qquu’’eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii,,  cceeuuxx--ccii,,  aauuxx  tteerrmmeess  ddeess  

ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  6622  eett  ssuuiivvaannttss  ddee  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ll’’eennffaanntt,,  ssoonntt  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dd’’uunnee  pprrootteeccttiioonn  ssppéécciiaallee  qquuii  ddooiitt  ssee  rrééaalliisseerr  àà  

ttrraavveerrss  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddee  ttuutteellllee  ddee  ll’’EEttaatt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  6633  ddee  

llaa  llooii  ssuussmmeennttiioonnnnééee..  MMaaiiss  llee  ccoonnssttaatt  aammèèrree  ddéémmoonnttrree  qquu’’àà  ccee  nniivveeaauu,,  iill  

yy’’aa  eennccoorree  uunn  sséérriieeuuxx  pprroobbllèèmmee..  DDeeppuuiiss  llaa  pprroommuullggaattiioonn  ddee  llaa  llooii,,  aauuccuunnee  

iinnffrraassttrruuccttuurree  nn’’aa  ééttéé  ccoonnssttrruuiittee  àà  cceettttee  ffiinn,,  llee  sseeuull  cceennttrree  ddee  ggaarrddee  eett  ddee  

rréééédduuccaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  BBEENNSSEEKKEE  FFUUTTII  qquuii,,  àà  ccee  jjoouurr  eesstt  eenn  pplleeiinnee  

rrééhhaabbiilliittaattiioonn,,  nnee  ssaaiitt  ppaass  aaccccuueeiilllliirr  lleess  eennffaannttss..  

AA  ppeeiinnee  qquueellqquueess  iinnssttiittuuttiioonnss  pprriivvééeess  aaggrrééééeess  mmiilliitteenntt  ttaanntt  ssooiitt  

ppeeuu,,  aavveecc  bbiieenn  ssûûrr  lleess  mmooyyeennss  ddee  bboorrdd,,  àà  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  eennffaannttss  

ttaanntt  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddiiffffiicciillee  qquu’’eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii..  DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  llaa  mmeennttaalliittéé  

mmêêmmee  ddeess  eennffaannttss  ttaanntt  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddiiffffiicciillee  qquu’’eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  ppoossee  

uunn  sséérriieeuuxx  pprroobbllèèmmee  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  cceettttee  pprrootteeccttiioonn..  LLeess  eennffaannttss  
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aarrrrêêttééss  eett  ttrraannssfféérrééss  aauu  jjuuggee  ppoouurr  eennffaannttss,,  ddèèss  qquu’’iillss  aarrrriivveenntt,,  ppoosseenntt  ddeess  

ddiiffffiiccuullttééss  qquuaanntt  àà  lleeuurr  eennccaaddrreemmeenntt..  PPuuiissqquuee  ll’’oonn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ttrroopp  lleess  

ccooiinncceerr,,  aalloorrss  lleess  uunnss  ssaauutteenntt  lleess  mmuurreess  ddee  llaa  ccllôôttuurraaii  dduu  ttrriibbuunnaall  ppoouurr  ffuuiirr,,  

ttaannddiiss  qquuee  lleess  aauuttrreess,,  lloorrss  ddee  lleeuurr  aacchheemmiinneemmeenntt  vveerrss  ssooiitt  llaa  pprriissoonn  ddee  

MMaakkaallaa,,  ssooiitt    llee  cceennttrree  dd’’éébbeerrggeemmeenntt,,  mmeennaacceenntt  ppaass  mmaall  lleess  aaggeennttss  

ccoommmmiiss  àà  lleeuurr  ggaarrddee  eenn  ccoouurrss  ddee  rroouuttee  eett  cchheerrcchheenntt  àà  éécchhaappppeerr..    

LL’’aapppprréécciiaattiioonn  ccrriittiiqquuee  ffaaiittee  ddaannss  llee  ppooiinntt  ccii  hhaauutt  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  

ddee  ffoorrmmuulleerr  uunnee  sséérriiee  ddee  ssuuggggeessttiioonnss  ddaannss  llee  ppooiinntt  ssuuiivvaanntt..  

§§22..  SSuuggggeessttiioonnss    

LLaa  ttrraaddiittiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  vvoouuddrraaiitt  àà  ccee  qquuee,,  lloorrssqquuee  ll’’oonn  ccrriittiiqquuee,,  

qquuee  ll’’oonn  yy  aappppoorrttee  ééggaalleemmeenntt  ssaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn..  AA  ccee  pprrooppooss,,  nnoouuss  aalllloonnss,,  

aapprrèèss  aavvooiirr  ppoosséé  nnooss  ccrriittiiqquueess,,  eennvviissaaggeerr  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  eett  

ddee  ddiiffffuussiioonn  ddee  llaa  llooii  ((AA..)),,  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  aaggeennttss  ddee  sseerrvviiccee  aappppeellééss  àà  

ss’’ooccccuuppeerr  ddeess  eennffaannttss  ((BB..)),,  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ppeerrmmaanneennttss  ddee  ccoolllleeccttee  ddeess  

ddoonnnnééeess  ((CC..)),,  ll’’aaccccuueeiill,,  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  pphhyyssiiqquuee  eett  ppssyycchhiiqquuee  ddeess  eennffaannttss  

ppllaaccééss  ppaarr  oorrddoonnnnaannccee  dduu  jjuuggee  eenn  pprriissoonn  oouu  eenn  aalltteerrnnaattiivvee  àà  

ll’’eemmpprriissoonnnneemmeenntt  ((DD..)),,  ll’’éédduuccaattiioonn  ddee  bbaassee  eett  ll’’iinniittiiaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  

ddeess  eennffaannttss  ((EE..))  eett  eennffiinn  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  rrééiinnsseerrttiioonn  ssoocciiaallee  ((FF..))..  

AA..  SSeennssiibbiilliissaattiioonn  eett  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddeess  pprriinncciippeess  ddee  llaa  llooii  

LLee  pprriinncciippee  dduu  ddrrooiitt  ppéénnaall  lliibbeelllléé  àà  ll’’aarrttiiccllee  66  

33  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  1188  fféévvrriieerr  22000066  tteellllee  qquuee  rréévviissééee  àà  ccee  

jjoouurr,,  sseelloonn  lleeqquueell,,  ««  nnuull  nn’’eesstt  sseennsséé  iiggnnoorreerr  llaa  llooii  »»  ss’’aapppplliiqquuaanntt  

iinnddiissttiinncctteemmeenntt  àà  ttoouutt  cciittooyyeenn,,  dduu  pplluuss  oobbssccuurr  aauu  pplluuss  iilllluussttrree,,  nnee  ppeeuutt  

ttrroouuvveerr  ttoouutt  ssoonn  sseennss  qquuee  ssii  lleess  cciittooyyeennss  ddiissppoosseenntt  dd’’uunn  iinnssttrruummeenntt  ddee  llaa  

ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  lleeuurrss  ddrrooiittss11..  OOrr,,  llaa  mmeeiilllleeuurree  ffaaççoonn  ddee  ccoonnnnaaiittrree  sseess  

ddrrooiittss  eesstt,,  àà  nnoottrree  aavviiss,,  ssoonn  eennsseeiiggnneemmeenntt..  AA  cceett  eeffffeett,,  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  

                                  
1 LIKULIA BOLONGO, op.cit, p.15 
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ddooiivveenntt  mmeettttrree  aauu  ppooiinntt  uunn  ssyyssttèèmmee  ppoouurr  ffaaiirree  llaarrggeemmeenntt  ccoonnnnaaiittrree  lleess  

pprriinncciippeess  eett  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  llooii  aauuxx  aadduulltteess  eett  aauuxx  eennffaannttss..  

EEnn  oouuttrree,,  qquuee  lleess  pprriinncciippeess  eett  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  llooii  ssooiieenntt  

llaarrggeemmeenntt  ddiiffffuussééss  ddaannss  lleess  llaanngguueess  nnaattiioonnaalleess  ddee  llaa  RRDDCC  eett  qquu’’iillss  ssooiieenntt  

ttrraadduuiittss  ddaannss  lleess  llaanngguueess  ddeess  pprriinncciippaauuxx  ggrroouuppeess  ddee  rreeffuuggiiééss  eett  

dd’’iimmmmiiggrraannttss..    

BB..  FFoorrmmaattiioonn  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’EEttaatt    

LL’’EEttaatt  ddooiitt  àà  ttoouutt  mmoommeenntt,,  eennvviissaaggeerr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  llee  

rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’EEttaatt    eett  ddeess  aacctteeuurrss  ddee  llaa  

ssoocciiééttéé  cciivviillee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  eennffaannttss..  

LLee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  eennffaannttss  eesstt  uunn  sseecctteeuurr  ttrrèèss  

ccoommpplleexxee  qquuii  ddeemmaannddee  ddee  llaa  tteecchhnniicciittéé  eett  aauussssii  eett  ssuurrttoouutt  ddee  llaa  vvoolloonnttéé..  AA  

cceett  eeffffeett,,  lleess  aaggeennttss  ddee  ll’’EEttaatt  eett  lleess  aacctteeuurrss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  qquuii  ss’’yy  

iinnttéérreesssseenntt,,  ddooiivveenntt  mmaanniiffeesstteerr  uunn  iinnttéérrêêtt  ppaarrttiiccuulliieerr  eett  uunn  eenntthhoouussiiaassmmee  

ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’eennffaannccee..  

CC..  MMééccaanniissmmeess  ppeerrmmaanneennttss  ddee  ccoolllleeccttee  ddeess  ddoonnnnééeess  

LLeess  cchhiiffffrreess  pprréésseennttééss  ppaarr  nnooss  eennqquuêêtteess  ddéémmoonnttrreenntt  ssaannss  

ddoouuttee  qquuee  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  jjuuvvéénniillee  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  uunn  ffllééaauu  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  

KKiinnsshhaassaa..  OOrr,,  cchhaaqquuee  jjoouurr  qquuii  ppaassssee,,  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  ll’’oonn  

eennrreeggiissttrree  bbiieenn  ddeess  ffaaiittss  iinnffrraaccttiioonnnneellss  cchheezz  lleess  eennffaannttss..  LL’’ééccaarrtt  eennttrree  llaa  

ccrriimmiinnaalliittéé  rrééeellllee  eett  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  aappppaarreennttee  eesstt  ttrrèèss  iimmppoorrttaannttee..  CCaarr,,  ttoouutt  

ccee  qquuii  ssee  ccoommmmeett  nn’’eesstt  ppaass  ttoouujjoouurrss  rréévvéélléé  àà  ll’’aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee..  LLaa  

ccuullttuurree  ddee  llaa  ddéénnoonncciiaattiioonn  nn’’eesstt  ppaass  pprréésseennttee  ddaannss  llaa  mmeennttaalliittéé  dduu  cciittooyyeenn..  

PPoouurr  ppaalliieerr  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn,,  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ddooiivveenntt  àà  ccee  nniivveeaauu  

eennvviissaaggeerr  ddee  ccrrééeerr  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  uunn  mmééccaanniissmmee  ppeerrmmaanneenntt  ddee  

ccoolllleeccttee  ddeess  ddoonnnnééeess  ppoouurr  ddiissppoosseerr  dd’’uunnee  éévvaalluuaattiioonn  gglloobbaallee  ddee  llaa  

ssiittuuaattiioonn  ddeess  eennffaannttss  ssuurr  ssoonn  tteerrrriittooiirree  eett  ffaaiirree  uunnee  éévvaalluuaattiioonn  aapppprrooffoonnddiiee  
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eett  mmuullttiiddiisscciipplliinnaaiirree  ddee  pprrooggrrèèss  eett  ddiiffffiiccuullttééss  qquuii  jjaalloonnnneenntt  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  ddee  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt..  

DD..  EEdduuccaattiioonn  ddee  bbaassee  eett  iinniittiiaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  

TTaanntt  qquuee  llee  nniivveeaauu  iinntteelllleeccttuueell  ddee  ll’’eennffaanntt  ddeemmeeuurreerraa  ll’’aaccttuueell,,  

eett  qquuee  cceelluuii--ccii  rreesstteerraa  ssaannss  uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  ll’’oonn  ppeeuutt  

ttoouutt  ddiirree,,  ccrriieerr  eett  ppaarrttiirr  aatteelliieerr  eenn  aatteelliieerr,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  nnee  ssaauurraa  

ss’’aamméélliioorreerr..  

AAiinnssii,,  iill  ffaauuddrraa  eennvviissaaggeerr  ddééjjàà  uunnee  ppoolliittiiqquuee  éédduuccaattiivvee  eeffffiiccaaccee..  

PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  ll’’EEttaatt  ddooiitt  ddiissppoosseerr  ddee  sseess  pprroopprreess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssccoollaaiirreess  

ppoouurr  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddee  cceess  eennffaannttss  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddiiffffiicciillee  eett  eenn  ccoonnfflliitt  

aavveecc  llaa  llooii..  DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,    iill  ddooiitt  eennvviissaaggeerr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddeess  

eennffaannttss  aayyaanntt  rraattéé  llee  nniivveeaauu  ddee  ssccoollaarriittéé,,  aalloorrss  lleess  rrééccuuppéérreerr  ppaarr  

ll’’aapppprreennttiissssaaggee  ddeess  mmééttiieerrss  ppoouuvvaanntt  ppeerrmmeettttrree  lleeuurr  aauuttoo  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  

ddaannss  llaa  vviiee..  

EE..  RRééiinnsseerrttiioonn  ffaammiilliiaallee  eett  ssccoollaaiirree  ddeess  mmiinneeuurrss  lliibbéérrééss  eett  ddee  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  

eenn  rruuppttuurree  ffaammiilliiaallee  

CChhââttiieerr,,  cc’’eesstt  uunnee  bboonnnnee  cchhoossee  ppoouurr  ll’’éédduuccaattiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt..  

MMaaiiss,,  llaa  ffiinnaalliittéé  ddee  llaa  ssaannccttiioonn  eenn  ddrrooiitt  ppéénnaall,,  eesstt  llaa  rrééiinnsseerrttiioonn  ddee  ll’’aaggeenntt..  

AA  ccee  nniivveeaauu  eennccoorree,,  ll’’EEttaatt  ddooiitt  aavvooiirr  uunnee  bboonnnnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  rrééiinnsseerrttiioonn  

ssoocciiaallee  ddeess  mmiinneeuurrss  aapprrèèss  lleeuurr  ddéétteennttiioonn  oouu  ppllaacceemmeenntt  ddaannss  lleess  

ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ggaarrddee  eett  dd’’éédduuccaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt..  PPaarrccee  qquuee,,  llaa  pprraattiiqquuee  

rreennsseeiiggnnee  qquuee  lleess  eennffaannttss,,  uunnee  ffooiiss  lliibbéérrééss,,  rreeggaaggnneenntt  llaa  rruuee  eett  rreepprreennnneenntt  

lleeuurrss  aaccttiivviittééss,,  aauuttrreeffooiiss  ccoonnddaammnnééeess..  EEtt  ttoouutt  cceeccii  ssee  jjuussttiiffiiee  ppaarr  llee  

mmaannqquuee  dd’’uunnee  ppoolliittiiqquuee  eeffffiiccaaccee  ddee  rrééiinnsseerrttiioonn  ssoocciiaallee  eett  ffaammiilliiaallee..    
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

AAuuxx  tteerrmmeess  ddee  nnoottrree  ttrraavvaaiill  qquuii  aa  ccoonnssiissttéé  àà  pprréésseenntteerr  

««  ll’’iimmppaacctt  ddee  llaa  llooii  nn°°  0099//000011  dduu  1100  jjaannvviieerr  22000099  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ll’’eennffaanntt  ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  llooii  ::  rrééaalliittééss  eett  

ppeerrssppeeccttiivveess  eenn  RRDDCC  »»,,  llooiinn  ddee  nnoouuss  llaa  pprréétteennttiioonn  dd’’aavvooiirr  ééppuuiisséé  llaa  

mmaattiièèrree  ssii  iimmmmeennssee  rreellaattiivvee  àà  nnoottrree  oobbjjeett,,  lleess  iinnssttrruummeennttss  ddee  ttrraavvaaiill  aaiinnssii  

qquuee  llee  tteemmppss  nnee  nnoouuss  aayyaanntt  ppaass  ééttéé  ffaavvoorraabblleess,,  ttoouutt  dduu  mmooiinnss,,  uunn  eeffffoorrtt  aa  

ééttéé  ccoonnsseennttii  ppoouurr  aarrrriivveerr  àà  llaa  ffiinn  ddee  nnooss  iinnvveessttiiggaattiioonnss..    

PPoouurr  mmeenneerr  àà  bboonn  ppoorrtt  ccee  ttrraavvaaiill  eett  aabboouuttiirr  àà  ddeess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  

llooggiiqquueess,,  nnoouuss  aavvoonnss,,  oouuttrree  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn,,  aabboorrddééee  ddaannss  llee  pprreemmiieerr  

cchhaappiittrree,,  ll’’ééttuuddee  ddeessccrriippttiivvee  dduu  ccoonncceepptt  ««  eennffaanntt  »»,,  ooùù  nnoouuss  aavvoonnss  aannaallyysséé  

lleess  nnoottiioonnss  ggéénnéérraalleess  ssuurr  ll’’eennffaanntt,,  sseess  ddrrooiittss  eett  ddeevvooiirrss,,  lleess  

ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  jjuuvvéénniillee..  

DDaannss  llee  sseeccoonndd  cchhaappiittrree,,  nnoouuss  aavvoonnss  cchheerrcchhéé  àà  rrééppoonnddrree  àà  llaa  

qquueessttiioonn  ddee  ssaavvooiirr  ll’’iimmppaacctt  ddee  llaa  llooii  ssuussmmeennttiioonnnnééee  ssuurr  ll’’eennffaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  

aavveecc  llaa  llooii  ddaannss  nnoottrree  ppaayyss..  PPoouurr  yy  aarrrriivveerr,,  nnoouuss  aavvoonnss  aannaallyysséé  llaa  

pprrootteeccttiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  ddee  ll’’EECCLL  aauu  rreeggaarrdd  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ssoonn  eeffffeeccttiivviittéé  aa  

ééttéé  nnoottrree  pprrééooccccuuppaattiioonn..  LLee  ccoonnssttaatt  ddééggaaggéé  ppaarr  lleess  iinnvveessttiiggaattiioonnss  nnoouuss  

oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  ffoorrmmuulleerr  qquueellqquueess  pprrooppoossiittiioonnss..  

PPoouurr  cchhuutteerr,,  ll’’oonn  rreettiieennddrraa  qquuee  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé  ccoonnggoollaaiissee  

ttrraaddiittiioonnnneellllee,,  ll’’eennffaanntt  eesstt  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  uunnee  rriicchheessssee..  DDee  ppaarr  

ll’’éévvoolluuttiioonn  aaccttuueellllee,,  ssaa  ppllaaccee  eesstt  pplluuss  aammbbiiggüüee..  DDaannss  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess  ddee  

vviiee  ddiiffffiicciillee,,  iill  tteenndd  àà  ddeevveenniirr  uunnee  cchhaarrggee,,  ddoonntt  cceerrttaaiinneess  ffaammiilllleess  aaccccuullééeess  

ppaarr  ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  ssuubbvveenniirr  àà  lleeuurrss  bbeessooiinnss,,  cchheerrcchheenntt  àà  ssee  ddéébbaarrrraasssseerr  

ssoouuss  ddiivveerrss  pprréétteexxtteess  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ffaallllaacciieeuuxx..  CCeerrttaaiinnss  lliivvrrééss  àà  eeuuxx--

mmêêmmeess  ssoonntt  oobblliiggééss  ppoouurr  ssuurrvviivvrree,,  ddee  ssee  lliivvrreerr  àà  ddeess  aaccttiivviittééss  ppeeuu  

rreeccoommmmaannddaabblleess,,  lleess  mmeettttaanntt  eenn  ccoonnfflliitt  aavveecc  llaa  ssoocciiééttéé  eett  llaa  llooii..  LL’’ééttaatt  ddee  

ll’’aappppaarreeiill  jjuuddiicciiaaiirree  eenn  RRDDCC  ccoonnssttiittuuee  ééggaalleemmeenntt  uunnee  pprrééooccccuuppaattiioonn  
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mmaajjeeuurree..  CCeett  ééttaatt  ddee  ffaaiitt  aa  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ddrraammaattiiqquueess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

jjuussttiiccee  jjuuvvéénniillee..    

QQuuee  ll’’eennffaanntt  ssooiitt  ssuussppeeccttéé,,  aaccccuusséé,,  ccoonnvvaaiinnccuu  oouu  vviiccttiimmee  

dd’’iinnffrraaccttiioonn,,  llaa  ppaarroollee  ddee  ll’’aaccccuussaatteeuurr  oouu  aaggrreesssseeuurr  eett  ddeess  aaggeennttss  ppoolliicciieerrss,,  

jjuuddiicciiaaiirreess  eett  ppéénniitteennttiiaaiirreess  pprréévvaauutt..  LL’’eennffaanntt  nn’’eesstt  ppaass  ssuujjeett  ddee  ddrrooiitt  mmaaiiss  

rreessttee,,  jjuussqquu’’àà  pprréésseenntt,,  oobbjjeett  ddeess  pprraattiiqquueess  rroouuttiinniièèrreess  iinnjjuusstteess,,  ssoouuvveenntt  

ppeeuu  aapppprroopprriiééeess  qquuii  nnuuiisseenntt  àà  ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  àà  ssoonn  ééqquuiilliibbrree  

ppssyycchhiiqquuee  eett  rruuiinneenntt  sseess  ppeerrssppeeccttiivveess  dd’’aavveenniirr..  

LLee  pprréésseenntt  ttrraavvaaiill  aa  pprrooppoosséé  uunnee  ccoommbbiinnaaiissoonn  dd’’aaccttiioonnss  ddee  

ppllaaiiddooyyeerr,,  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn,,  ddee  ffoorrmmaattiioonn  eett  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  

ggrroouuppeess  cciibblleess  ddeessttiinnééss  àà  pprroommoouuvvooiirr  eett  vvuullggaarriisseerr  ddeess  bboonnnneess  pprraattiiqquueess  

eenn  mmaattiièèrree  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  jjeeuunneess  jjuussttiicciiaabblleess  eett  ddeess  eennffaannttss  vviiccttiimmeess  ddee  

vviioollaattiioonn  ddee  lleeuurrss  ddrrooiittss..    LLeess  jjeeuunneess  eeuuxx--mmêêmmeess  ttrroouuvveerroonntt  ddeess  lliieeuuxx  eett  

oouuttiillss  ppoouurr  aaccccoorrddeerr  pplluuss  ffaacciilleemmeenntt  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  àà  ddeess  mmooyyeennss  

dd’’eexxpprreessssiioonnss  ddiivveerrss  ((tthhééââttrree,,  rraaddiioo,,  iinntteerrnneett))..  IIllss  ffeerroonntt  ll’’aapppprreennttiissssaaggee  ddee  

ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurrss  rreessppoonnssaabbiilliittééss  eett  dduu  rreessppeecctt  ddeess  vvaalleeuurrss  

ffoonnddaammeennttaalleess..  LLeess  ffaammiilllleess  eett  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  sseerroonntt  ééggaalleemmeenntt  

sseennssiibbiilliissééeess  eett  iimmpplliiqquueerr  ddaannss  ll’’aaccttiioonn  ppoouurr  aaccccoorrddeerr  ddaavvaannttaaggee  ddee  ccrrééddiitt  

aauuxx  ddrrooiittss  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddeess  eennffaannttss  ssaannss  ddéémmaaggooggiiee..  
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