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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Loi n° 15/003  du   12   février   2015   relative au 
crédit-bail 

Exposé des motifs 

LLaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ss’’eesstt  eennggaaggééee  

ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee  dd’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  cclliimmaatt  ddeess  aaffffaaiirreess..  

  

AA  ll’’iinnssttaarr  dd’’aauuttrreess  ddiissppoossiittiiffss  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ddaannss  ccee  ccaaddrree,,  

llaa  pprréésseennttee  llooii  oorrggaanniissee  llee  ccrrééddiitt--bbaaiill  oouu  lleeaassiinngg  eenn  ttaanntt  

qquuee  mmooddee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess  PPeettiitteess  eett  MMooyyeennnneess  EEnnttrreepprriisseess,,  

ppoouurr  eennccoouurraaggeerr  eett  ffaavvoorriisseerr  ddaavvaannttaaggee  uunnee  ccrrooiissssaannccee  

ééccoonnoommiiqquuee  ssoouutteennuuee  ppaarr  llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé..  

  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  77  ppaarraaggrraapphhee  

22  ddee  llaa  LLooii  nn°°000033//000022  dduu  0022  fféévvrriieerr  22000022  rreellaattiivvee  àà  

ll’’aaccttiivviittéé  eett  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt,,  llee  

ccrrééddiitt--bbaaiill  eesstt  aassssiimmiilléé  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  ddee  ccrrééddiitt..  

  

CCllaasssséé  ppaarrmmii  lleess  ooppéérraattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  lleess  pplluuss  

ssppéécciiaalliissééeess,,  llee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ddoonnnnee  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  aauuxx  

pprroommootteeuurrss  dd’’iinniittiiaattiivveess  ddee  pprroodduuccttiioonn  nnee  ddiissppoossaanntt  ppaass  

ddee  mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss  ssuuffffiissaannttss  ppoouurr  aaccqquuéérriirr  ddee  bbiieennss  

dd’’eexxppllooiittaattiioonn  aapppprroopprriiééss,,  ggrrââccee  aauu  rreeccoouurrss  àà  uunn  ffiinnaanncciieerr--

bbaaiilllleeuurr..  

  

LLee  ccaaddrree  ffiissccaall  ccoonnccééddéé  aauu  ccrrééddiitt--bbaaiill  ddaannss  llaa  pprréésseennttee  llooii  

ccoonnssttiittuuee  uunn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  qquuii  ggaarraannttiitt  llaa  ccrrééaattiioonn  ddeess  

rriicchheesssseess,,  ddeess  eemmppllooiiss  eett  ll’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddee  ll’’aassssiieettttee  

ffiissccaallee..  

  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ppoorrttaanntt  ssuurr  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  eett  

mmaattéérriieellss  oouu  ssuurr  lleess  bbiieennss  iimmmmoobbiilliieerrss  eesstt  ssoouummiiss  àà  

ll’’iinnssccrriippttiioonn  aauu  RReeggiissttrree  dduu  CCoommmmeerrccee  eett  dduu  CCrrééddiitt  

MMoobbiilliieerr  ddaannss  llee  rreessssoorrtt  dduuqquueell  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  eesstt  

iimmmmaattrriiccuulléé  oouu  aauupprrèèss  dduu  ccoonnsseerrvvaatteeuurr  ddeess  ttiittrreess  

iimmmmoobbiilliieerrss  dduu  rreessssoorrtt,,  sseelloonn  llee  ccaass..  

  

CCeettttee  ppuubblliicciittéé  ppeerrmmeett  ll’’ooppppoossaabbiilliittéé  ddeess  ddrrooiittss  dduu  ccrrééddiitt--

bbaaiilllleeuurr  aauuxx  ccrrééaanncciieerrss  oouu  aauuxx  aayyaannttss  ccaauussee  dduu  ccrrééddiitt--

pprreenneeuurr..    
  

LLee  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  eesstt  pplluuss  ssppéécciiffiiqquuee  eett  ddiifffféérreenntt  

ddeess  aauuttrreess  ccoonnttrraattss  ccoommmmeerrcciiaauuxx  nnoottaammmmeenntt  llaa  llooccaattiioonn,,  

llaa  vveennttee,,  llaa  llooccaattiioonn--vveennttee,,  llaa  vveennttee  aavveecc  rréésseerrvvee  ddee  

pprroopprriiééttéé,,  llaa  vveennttee  àà  ccrrééddiitt  oouu  àà  tteemmppéérraammeenntt,,  eenn  ccee  qquu’’iill  ::  

  

--  ggaarraannttiitt  aauu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  eett  llaa  jjoouuiissssaannccee  

dduu  bbiieenn  lloouuéé  ppeennddaanntt  uunn  ddééllaaii  mmiinniimmuumm  àà  uunn  pprriixx  ffiixxéé  

dd’’aavvaannccee,,  ccoommmmee  ss’’iill  eenn  ééttaaiitt  pprroopprriiééttaaiirree  ;;  

--  aassssuurree  aauu  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  

mmoonnttaanntt  ddee  llooyyeerrss  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  aappppeellééee  

  ppéérriiooddee  iirrrréévvooccaabbllee,,  ppeennddaanntt  llaaqquueellllee  iill  nnee  ppeeuutt  êêttrree,,  

eenn  pprriinncciippee,,  mmiiss  ffiinn  àà  llaa  llooccaattiioonn  ;;  
  

--  ppeerrmmeett  aauu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr,,  àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  ddee  llaa  ppéérriiooddee  

iirrrréévvooccaabbllee  ddee  llooccaattiioonn,,  dd’’aaccqquuéérriirr  llee  bbiieenn  lloouuéé  ppoouurr  

uunnee  vvaalleeuurr  rrééssiidduueellllee  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  llooyyeerrss  

ppeerrççuuss,,  ss’’iill  ddéécciiddee  ddee  lleevveerr  ll’’ooppttiioonn  dd’’aacchhaatt,,  ssaannss  qquuee  

cceellaa  lliimmiittee  llee  ddrrooiitt  ddeess  ppaarrttiieess  aauu  ccoonnttrraatt  ddee  

rreennoouuvveelleerr  llaa  llooccaattiioonn  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  eett  mmooyyeennnnaanntt  

uunn  llooyyeerr  àà  ccoonnvveenniirr,,  nnii  llee  ddrrooiitt  dduu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ddee  

rreessttiittuueerr  llee  bbiieenn  lloouuéé  àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ppéérriiooddee  iinniittiiaallee  ddee  

llooccaattiioonn..  
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LLaa  pprréésseennttee  llooii  ccoommpprreenndd  5566  aarrttiicclleess  rrééppaarrttiiss  eenn  66  

cchhaappiittrreess  iinnttiittuullééss  ccoommmmee  ssuuiitt  ::    
  

--  CChhaappiittrree  11  ::  DDeess  ddiissppoossiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  ;;  

--  CChhaappiittrree  22  ::  DDuu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ;;  

--  CChhaappiittrree  33  ::  DDuu  rrééggiimmee  ffiissccaall  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ;;  

--  CChhaappiittrree  44  ::  DDee  ll’’iinnssccrriippttiioonn  eett  ddee  llaa  ppuubblliicciittéé  ddee  ccrrééddiitt--

bbaaiill  ;;  

--  CChhaappiittrree  55  ::  DDeess  ddiissppoossiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ;;  

--  CChhaappiittrree  66  ::  DDeess  ddiissppoossiittiioonnss  ttrraannssiittooiirreess,,  aabbrrooggaattooiirreess  

eett  ffiinnaalleess..  

  

TTeellllee  eesstt  ll’’ééccoonnoommiiee  ggéénnéérraallee  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

  

LOI  
  

LL’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  eett  llee  SSéénnaatt  oonntt  aaddooppttéé,,    

  

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  pprroommuullgguuee  llaa  LLooii    ddoonntt  

llaa  tteenneeuurr  ssuuiitt  ::    

  

CChhaappiittrree  11  ::  DDeess  ddiissppoossiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  

SSeeccttiioonn  11  ::  DDee  ll’’oobbjjeett  eett  ddeess  ddééffiinniittiioonnss    

  

AArrttiiccllee  11      

LLaa  pprréésseennttee  llooii  aa  ppoouurr  oobbjjeett  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ccrrééddiitt  --bbaaiill    

oouu  lleeaassiinngg    eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..  

  

AArrttiiccllee  22      

AAuu  sseennss  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  oonn  eenntteenndd  ppaarr  ::  

11..  ccrrééddiitt--bbaaiill  oouu  lleeaassiinngg  ::  ooppéérraattiioonn  ppaarr  llaaqquueellllee  uunnee  

ppeerrssoonnnnee,,  llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr,,  lloouuee  àà  uunnee  aauuttrree  

ppeerrssoonnnnee,,  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr,,  uunn  bbiieenn  qquuee  cceelluuii--ccii  aauurraa  

lliibbrreemmeenntt  cchhooiissii  aaiinnssii  qquuee  ssoonn  ffoouurrnniisssseeuurr  eett  ddoonntt  iill  

aauurraa  lliibbrreemmeenntt  nnééggoocciiéé  llee  pprriixx  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  

ddéétteerrmmiinnééee  eett  mmooyyeennnnaanntt  ddeess  ppaaiieemmeennttss  

ppéérriiooddiiqquueess  aappppeellééss  llooyyeerrss  ccoonnvveennuuss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  

ppaarrttiieess..  CCeettttee  ooppéérraattiioonn  eesstt  aassssoorrttiiee  dd’’uunnee  pprroommeessssee  

uunniillaattéérraallee  ddee  vveennttee,,  sseelloonn  llaaqquueellllee  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  

aa  llaa  ppoossssiibbiilliittéé,,  aauu  tteerrmmee  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ccoonnvveennuuee,,  

dd’’aacchheetteerr  llee  bbiieenn  ;;  

  

22..  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  ::  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee  qquuii  ddoonnnnee  eenn  

llooccaattiioonn  aauu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr,,  ddeess  bbiieennss  ppoouurr  uussaaggee  

pprrooffeessssiioonnnneell,,  eenn  éécchhaannggee  ddeess  ppaaiieemmeennttss  ccoonnvveennuuss  

ddaannss  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ;;  

  

  

33..  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ::  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee  oouu  pphhyyssiiqquuee  qquuii  

oobbttiieenntt  eenn  llooccaattiioonn  dduu  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  lleess  bbiieennss  ffaaiissaanntt  

ll’’oobbjjeett  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill,,  aapprrèèss  aacccceeppttaattiioonn  ddeess  

ppaaiieemmeennttss  ccoonnvveennuuss  sseelloonn  lleess  ccoonnddiittiioonnss  

ddéétteerrmmiinnééeess  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ;;  

  

44..  cceessssiioonn--bbaaiill  ::  ooppéérraattiioonn  ppaarr  llaaqquueellllee  llee  ccrrééddiitt--

bbaaiilllleeuurr  ddoonnnnee  eenn  llooccaattiioonn  aauu  vveennddeeuurr  ddaannss  llee  ccaaddrree  

dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ;;  

  

55..  ccrrééddiitt--bbaaiill  mmoobbiilliieerr  ::  ooppéérraattiioonn  ppaarr  llaaqquueellllee  uunnee  

ssoocciiééttéé  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill,,  uunnee  bbaannqquuee  oouu  uunn  

ééttaabblliisssseemmeenntt  ffiinnaanncciieerr,,  aappppeelléé    ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr    

ddoonnnnee  eenn  llooccaattiioonn,,  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ffeerrmmee  eett  

mmooyyeennnnaanntt  llooyyeerrss,,  àà  uunn  ooppéérraatteeuurr  ééccoonnoommiiqquuee,,  

ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee,,  aappppeellééee  ccrrééddiitt--

pprreenneeuurr  ,,  ddeess  bbiieennss  dd’’ééqquuiippeemmeenntt,,  dduu  mmaattéérriieell  oouu  ddee  

ll’’oouuttiillllaaggee  àà  uussaaggee  pprrooffeessssiioonnnneell  eenn  llaaiissssaanntt  àà  cceettttee  

ddeerrnniièèrree  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’aaccqquuéérriirr  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddeess  

bbiieennss  lloouuééss  àà  uunn  pprriixx  ccoonnvveennuu  tteennaanntt  ccoommppttee,,  aauu  

mmooiinnss  eenn  ppaarrttiiee,,  ddeess  vveerrsseemmeennttss  eeffffeeccttuuééss  àà  ttiittrree  ddee  

llooyyeerr  ;;  

  

66..  ccrrééddiitt--bbaaiill  iimmmmoobbiilliieerr  ::  ooppéérraattiioonn  ppaarr  llaaqquueellllee  

llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr    ddoonnnnee  eenn  llooccaattiioonn,,  mmooyyeennnnaanntt  

llooyyeerrss  eett  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ffeerrmmee,,  aauu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ,,  

ddeess  bbiieennss  iimmmmoobbiilliieerrss  àà  uussaaggee  pprrooffeessssiioonnnneell  qquu’’eellllee  

aa  aacchheettééss  oouu  qquuii  oonntt  ééttéé  ccoonnssttrruuiittss  ppoouurr  ssoonn  ccoommppttee,,  

aavveecc  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ppoouurr  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr,,  aauu  pplluuss  ttaarrdd  

àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  dduu  bbaaiill,,  dd’’aaccccééddeerr  àà  llaa  pprroopprriiééttéé  ddee  ttoouutt  

oouu  ppaarrttiiee  ddeess  bbiieennss  lloouuééss  ddaannss  ll’’uunnee  ddeess  ffoorrmmeess  ccii--

ddeessssoouuss  ::  
  

aa..  ppaarr  cceessssiioonn,,  eenn  eexxééccuuttiioonn  dd’’uunnee  pprroommeessssee  

uunniillaattéérraallee  ddee  vveennttee  ;;  
  

bb..  ppaarr  aaccqquuiissiittiioonn  ddiirreeccttee  oouu  iinnddiirreeccttee  ddeess  ddrrooiittss  ddee  

pprroopprriiééttéé  dduu  tteerrrraaiinn  ssuurr  lleeqquueell  oonntt  ééttéé  ééddiiffiiééss  llee  

oouu  lleess  iimmmmeeuubblleess  lloouuééss  ;;  
  

cc..  ppaarr  ttrraannssffeerrtt  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  ddeess  

bbiieennss  ééddiiffiiééss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  aappppaarrtteennaanntt  aauu  

ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ;;  

  

77..  ccrrééddiitt--bbaaiill  ppoorrttaanntt  ssuurr  llee  ffoonnddss  ddee  ccoommmmeerrccee  oouu  

ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  aarrttiissaannaall  ::    ooppéérraattiioonn  ppaarr  llaaqquueellllee  llee  

ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr    ddoonnnnee  eenn  llooccaattiioonn,,  mmooyyeennnnaanntt    

llooyyeerrss  eett  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ffeerrmmee,,  aauu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr,,  

uunn  ffoonnddss  ddee  ccoommmmeerrccee  oouu  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  aarrttiissaannaall  

lluuii  aappppaarrtteennaanntt  oouu  aaccqquuiiss  àà  cceett  eeffffeett,,  aavveecc  uunnee  

pprroommeessssee  uunniillaattéérraallee  ddee  vveennttee  aauu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr,,  

mmooyyeennnnaanntt  uunn  pprriixx  ccoonnvveennuu  tteennaanntt  ccoommppttee,,  aauu  

mmooiinnss  eenn  ppaarrttiiee,,  ddeess  vveerrsseemmeennttss  qquu’’iill  aauurraa  eeffffeeccttuuééss  
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àà  ttiittrree  ddee  llooyyeerr,,  ssaannss  ppoossssiibbiilliittéé  ppoouurr  cceelluuii--ccii  ddee  

rreelloouueerr  àà  ll’’aanncciieenn  pprroopprriiééttaaiirree  lleeddiitt  ffoonnddss  ddee  

ccoommmmeerrccee  oouu  lleeddiitt  ééttaabblliisssseemmeenntt  aarrttiissaannaall  ;;  

  

88..  ffoouurrnniisssseeuurr  ::  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee  qquuii  mmeett  

àà  ddiissppoossiittiioonn  ppoouurr  uussaaggee  pprrooffeessssiioonnnneell  uunn  bbiieenn  cchhooiissii  

eett  ssppéécciiffiiéé  ppaarr  llee  ccrrééddiitt  --pprreenneeuurr  eett  qquuii  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  

ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  aauu  tteerrmmee  dd’’uunn  aaccccoorrdd  

dd’’aacchhaatt//vveennttee  oouu  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn..  

  

SSeeccttiioonn  22  ::  DDuu  CChhaammpp  dd’’aapppplliiccaattiioonn    

  

AArrttiiccllee  33  

LLee  ccrrééddiitt--bbaaiill  eesstt  uunnee  ooppéérraattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  eett  ffiinnaanncciièèrree  ::  

  

11..  rrééaalliissééee  ppaarr  uunnee  bbaannqquuee  eett  uunnee  ssoocciiééttéé  ffiinnaanncciièèrree  oouu  

ppaarr  uunnee  ssoocciiééttéé  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ccoonnssttiittuuééee  eenn  cceettttee  

qquuaalliittéé,,  aavveecc  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  nnaattiioonnaauuxx  

oouu  ééttrraannggeerrss,,  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  oouu  ppeerrssoonnnneess  

mmoorraalleess  ddee  ddrrooiitt  ppuubblliicc  oouu  ddee  ddrrooiitt  pprriivvéé  ;;  
  

22..  aayyaanntt  ppoouurr  ssuuppppoorrtt  uunn  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  

ccoommppoorrttaanntt  uunnee  ooppttiioonn  dd’’aacchhaatt  aauu  pprrooffiitt  dduu  ccrrééddiitt--  

pprreenneeuurr  ;;  
  

33..  ppoorrttaanntt  eexxcclluussiivveemmeenntt  ssuurr  ddeess  bbiieennss  mmeeuubblleess  oouu  

iimmmmeeuubblleess  àà  uussaaggee  pprrooffeessssiioonnnneell,,  ssuurr  uunn  ffoonnddss  ddee  

ccoommmmeerrccee  oouu  ssuurr  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  aarrttiissaannaall..  

  

AArrttiiccllee  44  

LLee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ccoonncceerrnnee  ::  

11..  llee  ccrrééddiitt--bbaaiill  mmoobbiilliieerr  ;;  
  

22..  llee  ccrrééddiitt--bbaaiill  iimmmmoobbiilliieerr  ;;  
  

33..  llee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ppoorrttaanntt  ssuurr  uunn  ffoonnddss  ddee  ccoommmmeerrccee  oouu  

ssuurr  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  aarrttiissaannaall..  

  

AArrttiiccllee  55  

NNee  ppeeuuvveenntt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  lleess  aaccttiioonnss,,  lleess  

oobblliiggaattiioonnss  eett  ttoouuttee  vvaalleeuurr  ffiinnaanncciièèrree,,  bboouurrssiièèrree  eett  ttiittrree  

dd’’EEttaatt  aaiinnssii  qquuee  ttoouuttee  rreessssoouurrccee  nnaattuurreellllee  oouu  bbiieennss  

ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  ssttrraattééggiiqquueess,,  lleess  ddrrooiittss  dd’’aauutteeuurr  eett  

aauuttrreess  ddrrooiittss  mmoorraauuxx  ssuurr  llaa  pprroopprriiééttéé  iinntteelllleeccttuueellllee  eett  lleess  

aauuttrreess  ccaattééggoorriieess  ddee  bbiieennss  mmoobbiilliieerrss  eett  iimmmmoobbiilliieerrss  ppoouurr  

lleessqquueelllleess  llaa  llooii  ppoossee  ddeess  lliimmiittaattiioonnss  àà  llaa  lliibbrree  cciirrccuullaattiioonn..  

  

SSeeccttiioonn  33  ::  DDeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’eexxeerrcciiccee  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  

ccrrééddiitt--bbaaiill  

AArrttiiccllee  66  

LLee  ccrrééddiitt--bbaaiill  eesstt  uunnee  ffoorrmmee  ddee  ccrrééddiitt  pprréévvuuee  àà  ll’’aarrttiiccllee  77  

ddee  llaa  LLooii  nn°°000033//22000022  dduu  0022  fféévvrriieerr  22000022  rreellaattiivvee  àà  

ll’’aaccttiivviittéé  eett  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt..    

  

IIll  nnee  ppeeuutt  êêttrree  eeffffeeccttuuéé  àà  ttiittrree  dd’’aaccttiivviittéé  hhaabbiittuueellllee  qquuee  ppaarr  

uunnee  bbaannqquuee,,  uunnee  ssoocciiééttéé  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  eett  uunnee  ssoocciiééttéé  

ffiinnaanncciièèrree  aaggrrééééee  àà  cceett  eeffffeett  ppaarr  llaa  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  dduu  

CCoonnggoo    ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  1111  àà  

1166  ddee  llaa  LLooii  nn°°000033//22000022  dduu  0022  fféévvrriieerr  22000022  rreellaattiivvee  àà  

ll’’aaccttiivviittéé  eett  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt..  

  

IIll  ppeeuutt    aauussssii  êêttrree    eeffffeeccttuuéé  àà  ttiittrree  dd’’aaccttiivviittéé  ccoonnnneexxee  ppaarr  

lleess  aauuttrreess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  

ddééffiinniieess  ppaarr  llaa  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  dduu  CCoonnggoo..    

  

AArrttiiccllee  77  

LLaa  ssoocciiééttéé  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  eesstt  uunnee  ssoocciiééttéé  ffiinnaanncciièèrree  

ssppéécciiaalliissééee..  

    

EEllllee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnssttiittuuééee  qquuee  ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  dd’’uunnee  

ssoocciiééttéé  aannoonnyymmee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  

ll’’AAccttee  UUnniiffoorrmmee  OOHHAADDAA  rreellaattiiff  aauu  ddrrooiitt  ddeess  ssoocciiééttééss  

ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  dduu  GGrroouuppeemmeenntt  dd’’IInnttéérrêêtt  EEccoonnoommiiqquuee,,  àà  

ll’’eexxcclluussiioonn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  aannoonnyymmee  uunniippeerrssoonnnneellllee..  

  

CChhaappiittrree  22  ::  DDuu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  

SSeeccttiioonn  11  ::  DDee  llaa  ffoorrmmee,,  ddeess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  eett  

ddee  llaa  dduurrééee    

  

AArrttiiccllee  88    

LLeess  ttrraannssaaccttiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  

eennttrree  llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  eett  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ffoonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  

ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill..  CCee  ccoonnttrraatt  ddooiitt  êêttrree  ccoonncclluu  ppaarr  ééccrriitt..  

  

AArrttiiccllee  99  

SSoouuss  ppeeiinnee  ddee  nnuulllliittéé,,  llee  ccoonnttrraatt    ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill    ccoonnttiieenntt  

lleess  éélléémmeennttss  ssuuiivvaannttss  ::  

  

11..  ll’’iiddeennttiittéé  eett  ll’’aaddrreessssee  ddeess  ppaarrttiieess  ccoonnttrraaccttaanntteess  ;;  
  

22..  llaa  nnaattuurree  eett  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  bbiieenn  ssuurr  lleeqquueell  

ppoorrttee  llaa  llooccaattiioonn  ;;  
  

33..  ll’’uussaaggee  dduu  bbiieenn  lloouuéé  eett,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  ssoonn  lliieeuu  

dd’’iinnssttaallllaattiioonn  oouu  ddee  lliivvrraaiissoonn  ;;  
  

44..  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  llooccaattiioonn  iinncclluuaanntt  llaa  ppéérriiooddee  

dd’’iirrrréévvooccaabbiilliittéé  ;;  
  

55..  llee  mmoonnttaanntt  ttoottaall  eett  llaa  ppéérriiooddiicciittéé  ddeess  llooyyeerrss  aaiinnssii  qquuee  

llaa  mmeennttiioonn,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  dd’’uunn  ppaaiieemmeenntt  iinniittiiaall  ;;  
  

66..  llaa  vvaalleeuurr  rrééssiidduueellllee  dduu  bbiieenn  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  llaaqquueellllee  

ll’’ooppttiioonn  dd’’aacchhaatt  ppoouurrrraa  êêttrree  eexxeerrccééee  ;;  
  

77..  lleess  ddrrooiittss  eett  oobblliiggaattiioonnss  ddeess  ppaarrttiieess  ;;  
  

88..  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  rrééssiilliiaattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt..  
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AArrttiiccllee  1100  

LLeess  llooyyeerrss  ssoonntt  ddeess  ppaaiieemmeennttss  ppéérriiooddiiqquueess  ccaallccuullééss  eenn  

ffoonnccttiioonn  dduu  pprriixx  dd’’aacchhaatt  dduu  bbiieenn  ddoonnnnéé  eenn  ccrrééddiitt--bbaaiill  aauu  

mmoommeenntt  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill..  

  

LLaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  llooyyeerr  ttiieenntt  ccoommppttee  ::  
  

11..  dduu  pprriixx  dd’’aaccqquuiissiittiioonn  dduu  bbiieenn  ddoonnnnéé  eenn  ccrrééddiitt--bbaaiill  

aaiinnssii  qquuee  lleess  ffrraaiiss  eennggaaggééss  ppaarr  llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  ppoouurr  

llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  dduu  bbiieenn  aauu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr,,  ddoonntt  

nnoottaammmmeenntt  lleess  ffrraaiiss  dd’’aaccqquuiissiittiioonn,,  ddee  lliivvrraaiissoonn  eett  

dd’’iinnssttaallllaattiioonn  dduu  bbiieenn  aauuxx  tteerrmmeess  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--

bbaaiill  ;;  
  

22..  ddeess  iinnttéérrêêttss  rreellaattiiffss  aauu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill..  

  

AArrttiiccllee  1111  

LLaa  dduurrééee  iinnddiiqquuee  llaa  ppéérriiooddee  dduu  tteemmppss  ppeennddaanntt  llaaqquueellllee  llee  

bbiieenn  eesstt  mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  dduu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  sseelloonn  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  eett  tteerrmmeess  ccoonnvveennuuss  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess  ddaannss  llee  

ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill..    
  

LLaa  dduurrééee  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  nnee  ppeeuutt    êêttrree  

iinnfféérriieeuurree  àà  uunn  aann..    

  

AArrttiiccllee  1122      

LLee  ccoonnttrraatt  pprréévvooiitt,,  ppoouurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  ddeess  

ppaarrttiieess,,  uunnee  ppéérriiooddee  iirrrréévvooccaabbllee,,  qquuii  ppeeuutt  êêttrree  ééggaallee  oouu  

iinnfféérriieeuurree  àà  llaa  ppéérriiooddee  ddee  llooccaattiioonn,,  ppeennddaanntt  llaaqquueellllee,,  ssoouuss  

rréésseerrvvee  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  lleeuurrss  oobblliiggaattiioonnss  rreessppeeccttiivveess,,  nnii  

llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  nnii  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  nnee  ppeeuuvveenntt  rrééssiilliieerr  oouu  

rréévviisseerr  lleess  tteerrmmeess  dduu  ccoonnttrraatt..    

  

AArrttiiccllee  1133    

LLeess  ccoonnttrraaccttaannttss  ppeeuuvveenntt  ddee  ccoommmmuunn  aaccccoorrdd,,  ssooiitt  

pprroorrooggeerr  llaa  dduurrééee  ddee  llooccaattiioonn,,  ssooiitt,,  ssaannss  ppoouurr  aauuttaanntt  

rreemmeettttrree  eenn  ccaauussee  llaa  ppéérriiooddee  iirrrréévvooccaabbllee,,  rraaccccoouurrcciirr  llaa  

dduurrééee  dduu  ccoonnttrraatt  ddaannss  llee  ccaass  ooùù  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ssoouuhhaaiittee  

eexxeerrcceerr  ppaarr  aannttiicciippaattiioonn  ssoonn  ooppttiioonn  dd’’aacchhaatt..  

  

DDaannss  lleess  ddeeuuxx  ccaass,,  llee  pprriixx  ddee  llaa  cceessssiioonn  dduu  bbiieenn  ttiieenntt  

ccoommppttee  ddeess  llooyyeerrss  vveerrssééss..    

  

AArrttiiccllee  1144    

LLee  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  nnee  ppeeuutt  êêttrree  qquuaalliiffiiéé  ccoommmmee  tteell  

qquueellss  qquuee  ssooiieenntt  lleess  bbiieennss  qquu’’iill  ccoonncceerrnnee  eett  qquueell  qquuee  ssooiitt  

ll’’iinnttiittuulléé  dduu  ccoonnttrraatt,,  qquuee  ssii  ssoonn  oobbjjeett  eesstt  lliibbeelllléé  dd’’uunnee  

mmaanniièèrree  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ccoonnssttaatteerr  ssaannss  aammbbiigguuïïttéé  qquu’’iill  ::  

11..  ggaarraannttiitt  aauu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  eett  llaa  jjoouuiissssaannccee  

dduu  bbiieenn  lloouuéé,,  ppeennddaanntt  uunn  ddééllaaii  mmiinniimmuumm  eett  àà  uunn  pprriixx  

ffiixxéé  dd’’aavvaannccee,,  ccoommmmee  ss’’iill  eenn  ééttaaiitt  pprroopprriiééttaaiirree  ;;  

  

22..  aassssuurree  aauu  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  

mmoonnttaanntt  ddee  llooyyeerrss  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  aappppeellééee    ppéérriiooddee  

iirrrréévvooccaabbllee    ppeennddaanntt  llaaqquueellllee  iill  nnee  ppeeuutt  êêttrree  mmiiss  ffiinn  àà  

llaa  llooccaattiioonn,,  ssaauuff  aaccccoorrdd  ccoonnttrraaiirree  ddeess  ppaarrttiieess  ;;  

  

33..  ppeerrmmeett  aauu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr,,  ppoouurr  llee  ccaass  ddee  lleeaassiinngg  

ffiinnaanncciieerr  uunniiqquueemmeenntt  eett  àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  ddee  llaa  ppéérriiooddee  

iirrrréévvooccaabbllee  ddee  llooccaattiioonn,,  dd’’aaccqquuéérriirr  llee  bbiieenn  lloouuéé  ppoouurr  

uunnee  vvaalleeuurr  rrééssiidduueellllee  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  llooyyeerrss  

ppeerrççuuss,,  ss’’iill  ddéécciiddee  ddee  lleevveerr  ll’’ooppttiioonn  dd’’aacchhaatt,,  ssaannss  qquuee  

cceellaa  lliimmiittee  llee  ddrrooiitt  ddeess  ppaarrttiieess  aauu  ccoonnttrraatt  ddee  

rreennoouuvveelleerr  llaa  llooccaattiioonn  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  eett  mmooyyeennnnaanntt  

uunn  llooyyeerr  àà  ccoonnvveerrttiirr,,  nnii  llee  ddrrooiitt  dduu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ddee  

rreessttiittuueerr  llee  bbiieenn  lloouuéé  àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ppéérriiooddee  iinniittiiaallee  ddee  

llooccaattiioonn..  

  

AArrttiiccllee  1155    

LLee  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  eesstt  uunn  ccoonnttrraatt  ssppéécciiffiiqquuee  qquuii  nnee  

ccoonnssttiittuuee  nnii  uunnee  llooccaattiioonn,,  uunnee  vveennttee,,  uunnee  llooccaattiioonn--vveennttee,,  

uunnee  vveennttee  aavveecc  rréésseerrvvee  ddee  pprroopprriiééttéé  nnii  uunnee  vveennttee  àà  ccrrééddiitt  

oouu  àà  tteemmppéérraammeenntt  qquuii  ssoonntt  ddeess  ooppéérraattiioonnss  eexxcclluueess  dduu  

cchhaammpp  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

  

AArrttiiccllee  1166    

LLee  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  eesstt  rrééggii  ppaarr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  

LLiivvrree  IIIIII  dduu  CCooddee  cciivviill  qquuii  nnee  ddéérrooggeenntt  ppaass  aauuxx  ccllaauusseess  

ppaarrttiiccuulliièèrreess  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

  

SSeeccttiioonn  22  ::  DDeess  ddrrooiittss,,  ddeess  pprriivviillèèggeess  eett  ddeess  

oobblliiggaattiioonnss  dduu  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  

  

AArrttiiccllee  1177    

LLee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  ddeemmeeuurree  llee  pprroopprriiééttaaiirree  dduu  bbiieenn  lloouuéé  

ppeennddaanntt  ttoouuttee  llaa  dduurrééee  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill,,  jjuussqquu’’àà  llaa  

rrééaalliissaattiioonn  ddee  ll’’aacchhaatt  ddee  ccee  bbiieenn  ppaarr  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ssii  ccee  

ddeerrnniieerr  llèèvvee  ll’’ooppttiioonn  dd’’aacchhaatt  àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  ddee  llaa  ppéérriiooddee  

iirrrréévvooccaabbllee  ddee  llooccaattiioonn..  

  

LLee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  bbéénnééffiicciiee  ddee  ttoouuss  lleess  ddrrooiittss  llééggaauuxx  

aattttaacchhééss  aauu  ddrrooiitt  ddee  pprroopprriiééttéé  eett  ssuuppppoorrttee  ttoouutteess  lleess  

oobblliiggaattiioonnss  llééggaalleess  mmiisseess  àà  llaa  cchhaarrggee  dduu  pprroopprriiééttaaiirree,,  

ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  eett  lliimmiitteess  ssttiippuullééeess  aauu  ccoonnttrraatt  ddee  

ccrrééddiitt--bbaaiill,,  nnoottaammmmeenntt  cceelllleess  ccoonnssttiittuuttiivveess  ddee  ccllaauusseess  

eexxoonnéérraattooiirreess  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  dduu  pprroopprriiééttaaiirree..  

  

AArrttiiccllee  1188    

LLee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  ppeeuutt,,  ppeennddaanntt  ttoouuttee  llaa  dduurrééee  dduu  ccoonnttrraatt  

ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  eett  aapprrèèss  pprrééaavviiss  eett//oouu  mmiissee  eenn  ddeemmeeuurree  ddee  

1155  jjoouurrss  ffrraannccss,,  mmeettttrree  ffiinn  aauu  ddrrooiitt  ddee  jjoouuiissssaannccee  dduu  

ccrrééddiitt--pprreenneeuurr    ssuurr  llee  bbiieenn  lloouuéé  eett  llee  rrééccuuppéérreerr  àà  ll’’aammiiaabbllee  

oouu  ppaarr  ssiimmppllee  oorrddoonnnnaannccee  ssuusscceeppttiibbllee  dd’’ooppppoossiittiioonn  

rreenndduuee,,  ssuurr  rreeqquuêêttee,,  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  TTrriibbuunnaall  ddee  

CCoommmmeerrccee  dduu  lliieeuu  ddee  ddoommiicciillee  dduu  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr,,  eenn  ccaass  
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ddee  nnoonn  ppaaiieemmeenntt  ppaarr  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  dd’’uunn  sseeuull  tteerrmmee  ddee  

llooyyeerr..  
  

DDaannss  ccee  ccaass,,  llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  ppeeuutt  ddiissppoosseerr  ddee  ssoonn  bbiieenn  

rrééccuuppéérréé  ppaarr  llooccaattiioonn,,  vveennttee,,  nnaannttiisssseemmeenntt  oouu  ppaarr  ttoouutt  

aauuttrree  mmooyyeenn  llééggaall  dd’’aalliiéénnaattiioonn,,  ttoouuttee  ccllaauussee  ccoonnttrraaiirree  dduu  

ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ééttaanntt  rrééppuuttééee  nnoonn  ééccrriittee..  

  

AArrttiiccllee  1199    

EEnn  ccaass  dd’’iinnssoollvvaabbiilliittéé  dduu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr,,  ddûûmmeenntt  

ccoonnssttaattééee  ppaarr  llee  nnoonn  ppaaiieemmeenntt  dd’’uunn  sseeuull  tteerrmmee  ddee  llooyyeerr,,  

ddee  ddiissssoolluuttiioonn  aammiiaabbllee  oouu  jjuuddiicciiaaiirree,,  ddee  mmiissee  eenn  

rrèègglleemmeenntt  jjuuddiicciiaaiirree  oouu  llaa  mmiissee  eenn  ffaaiilllliittee  dduu  ccrrééddiitt--

pprreenneeuurr,,  llee  bbiieenn  lloouuéé  éécchhaappppee  àà  ttoouutteess  ppoouurrssuuiitteess  ddeess  

ccrrééaanncciieerrss  ddee  cceelluuii--ccii,,  cchhiirrooggrraapphhaaiirreess  oouu  pprriivviillééggiiééss,,  

qquueellss  qquuee  ssooiieenntt  lleeuurr  ssttaattuutt  jjuurriiddiiqquuee  eett  lleeuurr  rraanngg,,  

ccoonnssiiddéérrééss  iinnddiivviidduueelllleemmeenntt  oouu  ccoonnssttiittuuééss  eenn  mmaassssee  ddaannss  

llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  pprrooccéédduurree  jjuuddiicciiaaiirree  ccoolllleeccttiivvee..  

  

AArrttiiccllee  2200    

EEnn  ccaass  ddee  ppeerrttee  ppaarrttiieellllee  oouu  ttoottaallee  dduu  bbiieenn  lloouuéé,,  llee  ccrrééddiitt--

bbaaiilllleeuurr  aauurraa  sseeuull,,  vvooccaattiioonn  àà  rreecceevvooiirr  lleess  iinnddeemmnniittééss  

dd’’aassssuurraannccee  ppoorrttaanntt  ssuurr  llee  bbiieenn  lloouuéé,,  nnoonnoobbssttaanntt  llaa  pprriissee  

eenn  cchhaarrggee  ppaarr  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ddeess  pprriimmeess  dd’’aassssuurraanncceess  

ssoouussccrriitteess  eett  ssaannss  qquu’’iill  ssooiitt  bbeessooiinn  dd’’uunnee  ddééllééggaattiioonn  

ssppéécciiaallee  àà  cceett  eeffffeett..  

  

AArrttiiccllee  2211    

LLee  ddrrooiitt  ddee  pprroopprriiééttéé  dduu  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  ssuurr  llee  bbiieenn  lloouuéé  nnee  

ssoouuffffrree  dd’’aauuccuunnee  rreessttrriiccttiioonn,,  nnii  lliimmiittaattiioonn  dd’’aauuccuunnee  ssoorrttee  

ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  llee  bbiieenn  ssooiitt  uuttiilliisséé  ppaarr  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  oouu  

ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  llee  ccoonnttrraatt  ppeerrmmeettttee  aauu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  dd’’aaggiirr  

ccoommmmee  mmaannddaattaaiirree  dduu  pprroopprriiééttaaiirree  ddaannss  ddeess  ooppéérraattiioonnss  

jjuurriiddiiqquueess  oouu  ccoommmmeerrcciiaalleess  aavveecc  ddeess  ttiieerrss,,  ccoonnnneexxeess  àà  

ll’’ooppéérraattiioonn  dduu  ccrrééddiitt--bbaaiill..  

  

IIll  eenn  eesstt  aaiinnssii,,  nnoottaammmmeenntt  ::  

  

11..  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  dduu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ddaannss  llee  ccaaddrree  

ddeess  rreellaattiioonnss  dduu  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  aavveecc  lleess  ffoouurrnniisssseeuurrss  

eett  ccoonnssttrruucctteeuurrss  dduu  bbiieenn  ddeessttiinnéé  àà  êêttrree  lloouuéé  ppaarr  

ccrrééddiitt--bbaaiill,,  mmêêmmee  ssii  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  aa  aarrrrêêttéé  

ddiirreecctteemmeenntt  aavveecc  lleess  ttiieerrss  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  

bbiieennss  àà  lloouueerr  oouu  àà  ccoonnssttrruuiirree  eenn  vvuuee  ddee  lleeuurr  llooccaattiioonn  

ppaarr  ccrrééddiitt--bbaaiill  ;;  

    

22..  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  ccoonnttrraattss  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  iimmmmoobbiilliieerr,,  

ddee  llaa  nnoonn--aapppplliiccaattiioonn  àà  cceess  ccoonnttrraattss  ddee  ttoouuss  ddrrooiittss  aauu  

bbaaiill  oouu  eennccoorree  dduu  ffoonnddss  ddee  ll’’aacccceessssiioonn  dduu  ccrrééddiitt--

bbaaiilllleeuurr  àà  llaa  pprroopprriiééttéé  dd’’uunn  éélléémmeenntt  qquueellccoonnqquuee  dduu  

ffoonnddss  ddee  ccoommmmeerrccee  aavvaanntt  ll’’eexxppiirraattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  

ccrrééddiitt--bbaaiill  eett  dduu  ttrraannssffeerrtt  eenn  ccoonnssééqquueennccee  ddee  

ll’’iimmmmeeuubbllee  oobbjjeett  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  àà  ssoonn    pprrooffiitt  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--

bbaaiill..  

  

AArrttiiccllee  2222      

LLee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr,,  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  ddiissppeennssaatteeuurr  ddee  ccee  

ccrrééddiitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill,,  aa  llee  

ddrrooiitt  ddee  ppeerrcceevvooiirr,,  aavvaanntt  ttoouuss  aauuttrreess  ccrrééaanncciieerrss  dduu  ccrrééddiitt--

pprreenneeuurr,,  llee  pprroodduuiitt  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ttoouutteess  ssûûrreettééss  rrééeelllleess  

ccoonnssttiittuuééeess  àà  ssoonn  pprrooffiitt  eett  lleess  ssoommmmeess  ppaayyééeess  ppaarr  ddeess  

ccaauuttiioonnss  ppeerrssoonnnneelllleess  eett  ssoolliiddaaiirreess  dduu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr,,  àà  

ccoonnccuurrrreennccee  ddeess  ssoommmmeess  ddoonntt  ccee  ddeerrnniieerr  eesstt  rreeddeevvaabbllee  àà  

ttoouutt  mmoommeenntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill..  

  

AArrttiiccllee  2233    

PPeennddaanntt  llaa  dduurrééee  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill,,  llee  ccrrééddiitt--

bbaaiilllleeuurr  nnee  ppeeuutt  ccééddeerr  llee  bbiieenn  lloouuéé,,  ssaauuff  àà  uunnee  eennttrreepprriissee  

qquuii  eexxeerrccee  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill..  CCee  cceessssiioonnnnaaiirree  

ddooiitt  ccoonnttiinnuueerr  àà  rreessppeecctteerr  llee  ccoonnttrraatt  ccoonncclluu  ppaarr    llee  ccééddaanntt..  

  

AArrttiiccllee  2244    

LLee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  eesstt  tteennuu  ddee  ::  

  

11..  aacchheetteerr  aauupprrèèss  dd’’uunn  ffoouurrnniisssseeuurr  uunn  bbiieenn  cchhooiissii  ppaarr  llee  

ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  eett  llee  mmeettttrree  àà  ssaa  ddiissppoossiittiioonn  ssuuiivvaanntt  

lleess  ccoonnddiittiioonnss  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ;;  

  

22..  iinnffoorrmmeerr  ppaarr  ééccrriitt  llee  ffoouurrnniisssseeuurr,,  aauu  mmoommeenntt  ddee  

ll’’aacchhaatt  dduu  bbiieenn,,  qquuee  cceelluuii--ccii  sseerraa  ddoonnnnéé  eenn  ccrrééddiitt--bbaaiill  

àà  uunn  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ddoonntt  iill  ddooiitt  ccoommmmuunniiqquueerr  

ll’’iiddeennttiittéé  ;;    

  

33..  iinnffoorrmmeerr  ppaarr  ééccrriitt  llee  ffoouurrnniisssseeuurr  qquuee  llaa  ddéétteennttiioonn  dduu  

bbiieenn  aa  ééttéé  ttrraannssfféérrééee  àà  uunn  aauuttrree  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ddaannss  

llee  ccaass  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  sseeccoonnddaaiirree  oouu  ddee  ttoouutt  aauuttrree  

cchhaannggeemmeenntt  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  ddeess  ppaarrttiieess  ddaannss  llee  

ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss  ddee  llaa  ssuurrvveennaannccee  dduuddiitt  cchhaannggeemmeenntt  ;;  

  

44..  lliivvrreerr  aauu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  llee  bbiieenn  aauuxx  

ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ;;  

  

55..  ggaarraannttiirr  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ccoonnttrree  lleess  ttrroouubblleess  ddee  

jjoouuiissssaannccee  dduu  bbiieenn  ddoonnnnéé  eenn  ccrrééddiitt--bbaaiill  ;;  

  

66..  eeffffeeccttuueerr  lleess  ffoorrmmaalliittééss  ddee  ppuubblliicciittéé  dduu  ccoonnttrraatt,,  ssaauuff  

ddiissppoossiittiioonnss  ccoonnttrraaiirreess  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ;;  

  

77..  ééttaabblliirr  aauu  pprrooffiitt  dduu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  uunnee  pprroommeessssee  

uunniillaattéérraallee  ddee  vveennttee  dduu  bbiieenn  oobbjjeett  dduu  ccrrééddiitt--  bbaaiill  

iinnddiiqquuaanntt  uunn  pprriixx  ccoonnvveennuu  pprreennaanntt  eenn  ccoommppttee  llee  

mmoonnttaanntt  ddee  llooyyeerrss  vveerrssééss..  
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LLee  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ppeeuutt  pprréévvooiirr  dd’’aauuttrreess  ddrrooiittss,,  

pprriivviillèèggeess  eett  oobblliiggaattiioonnss  dduu  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr..  

  

SSeeccttiioonn  33  ::  DDeess  ddrrooiittss  eett  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  dduu  ccrrééddiitt--

pprreenneeuurr  

  

AArrttiiccllee  2255      

LLee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ppeeuutt  ::  

  

11..  eesstteerr  eenn  jjuussttiiccee  ccoonnttrree  llee  ffoouurrnniisssseeuurr  eenn  ccaass  ddee  

ddééffaaiillllaannccee  ddee  cceelluuii--ccii  ddaannss  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  

ffoouurrnniittuurree  ccoonncclluu  aavveecc  llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  nnoottaammmmeenntt  

eenn  ccaass    dd’’eerrrreeuurr  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  dduu  bbiieenn  ddoonnnnéé  eenn  

ccrrééddiitt--bbaaiill  oouu  ddee  rreettaarrdd  ddaannss  ssaa  lliivvrraaiissoonn  ;;  

  

22..  ddeemmaannddeerr  ddeess  ddééddoommmmaaggeemmeennttss  ppoouurr  lleess  ppeerrtteess  

ssuubbiieess  eenn  ccaass  ddee  ddééffaaiillllaannccee  dduu  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  ddaannss  

ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  sseess  oobblliiggaattiioonnss  ccoonnttrraaccttuueelllleess..  

  

AArrttiiccllee  2266      

LLee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  eesstt  tteennuu  ddee  ::  

11..  eexxeerrcceerr  ssaa  ddéétteennttiioonn  ssuurr  llee  bbiieenn  ssuuiivvaanntt  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ;;  
  

22..  eeffffeeccttuueerr  llee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  llooyyeerrss  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  

pprréévvuuss  ;;  
  

33..  mmaaiinntteenniirr  llee  bbiieenn  ddaannss  ll’’ééttaatt  ooùù  iill  aa  ééttéé  lliivvrréé,,  ssoouuss  

rréésseerrvvee  ddee  ll’’uussuurree  ccoonnssééccuuttiivvee  àà  uunn  uussaaggee  nnoorrmmaall  eett  

ddee  ttoouuttee  mmooddiiffiiccaattiioonn  dduu  mmaattéérriieell  ccoonnvveennuuee  eennttrree  lleess  

ppaarrttiieess  ;;  
  

44..  aassssuurreerr  ll’’eennttrreettiieenn  eett  llaa  rrééppaarraattiioonn  dduu  bbiieenn  lloouuéé  eenn  ccee  

ccoommpprriiss  lleess  ggrroosssseess  rrééppaarraattiioonnss  ;;            
    

55..  ccoonnsseennttiirr  aauu  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  uunn  aaccccèèss  iilllliimmiittéé  aauu  bbiieenn,,  

ssaauuff  ddiissppoossiittiioonn  ccoonnttrraaccttuueellllee  eett  llééggaallee  ccoonnttrraaiirree  ;;  
  

66..  aassssuummeerr  ppeennddaanntt  ttoouuttee  llaa  dduurrééee  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  

ll’’eennsseemmbbllee  ddee  rriissqquueess,,  cchhaarrggeess  eett  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ssee  

rraappppoorrttaanntt  aauu  bbiieenn  ddoonnnnéé  eenn  ccrrééddiitt--bbaaiill,,  ssaauuff  

ddiissppoossiittiioonnss  ccoonnttrraaiirreess  dduu  ccoonnttrraatt..  

  

LLee  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ppeeuutt  pprréévvooiirr  dd’’aauuttrreess  ddrrooiittss  eett  

oobblliiggaattiioonnss  dduu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr..  

  

AArrttiiccllee  2277      

LLee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ddooiitt  uuttiilliisseerr  ccoonnvveennaabblleemmeenntt  llee  bbiieenn  

lloouuéé,,  nnee  ddooiitt  ppaass  eenn  cchhaannggeerr  ll’’uuttiilliissaattiioonn,,  ssaauuff  ssii  lleess  ddeeuuxx  

ppaarrttiieess  eenn  ccoonnvviieennnneenntt  eett  aapprrèèss  aavvooiirr  ppaayyéé  llee  llooyyeerr  ddaannss  

lleess  ddééllaaiiss  ccoonnvveennuuss..  

  

  

  

  

AArrttiiccllee  2288      

LLee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  nnee  ppeeuutt  ssoouuss--lloouueerr  llee  bbiieenn  lloouuéé  nnii  ccééddeerr  

lleess  ddrrooiittss  qquu’’iill  ttiirree  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  qquu’’aavveecc  

ll’’aaccccoorrdd  ééccrriitt  dduu  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr..  

  

DDaannss  ccee  ccaass,,  llee  cceessssiioonnnnaaiirree  eett  llee  ccééddaanntt  oouu  cceelluuii  qquuii  aa  

rreeççuu  lleess  ddrrooiittss  rreelleevvaanntt  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  bbaaiill  ssoonntt  tteennuuss  ddee  

rreemmpplliirr  lleess  mmêêmmeess  oobblliiggaattiioonnss  qquuee  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  oouu  

cceelllleess  ddee  cceelluuii  qquuii  aa  ccééddéé  ddeess  ddrrooiittss  rreeççuuss  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  

ccrrééddiitt--bbaaiill..  

  

AArrttiiccllee  2299      

LLee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  rrééppoonndd  ddee  ttoouuttee  ddééggrraaddaattiioonn  oouu  ddee  

ttoouuttee  ppeerrttee  dduu  bbiieenn  lloouuéé,,  ssaauuff  ssii  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  oouu  llaa  ppeerrttee  

eesstt  dduuee  àà  uunn  ccaass  ffoorrttuuiitt  oouu  àà  uunnee  ffoorrccee  mmaajjeeuurree,,  aauuqquueell  

ccaass  iill  ppoouurrrraa  ddeemmaannddeerr  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  ffaauuttee  

dd’’oobbjjeett  oouu  ddee  ssaa  ddééggrraaddaattiioonn..  

  

AArrttiiccllee  3300    

LLee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ddooiitt  rreessttiittuueerr  llee  bbiieenn  ddoonnnnéé  eenn  ccrrééddiitt--

bbaaiill  ::  

11..  ss’’iill  nn’’eexxeerrccee  ppaass  ssoonn  ddrrooiitt  dd’’ooppttiioonn  dd’’aacchhaatt  àà  llaa  ffiinn  dduu  

ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ;;    
  

22..  ssii  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  pprreenndd  ffiinn  aavvaanntt  ssoonn  tteerrmmee  

nnoorrmmaall..  

  

SSoouuss  rréésseerrvvee  ddee  ll’’uussuurree  nnoorrmmaallee  eett  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  

ssppéécciiffiiqquueess  pprréévvuueess  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt,,  llee  bbiieenn  ddoonnnnéé  eenn  

ccrrééddiitt--bbaaiill  ddooiitt  êêttrree  rreessttiittuuéé  ddaannss  llee  mmêêmmee  ééttaatt  qquuee  cceelluuii  

ddaannss  lleeqquueell  iill  aa  ééttéé  rreeççuu..    

  

SSii  ll’’ééttaatt  dduu  bbiieenn  nnee  ccoorrrreessppoonndd  ppaass  àà  ssoonn  ééttaatt  iinniittiiaall,,  llee  

ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ddooiitt  ddééddoommmmaaggeerr  llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr,,  ssaauuff  

ddiissppoossiittiioonn  ccoonnttrraaiirree  dduu  ccoonnttrraatt..  

  

SSii,,  ddee  mmaanniièèrree  pprréémmaattuurrééee,,  llee  bbiieenn  ddoonnnnéé  eenn  ccrrééddiitt--bbaaiill  

nnee  ffoonnccttiioonnnnee  pplluuss  ccoorrrreecctteemmeenntt  eenn  rraaiissoonn  dd’’uunnee  

uuttiilliissaattiioonn  iinnaapppprroopprriiééee  ppaarr  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr,,  cceelluuii--ccii  ddooiitt  

ééggaalleemmeenntt  ddééddoommmmaaggeerr  llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr,,  ssaauuff  ddiissppoossiittiioonn  

ccoonnttrraaccttuueellllee  ccoonnttrraaiirree..    

  

AAuu  ccaass  ooùù  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  nnee  rreessttiittuuee  ppaass  llee  bbiieenn  oouu  llee  

rreessttiittuuee  aavveecc  rreettaarrdd,,  llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  lluuii  

ddeemmaannddeerr  ddeess  ppaaiieemmeennttss  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  

ddee  ddéétteennttiioonn..    

  

LLoorrssqquuee  cceess  ppaaiieemmeennttss  nnee  ccoouuvvrreenntt  ppaass  lleess  ppeerrtteess  ssuubbiieess  

ppaarr  llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr,,  cceelluuii--ccii  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  ddeemmaannddeerr  uunn  

ddééddoommmmaaggeemmeenntt..  
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SSeeccttiioonn  44  ::  DDeess  ddrrooiittss  eett  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  ddeess  ppaarrttiieess  

ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ffoouurrnniittuurree  dduu  bbiieenn  

AArrttiiccllee  3311    

LLee  ffoouurrnniisssseeuurr    lliivvrree  llee  bbiieenn  ddoonnnnéé  eenn  ccrrééddiitt--bbaaiill  

ddiirreecctteemmeenntt  aauu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr,,  ssaauuff  ddiissppoossiittiioonn  ccoonnttrraaiirree  

dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ffoouurrnniittuurree..  

  

LLee  bbiieenn  eesstt  lliivvrréé  aauu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  aavveecc  uunnee  

ddooccuummeennttaattiioonn  tteecchhnniiqquuee,,  uunn  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ggaarraannttiiee  eett  uunn  

mmaannuueell  ddee  mmoonnttaaggee  eett  dd’’uuttiilliissaattiioonn,,  ssaauuff  ddiissppoossiittiioonn  

ccoonnttrraaccttuueellllee  ccoonnttrraaiirree..  

  

AArrttiiccllee  3322    

SSaauuff  ddiissppoossiittiioonn  ccoonnttrraaiirree  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill,,  llee  

ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  nn’’eesstt  ppaass  rreessppoonnssaabbllee  vviiss--àà--vviiss  dduu  ccrrééddiitt--

pprreenneeuurr  dduu  mmaannqquueemmeenntt  dduu  ffoouurrnniisssseeuurr  àà  sseess  oobblliiggaattiioonnss  

ssttiippuullééeess  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ffoouurrnniittuurree,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  dduu  

ccaass  ooùù  llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  aa  cchhooiissii  oouu  ccoonnttrriibbuuéé  àà  cchhooiissiirr  llee  

ffoouurrnniisssseeuurr  oouu  llee  bbiieenn..  

  

DDaannss  cceess  ddeerrnniieerrss  ccaass,,  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ppeeuutt,,  ss’’iill  yy  aa  

ddééffaaiillllaannccee  dduu  ffoouurrnniisssseeuurr,,  ssooiitt  aaggiirr  ddiirreecctteemmeenntt  ccoonnttrree  

cceelluuii--ccii,,  ssooiitt  aaggiirr  ccoonnttrree  llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr,,  ssoolliiddaaiirreemmeenntt  

rreessppoonnssaabbllee  aavveecc  llee  ffoouurrnniisssseeuurr..  

  

AArrttiiccllee  3333    

AAuu  ccaass  ooùù  llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  mmaannqquuee  àà  sseess  oobblliiggaattiioonnss  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  dduueess  aauu  ffoouurrnniisssseeuurr,,  iill  eennggaaggee  ssaa  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  vviiss--àà--vviiss  dduu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  ss’’iill  yy  aa  

mmaannqquueemmeenntt  dduu  ffoouurrnniisssseeuurr  ddaannss  sseess  oobblliiggaattiioonnss  

ssttiippuullééeess  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ffoouurrnniittuurree..  

  

AArrttiiccllee  3344    

SSii  ddaannss  uunn  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  llee  ffoouurrnniisssseeuurr  iinntteerrvviieenntt  

ééggaalleemmeenntt  eenn  qquuaalliittéé  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr,,  lleess  ddrrooiittss  eett  

oobblliiggaattiioonnss  dduu  ffoouurrnniisssseeuurr  eett  dduu  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  ssoonntt  mmiiss  àà  

llaa  cchhaarrggee  ddee  llaa  mmêêmmee  ppeerrssoonnnnee,,  eett  ss’’éétteeiiggnneenntt  

rréécciipprrooqquueemmeenntt  ppaarr  ccoonnffuussiioonn..  

  

CChhaappiittrree  33  ::  DDuu  rrééggiimmee  ffiissccaall  dduu  ccrrééddiitt--bbaaiill  

AArrttiiccllee  3355    

LLeess  aammoorrttiisssseemmeennttss  ddeess  iimmmmoobbiilliissaattiioonnss  sseerrvvaanntt  àà  

ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  pprrooffeessssiioonn  aaiinnssii  qquuee  cceeuuxx  ddeess  

iimmmmoobbiilliissaattiioonnss  ddoonnnnééeess  eenn  llooccaattiioonn  ppaarr  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ddee  

ccrrééddiitt--bbaaiill,,  ssoonntt  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  ddeess  cchhaarrggeess  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ddéédduuccttiibblleess  dduu  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr,,  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  4433,,  ppooiinntt  77  ddee  

ll’’OOrrddoonnnnaannccee--llooii  nn°°  6699//000099  dduu  1100  fféévvrriieerr  11996699  rreellaattiivvee  

aauuxx  iimmppôôttss  ccéédduullaaiirreess  ssuurr  lleess  rreevveennuuss,,  tteellllee  qquuee  mmooddiiffiiééee  

eett  ccoommppllééttééee  àà  ccee  jjoouurr..  

AArrttiiccllee  3366    

LLeess  mmooddaalliittééss  ddee  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  ll’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddeess  

aavvooiirrss  éévveennttuueelllleemmeenntt  iimmppoossaabblleess  nnee  ss’’aapppplliiqquueenntt  ppaass  

aauuxx  bbiieennss  ddoonnnnééss  eenn  llooccaattiioonn  ppaarr  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ddee  ccrrééddiitt--

bbaaiill,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  3377,,  aalliinnééaa  22  ddee  

ll’’OOrrddoonnnnaannccee--llooii  nn°°  6699//000099  dduu  1100  fféévvrriieerr  11996699  rreellaattiivvee  

aauuxx  iimmppôôttss  ccéédduullaaiirreess  ssuurr  lleess  rreevveennuuss,,  tteellllee  qquuee  mmooddiiffiiééee  

eett  ccoommppllééttééee  àà  ccee  jjoouurr..    

  

AArrttiiccllee  3377    

PPoouurr  êêttrree  aaddmmiiss  eenn  ddéédduuccttiioonn  ddeess  bbéénnééffiicceess  iimmppoossaabblleess,,  

lleess  aammoorrttiisssseemmeennttss  vviissééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  3355    ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  

rreemmpplliisssseenntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  
  

11..  êêttrree  pprraattiiqquuééss  ssuurr  ddeess  iimmmmoobbiilliissaattiioonnss,,  eenn  ccee  

ccoommpprriiss  cceelllleess  ddoonnnnééeess  eenn  llooccaattiioonn  ppaarr  uunnee  

iinnssttiittuuttiioonn  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ffiigguurraanntt  àà  ll’’aaccttiiff  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee  eett  eeffffeeccttiivveemmeenntt  ssoouummiisseess  àà  llaa  

ddéépprréécciiaattiioonn  ;;    
  

22..  êêttrree  pprraattiiqquuééss  ssuurr  llaa  bbaassee  eett  ddaannss  llaa  lliimmiittee  ddee  llaa  

vvaalleeuurr  dd’’oorriiggiinnee  ddeess  bbiieennss  oouu,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  ddee  lleeuurr  

vvaalleeuurr  rréééévvaalluuééee  ;;  iillss  cceesssseenntt  àà  ppaarrttiirr  dduu  mmoommeenntt  ooùù  

llee  ttoottaall  ddeess  aannnnuuiittééss  aatttteeiinntt  llee  mmoonnttaanntt  ddee  cceettttee  

vvaalleeuurr..  

  

AArrttiiccllee  3388      

LLee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ddéépprréécciiaattiioonn  ssuubbiiee  aauu  ccoouurrss  ddee  cchhaaqquuee  

eexxeerrcciiccee  ssee  ccaallccuullee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  dduurrééee  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  

ccrrééddiitt--bbaaiill  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  bbiieennss  ddoonnnnééss  eenn  

llooccaattiioonn  ppaarr  uunnee  IInnssttiittuuttiioonn  ssppéécciiaalliissééee  ddûûmmeenntt  aaggrrééééee  ppaarr  

llaa  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  dduu  CCoonnggoo..  

  

AArrttiiccllee  3399      

LLeess  ddééppeennsseess  rreellaattiivveess  aauuxx  bbiieennss  ddoonnnnééss  eenn  llooccaattiioonn  yy  

ccoommpprriiss  lleess  aammoorrttiisssseemmeennttss  ddeessddiittss  bbiieennss  nnee  ssoonntt  

ddéédduuccttiibblleess  qquuee  lloorrssqquuee  cceeuuxx--ccii  ssoonntt  ddoonnnnééss  eenn  llooccaattiioonn  

ppaarr  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill..  

  

AArrttiiccllee  4400    

LLeess  iinnttéérrêêttss  rreellaattiiffss  aauuxx  llooyyeerrss  dduu  ccrrééddiitt--bbaaiill  ssoonntt  

eexxoonnéérrééss  ddee  llaa  ttaaxxee  ssuurr  llaa  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  

ll’’aarrttiiccllee  1177,,  ppooiinntt  1144  ddee  ll’’OOrrddoonnnnaannccee--llooii  nn°°1100//000011  dduu  2200  

aaooûûtt  22001100  ppoorrttaanntt  iinnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  ttaaxxee  ssuurr  llaa  vvaalleeuurr  

aajjoouuttééee,,  tteellllee  qquuee  mmooddiiffiiééee  eett  ccoommppllééttééee  àà  ccee  jjoouurr..  

  

AArrttiiccllee  4411    

AAuu  mmoommeenntt  ddee  llaa  cceessssiioonn,,  aauu  pprrooffiitt  dduu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr,,  dduu  

bbiieenn  ddoonnnnéé  eenn  llooccaattiioonn  ppaarr  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccrrééddiitt--

bbaaiill,,  lleess  ddrrooiittss  ddee  ll’’EEttaatt  eett,,  éévveennttuueelllleemmeenntt,,  ddee  llaa  pprroovviinnccee  

eett  ddeess  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  aauu  ttiittrree  

dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  oouu  ddee  mmuuttaattiioonn,,  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  lleeuurr  

ddéénnoommiinnaattiioonn,,  ssoonntt  dduuss  ssuurr  llaa  vvaalleeuurr  rrééssiidduueellllee  dduu  bbiieenn..  
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CChhaappiittrree  44  ::  DDee  ll’’iinnssccrriippttiioonn  eett  ddee  llaa  ppuubblliicciittéé  ddee  

ccrrééddiitt--bbaaiill    

AArrttiiccllee  4422    

LLee  ccrrééddiitt--bbaaiill  rreellaattiiff  aauuxx  ééqquuiippeemmeennttss  oouu  aauu  mmaattéérriieell  

ppoorrttaanntt  ssuurr  lleess  bbiieennss  mmoobbiilliieerrss  eesstt  ssoouummiiss  àà  ll’’iinnssccrriippttiioonn,,  àà  

llaa  rreeqquuêêttee  dduu  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  oouu  dduu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr,,  aauu  

RReeggiissttrree  dduu  CCoommmmeerrccee  eett  dduu  CCrrééddiitt  MMoobbiilliieerr,,  eenn  ssiiggllee  

RRCCCCMM,,    oouuvveerrtt  ddaannss  llee  rreessssoorrtt  dduuqquueell  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  

eesstt  iimmmmaattrriiccuulléé..  

  

SSoonntt  iinnddiiqquuééss  ddaannss  ccee  rreeggiissttrree,,  ttoouuss  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  

qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ppaarrttiieess  eett  cceellllee  ddeess  

bbiieennss  oobbjjeett    dduuddiitt  ccrrééddiitt--bbaaiill..    

  

SSii  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  nn’’eesstt  ppaass  iimmmmaattrriiccuulléé  aauu  RRCCCCMM,,  

ll’’iinnssccrriippttiioonn  eesstt  rreeqquuiissee  ddaannss  llee  rreessssoorrtt  dduuqquueell  ssee  ttrroouuvvee  

ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddaannss  lleeqquueell  ssoonntt  eexxppllooiittééss  lleess  

ééqquuiippeemmeennttss  oouu  llee  mmaattéérriieell  oobbjjeett  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill..  

  

AArrttiiccllee  4433    

DDaannss  llee  ccaass  ooùù  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  iinntteerrvveennuuee  nnéécceessssiittee  uunn  

cchhaannggeemmeenntt  qquuii  iimmpplliiqquuee  sseelloonn  lleess  ddiissttiinnccttiioonnss  ffaaiitteess  àà  

ll’’aarrttiiccllee  4422  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  llaa  ccoommppéétteennccee  dduu  ggrreeffffee  

dd’’uunn  aauuttrree  rreessssoorrtt  dduu  RRCCCCMM,,  llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  ddooiitt  ffaaiirree  

rreeppoorrtteerr  ll’’iinnssccrriippttiioonn  mmooddiiffiiééee  ssuurr  llee  rreeggiissttrree  ddee  ccee  rreessssoorrtt..  

  

LLeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  aaffffeeccttaanntt  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  

mmeennttiioonnnnééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  4422  ccii--ddeessssuuss  ssoonntt  iinnssccrriitteess  eenn  

mmaarrggee  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss  eexxiissttaanntteess..    

  

AArrttiiccllee  4444    

LLeess  iinnssccrriippttiioonnss  ffaaiitteess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  aarrttiicclleess  4422  eett  4433  

ccii--ddeessssuuss  pprreennnneenntt  eeffffeett  àà  llaa  ddaattee  ddee  ll’’iinnssccrriippttiioonn..  

  

AArrttiiccllee  4455      

LLeess  iinnssccrriippttiioonnss  ssoonntt  rraaddiiééeess  ssuurr  aaccccoorrdd  ddeess  ppaarrttiieess  oouu  eenn  

vveerrttuu  dd’’uunn  jjuuggeemmeenntt  oouu  dd’’uunn  aarrrrêêtt  aayyaanntt  aaccqquuiiss  ll’’aauuttoorriittéé  

ddee  llaa  cchhoossee  jjuuggééee..  

  

AArrttiiccllee  4466    

LLee  ggrreeffffiieerr  dduu  RRCCCCMM  ddéélliivvrree,,  àà  ttoouutt  rreeqquuéérraanntt,,  ccooppiiee  ddee  

ll’’eexxttrraaiitt  ddee  ll’’ééttaatt  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss  ppoorrttaanntt  éévveennttuueelllleemmeenntt  

mmeennttiioonn  ddeess  ttrraannssffeerrttss  oouu  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss  mmooddiiffiiccaattiivveess..  

  

AArrttiiccllee  4477      

SSii  lleess  ffoorrmmaalliittééss  dd’’iinnssccrriippttiioonn  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  aaccccoommpplliieess  

ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess  aauuxx  aarrttiicclleess  4422  eett  4433  ccii--ddeessssuuss,,  

llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  nnee  ppeeuutt  ooppppoosseerr  aauuxx  ccrrééaanncciieerrss  oouu  

aayyaannttss  ccaauussee  dduu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr,,  sseess  ddrrooiittss  ssuurr  lleess  bbiieennss  

ddoonntt  iill  aa  ccoonnsseerrvvéé  llaa  pprroopprriiééttéé,,  ssaauuff  ss’’iill  eesstt  ééttaabbllii  qquuee  lleess  

iinnttéérreessssééss  aavvaaiieenntt  eeuu  ccoonnnnaaiissssaannccee  eeffffeeccttiivvee  ddee  

ll’’eexxiisstteennccee  ddee  cceess  ddrrooiittss..  

  

AArrttiiccllee  4488    

LLeess  ppiièècceess  jjuussttiiffiiccaattiivveess  àà  pprréésseenntteerr  aauu  ggrreeffffiieerr  dduu  RRCCCCMM  

ssuuiivvaanntt  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  oouu  ddee  llaa  rraaddiiaattiioonn  

eett  lleess  mmooddèèlleess  ddeess  bboorrddeerreeaauuxx  dd’’iinnssccrriippttiioonn,,  ccooppiiee  oouu  

eexxttrraaiittss,,  ssoonntt  ffiixxééeess  ppaarr  aarrrrêêttéé  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llaa  jjuussttiiccee  

ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..  

  

AArrttiiccllee  4499    

LLeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  rreellaattiivveess  aauuxx  bbiieennss  

iimmmmoobbiilliieerrss  ssoonntt  ssoouummiisseess  aauuxx  mmooddaalliittééss  dd’’iinnssccrriippttiioonn  oouu  

ddee  rraaddiiaattiioonn  aauupprrèèss  dduu  CCoonnsseerrvvaatteeuurr  ddeess  TTiittrreess  

IImmmmoobbiilliieerrss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  LLooii  

nn°°7733--002211  dduu  2200  jjuuiilllleett  11997733  ppoorrttaanntt  rrééggiimmee  ggéénnéérraall  ddeess  

bbiieennss,,  rrééggiimmee  iimmmmoobbiilliieerr  eett  ffoonncciieerr  eett  rrééggiimmee  ddeess  ssûûrreettééss  

tteellllee  qquuee  mmooddiiffiiééee  eett  ccoommppllééttééee  ppaarr  llaa  llooii  nn°°8800--000088  dduu  1188  

jjuuiilllleett  11998800,,  ppoouurr  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  mmêêmmee  nnaattuurree..  

  

LL’’iinnssccrriippttiioonn  iinnddiiqquuee  qquuee  ll’’iimmmmeeuubbllee  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  

ooppéérraattiioonn  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  eett  llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  eesstt  tteennuu  ddee  

pprroodduuiirree  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ssoouuss  ffoorrmmee  aauutthheennttiiqquuee..  

  

CChhaappiittrree  55  ::  DDeess    ddiissppoossiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  

AArrttiiccllee  5500    

LLee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  iinnssccrriitt  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  ddaannss  

ssaa  ccoommppttaabbiilliittéé  eenn  ffaaiissaanntt  aappppaarraaîîttrree  ssééppaarréémmeenntt  ddaannss  

ssoonn  ccoommppttee  ddee  rrééssuullttaatt,,  lleess  llooyyeerrss  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  

ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  eett  eenn  ddiissttiinngguuaanntt  lleess  

ooppéérraattiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  bbiieennss  iimmmmoobbiilliieerrss..  

  

IIll    éévvaalluuee,,  hhoorrss  bbiillaann  eett  àà  llaa  ddaattee  ddee  ccllôôttuurree  dduu  bbiillaann,,  lleess  

rreeddeevvaanncceess  rreessttaanntt  àà  ppaayyeerr  eenn  eexxééccuuttiioonn  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  

ssttiippuullééeess  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill,,  eenn  ddiissttiinngguuaanntt  lleess  

ooppéérraattiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  ééqquuiippeemmeennttss  eett  aauu  mmaattéérriieell  eett  lleess  

ooppéérraattiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  bbiieennss  iimmmmoobbiilliieerrss..  

  

AArrttiiccllee  5511      

LLee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  ppeeuutt  ccoonnsseennttiirr  ddeess  ssûûrreettééss  ssuurr  llee  

mmaattéérriieell  oouu  ccééddeerr  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddee  sseess  ddrrooiittss  ssuurr  llee  

mmaattéérriieell  oouu  ddee  cceeuuxx  qquu’’iill  ddééttiieenntt  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill..  

  

PPoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ccee  ddrrooiitt,,  llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  nnoottiiffiiee  ssoonn  

iinntteennttiioonn  aauu  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr,,  eett  rreeççooiitt  ll’’aapppprroobbaattiioonn  dduu  

ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  lloorrssqquuee  llaa  ssûûrreettéé  eennttrraaîînnee  oouu  rriissqquuee  

dd’’eennttrraaîînneerr  uunnee  mmooddiiffiiccaattiioonn  oouu  uunnee  rréédduuccttiioonn  dduu  ddrrooiitt  ddee  

ddéétteennttiioonn  ddee  cceelluuii--ccii  ssuurr  lleess  bbiieennss  ddoonnnnééss  eenn  ccrrééddiitt--bbaaiill..  
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UUnnee  tteellllee  cceessssiioonn  nnee  lliibbèèrree  ppaass  llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  ddeess  

oobblliiggaattiioonnss  qquuii  lluuii  iinnccoommbbeenntt  aauu  ttiittrree  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--

bbaaiill,,  nnii  nnee  ddéénnaattuurree  ccee  ccoonnttrraatt  nnii  nn’’eenn  mmooddiiffiiee  llee  rrééggiimmee  

jjuurriiddiiqquuee  tteell  qquu’’iill  rrééssuullttee  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

  

AArrttiiccllee  5522    

EEnn  ccaass  ddee  cceessssiioonn  ddee  bbiieennss  ccoommpprriiss  ddaannss  uunnee  ooppéérraattiioonn  

ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill  eett  ppeennddaanntt  ttoouuttee  llaa  dduurrééee  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn,,  llee  

cceessssiioonnnnaaiirree  eesstt  tteennuu  aauuxx  mmêêmmeess  oobblliiggaattiioonnss  qquuee  llee  

ccééddaanntt  qquuii  eenn  rreessttee  ggaarraanntt..  

  

AArrttiiccllee  5533    

LLee  bbiieenn  ddoonnnnéé  eenn  ccrrééddiitt--bbaaiill  ppeeuutt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  ddee  

nnaannttiisssseemmeenntt  oouu  ddee  ggaaggee  ddee  nn’’iimmppoorrttee  qquueellllee  nnaattuurree  oouu  

dd’’hhyyppootthhèèqquuee  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr..  

  

DDaannss  llee  ccaass  ooùù  llee  ccrrééddiitt--pprreenneeuurr  eexxeerrccee  ll’’ooppttiioonn  dd’’aacchhaatt  

dduu    bbiieenn  pprréévvuuee  eenn  ssaa  ffaavveeuurr  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ccrrééddiitt--

bbaaiill,,  llee  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr  eesstt  tteennuu  ddee  ppuurrggeerr  ttoouuttee  cchhaarrggee  eett  

hhyyppootthhèèqquuee  ggrreevvaanntt  llee  bbiieenn..    

  

LLeess  ffrraaiiss  yy  aafffféérreennttss  ssoonntt  àà  llaa  cchhaarrggee  dduu  ccrrééddiitt--bbaaiilllleeuurr..  

  

CChhaappiittrree  66  ::  DDeess  ddiissppoossiittiioonnss  ttrraannssiittooiirreess,,  

aabbrrooggaattooiirreess  eett  ffiinnaalleess  

AArrttiiccllee  5544  

TToouuttee  eennttrreepprriissee,,  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddoonnnnééee  àà  

sseess  ooppéérraattiioonnss,,  qquuii  ffaaiitt    aaccttuueelllleemmeenntt  pprrooffeessssiioonn  

hhaabbiittuueellllee  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill,,  ddiissppoossee  dd’’uunn  ddééllaaii  

ddee  ddoouuzzee  mmooiiss  ppoouurr  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  àà  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  àà  

ccoommpptteerr  ddee  ssoonn  eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr..  

  

AArrttiiccllee  5555    

SSoonntt  aabbrrooggééeess,,  ttoouutteess  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  aannttéérriieeuurreess  eett  

ccoonnttrraaiirreess  àà  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

  

AArrttiiccllee  5566    

LLaa  pprréésseennttee  llooii  eennttrree  eenn  vviigguueeuurr  àà  llaa  ddaattee  ddee  ssaa  

pprroommuullggaattiioonn..  

  

FFaaiitt  àà  KKiinnsshhaassaa,,  llee  1122  fféévvrriieerr  22001155  

  

  

JJoosseepphh  KKAABBIILLAA  KKAABBAANNGGEE  
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