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I.REPRESENTAÇÃO DAS PARTES 

 

LA SCPA FEMIZA ASSOCIES …………………….Pelo Demandante 

 

Le Ministre de la Justice Garde des Sceaux et Me TCHITCHAO 

TCHALIM…………………………….……………….Pelo Demandado  

 

 

II.ACÓRDÃO 

 

1.Este é o Acórdão do Tribunal lido virtualmente em audiência pública, de 

acordo com o Artigo 8 (1) das Instruções Práticas sobre Gestão Eletrónica 

de Processos e Sessões Virtuais do Tribunal de 2020. 

 

 

III.DESCRIÇÃO DAS PARTES  

 

2.O Demandante, Senhor Jean Pierre Fabre, de nacionalidade togolesa, é 

Presidente Nacional do Alliance Nationale pour le Changement, ANC, 

partido político legalmente constituído, com sede em Lomé e candidato 

oficialmente reconhecido nas eleições presidenciais de fevereiro de 2020, 

residente e domiciliado em Lomé. 

 

3.O Demandado é o Estado da República Togolesa, membro da CEDEAO e 

signatário da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos.   

 

IV.INTRODUÇÃO  

 

4.No caso, veio o Demandante invocar a violação de direitos humanos, 

nomeadamente, dos princípios da igualdade perante a lei e da competência e 
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imparcialidade dos tribunais, alegando que, o processo de recomposição do 

Tribunal Constitucional, recomendado pela 53ª Sessão ordinária da 

Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, realizada em 31 de julho 

de 2018 e implementado pela Lei de alteração da Constituição Nº 2019-003 

de 15 de maio de 2019 e pela Lei Orgânica Nº 2019/023 de 26 de dezembro 

de 2019, relativo ao Tribunal Constitucional, não está em conformidade com 

os instrumentos internacionais de direitos humanos, ratificados pelo 

Demandado. 

 

5.Acrescenta que as acusações formuladas no presente pedido dizem respeito 

ao incumprimento das obrigações da República do Togo em relação às 

Resoluções da 53ª Sessão ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e 

de Governo da CEDEAO, às disposições da Carta Africana sobre a 

Democracia, ao do Protocolo Adicional A/SP1/12/01 e às violações 

observadas no processo de recomposição do Tribunal Constitucional. 

 

V. PROCEDIMENTO PERANTE O TRIBUNAL 

 

6.A petição inicial (Doc.1), acompanhada de sete (7) documentos, foi 

registada na Secretaria deste Tribunal em 03 de fevereiro de 2020 e na 

mesma data foi também registado um requerimento de procedimento 

acelerado (Doc.2), que foram notificados ao Estado Demandado em 10 de 

fevereiro de 2020. 

 

7. No dia 10 de maio de 2020, o Demandado apresentou na secretaria deste 

Tribunal, um requerimento de objeção preliminar (Doc. 3) e, ao mesmo 

tempo, depositou a sua defesa (Doc. 4), que foram notificados ao 

Demandante no dia 01 de junho de 2020. 

 

8.No dia 19 de junho de 2020, o Demandante apresentou a sua réplica (Doc. 

5), que foi notificada ao Demandado no dia 15 de julho de 2020. 



5 
 

 

9.No dia 20 de julho de 2020 o Demandado apresentou a sua tréplica in 

limine litis (Doc. 6) e a sua tréplica quanto ao mérito (Doc.7), que foram 

notificados ao Demandante no dia 29 de julho de 2020 e este nada disse. 

 

10.Em 22 de outubro de 2021, foi realizada a audiência, na qual as partes, 

devidamente representadas, compareceram e formularam as suas alegações 

orais. 

 

11.A audiência foi adiada para o próximo dia 22 de março de 2022, para 

julgamento. 

  

VI.O CASO DO DEMANDANTE 

 

a.Resumo dos factos: 

 

12.A vida política na República Togolesa tem sido marcada há décadas por 

uma crise política crónica que se manifesta periodicamente através de 

manifestações organizadas pelas forças activas ao apelo dos partidos 

políticos da oposição e dos líderes da sociedade civil, resultando em mortes 

e ferimentos causados pelas forças da ordem. 

 

13.A implementação do Acordo Político Global (CPA), que prevê reformas 

constitucionais e institucionais que não foi respeitada pelo Governo no 

poder, contribuiu para o agravamento da crise política.  

 

14.A crise foi relançada em agosto de 2017 por grandes manifestações de rua 

por apelo dos partidos políticos da oposição unidos na Coligação de 14 

partidos (C14). 
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15.A dimensão das manifestações obrigou os Chefes de Estado da CEDEAO 

a abordar a questão e a organizar um diálogo entre o Poder e a Coligação de 

14 partidos políticos da oposição.  

 

16.Em 31 de julho de 2018, a 53ª Sessão ordinária da Conferência dos Chefes 

de Estado e de Governo da CEDEAO anunciou, no seu comunicado final um 

Roteiro assim redigido. (Anexo Nº 2): 

 

 A Conferência convida o Governo e os actores políticos a trabalharem para 

a adopção de reformas constitucionais, levando em consideração, entre 

outros, os seguintes pontos: 

 

a. O sistema de votação de duas voltas para a eleição do Presidente da 

República; 

b. A limitação do número dos mandatos presidenciais a dois; 

c. A recomposição do Tribunal Constitucional para, em particular, 

examinar a sua composição e limitar o número de mandatos dos seus 

membros; 

d. O reforço efetivo, com uma participação inclusiva de todos os atores à 

CENI, cuja implementação deverá proporcionar uma solução aceitável para 

a crise política.  

 

17.Em 15 de maio de 2019, a Assembleia Nacional, a que foi submetido um 

projeto de emenda constitucional pelo Governo, votou a Lei Nº 2019-003, 

que altera 29 artigos da Constituição, incluindo os artigos 59º, 60º e 100º. 

(Anexo N°3). 

 

18.Em 13 de dezembro de 2019, enquanto o Tribunal Constitucional havia 

programado a primeira volta da eleição presidencial entre 19 de fevereiro e 

5 de março de 2020, um comunicado do Governo anunciava a próxima 

recomposição do Tribunal Constitucional. (Anexo Nº 4) 
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19.O novo artigo 100 da Lei de Alteração Constitucional nº 2019/003 de 15 

de maio de 2019, fixou em nove (9) o número de juízes que compõem o 

Tribunal Constitucional: Dois (2) eleitos pela Assembleia Nacional; Dois (2) 

eleitos pelo Senado; Dois (2) nomeados pelo Presidente da Republica; Um(1) 

advogado eleito pela Ordem dos Advogados; Um (1) magistrado eleito pelo 

Conselho Superior de Magistratura; Um (1) professor pesquisador em 

Direito eleito pelos seus pares.  

 

20.O Senado previsto na Constituição de 14 de Outubro de 1992, nunca foi 

instalado; 

 

21.As prerrogativas de eleição dos dois (2) juízes do Tribunal Constitucional 

foram exercidas pela Assembleia Nacional, nos termos do artigo 155 das 

disposições transitórias da Constituição de 1992; 

 

22.A Lei de Revisão Constitucional de 15 de maio de 2019 revogou o artigo 

155, impedindo assim a criação do novo tribunal constitucional, previsto 

pelo artigo 100, atualmente em vigor; 

 

23.Em 13 de dezembro de 2019, um comunicado do Governo anuncia a 

próxima recomposição do Tribunal Constitucional, em aplicação do novo 

artigo 100; 

 

24.Em 13 de dezembro de 2019, foi depositado na Mesa da Assembleia 

Nacional um projeto de Lei Orgânica nº 2019/023 datado de 23 de Dezembro 

de 2019 sobre o Tribunal Constitucional, enquanto o comunicado do 

Conselho dos Ministros da mesma data não menciona a adoção, pelo 

Governo deste Projecto de Lei Orgânica, relativo ao Tribunal Constitucional.  
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25.A Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, que estabelece as condições 

para a nomeação e eleição de novos juízes, ainda não tinha sido aprovada, 

quando a Ordem dos Advogados foi convidada por carta, do Ministro dos 

Direitos do Homem e Relações com as Instituições  da República,  para 

eleger o seu representante antes de 23 de dezembro de 2019. (Anexo 5) 

  

26.A Lei Orgânica nº 2019/023 de 23 de dezembro de 2019, relativa ao 

Tribunal Constitucional, foi aprovada pela Assembleia Nacional em 23 de 

dezembro de 2019, em violação do artigo 92 da Constituição que exige que 

as leis orgânicas sejam aprovadas apenas 15 dias após a data do seu depósito 

na Mesa da Assembleia Nacional. 

 

27.Em 24 de dezembro de 2019, sem esperar pelo aviso de conformidade 

previsto no artigo 92 da Constituição de 14 de outubro de 1993 do Tribunal 

Constitucional, nem pela publicação da Lei Orgânica, a Assembleia 

Nacional procedeu à eleição dos dois juízes, seguido do colégio de 

professores e investigadores universitários e do Presidente da República em 

28 de dezembro de 2019. 

 

28.Em 30 de dezembro de 2019 o presidente da República, recebeu  o 

juramento de sete (7) juízes em vez de nove(9), na presença do Presidente da 

Assembleia Nacional  e na ausência do Presidente do Senado, conforme 

previsto na Lei Orgânica nº 2019/023 de 23 de dezembro de 2019 do 

Tribunal Constitucional. 

 

29.Á data do presente recurso, o Demandante não tem qualquer informação 

sobre a promulgação desta Lei Orgânica; Esta nunca foi publicada no Jornal 

Oficial.  

 

30.O advogado eleito pela Ordem dos Advogados, o foi por maioria simples, 

enquanto a Lei Orgânica nº 2019/023 relativa ao Tribunal Constitucional 



9 
 

prevê duas voltas ou, se necessário, a maioria absoluta dos membros que 

compõem o eleitorado. 

 

31.Do exposto resulta que o processo de nomeação dos sete (7) juízes do 

Tribunal Constitucional não tem base jurídica; 

 

32.Trata de um procedimento completamente arbitrário e que viola as 

disposições dos artigos 15 º§1 e 2, 17º§1 da carta africana sobre a 

democracia, 1º(a), b) e c), 3º e 33º, §1 e 2 do Protocolo sobre a Democracia. 

 O Tribunal Constitucional dos sete (7) juízes é uma jurisdição incompleta e 

portanto, incompetente. 

 

33.Essa recomposição do Tribunal Constitucional aparece nas reformas 

constitucionais e institucionais recomendadas pelo Acordo Politico Global 

de julho de 2006. 

 

34.A 53ª Sessão da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da 

CEDEAO, reconhecendo o mérito desta recomposição, recomendou-a no 

roteiro contido no comunicado final. 

 

35.Que do total dos 7 juízes arbitrariamente nomeados em 30 de dezembro 

de 2019, três (3) já estavam presentes no tribunal cuja a reconstituição é 

solicitada pelos actores políticos, pelo Acordo Político Global e pela 53ª 

Sessão da Conferência dos Chefes  de Estado e de Governo  da CEDEAO, 

em violação do novo artigo 100 que limita os  mandatos  dos juízes a dois(2). 

 

36.Que por pedido de invalidação dos juízes que já cumpriram mais de dois 

mandatos nas formações anteriores do Tribunal Constitucional, o Supremo 

Tribunal recusou declarar a sua inelegibilidade e rejeitou o recurso, alegando 

que o Tribunal Constitucional não pode rever uma decisão tomada pela 

Assembleia Nacional. (Anexo 7) 
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37.Que não há dúvida de que a instalação de um tribunal incompleto ou de 

qualquer instituição destinada a impedir a imparcialidade das eleições viola 

os direitos do Demandante a uma eleição justa e equitativa, organizadas num 

quadro humano transparente. 

  

b. Fundamentos de direito 

 

38.O Demandante citou, em apoio à sua demanda: 

A Resolução 38 da 53ª Sessão Ordinária da Conferência dos Chefes 

de Estado e de Governo, realizada em 31 de julho de 2018, sobretudo 

a recomposição do Tribunal Constitucional da República do Togo; 

Os Artigos 12 e 100 da Lei de Alteração constitucional Nº 2019/003 

de 15 de maio de 2019;  

O Artigo 92 da Constituição da República Togolesa;  

Os Artigos 9 (1, (d) e (e)), 9 (4) e 10 do Protocolo Adicional A/SP.1/05 

relativo ao Tribunal de Justiça da Comunidade; 

Os Artigos 3 (2) e (7), 4 (1), 10 (1) e (2), 15 (1) e (2), 17 (1) e (2), 23 

(5) da Carta Africana sobre a Democracia e Governação,  

Os artigos 1 (a, b, c), 3, 33 (1 e 2) do Protocolo A/SP1/12/01 sobre a 

Democracia e Boa Governação,  

Os artigos 7 (a) e 13 (1) da Carta Africana dos Direitos do Homem e 

dos Povos, bem como, os Artigos 1, 2, 8, 10, 21, parágrafos 1 e 3 da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

 

c.Dos pedidos formulados: 

 

39.O Demandante pede ao Tribunal constate que: 

 

i.O processo de composição do Tribunal Constitucional;  

A composição incompleta do Tribunal Constitucional; 
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 O voto da Lei Orgânica N° 2019/023, de 23 de dezembro de 2019, relativa 

ao Tribunal Constitucional e a sua não publicação;  

A criação de um Tribunal parcial e incompleto,  

  

Violam, por um lado, os instrumentos internacionais de promoção e proteção 

dos direitos do homem, ratificados pela República Togolesa e, por outro, 

introduzem a violação da igualdade dos direitos dos cidadãos no quadro 

jurídico das eleições presidenciais de fevereiro de 2020; 

 

ii.Consequentemente, ordene ao Estado togolês a retomar o processo de 

composição e instalação do Tribunal Constitucional, bem como a votação da 

Lei Orgânica N° 2019/023 de 23 de dezembro de 2019, relativo ao Tribunal 

Constitucional, em conformidade com os instrumentos internacionais de 

direitos humanos que o vinculam.  

 

iii.Condene a República Togolesa na totalidade das despesas. 

  

VII - O CASO DO DEMANDADO 

 

a.Resumo dos factos: 

 

40.Há já alguns anos que as autoridades da República Togolesa estão 

empenhadas num processo de relaxamento do clima político, social e 

económico do país através de medidas e iniciativas que envolvem todos os 

actores nacionais da vida sociopolítica e económica, com a participação de 

organizações internacionais e de países estrangeiros. 

 

41.É neste contexto que as autoridades do Togo empreenderam amplas 

reformas institucionais e constitucionais no âmbito da concertação com toda 

a classe política e as organizações da sociedade civil, sem exceção, com o 

objetivo de alcançar resultados consensuais. 
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42.Infelizmente, certas reformas, principalmente constitucionais, foram 

atrasadas pelos bloqueios, protestos e recusas sistemáticas de uma parte da 

classe política togolesa, de todas as iniciativas e propostas do Governo em 

conformidade com as reformas desejadas por todos. 

 

43.Embora o Governo tivesse apresentado à Assembleia Nacional um 

projecto de lei sobre a reforma da Lei Fundamental, a oposição parlamentar, 

de que o Demandante era o líder, opôs-se à adoção do texto, procurando 

impor apenas o seu próprio ponto de vista. 

 

44.Acreditando, com má-fé, que o governo no poder não queria fazer 

reformas constitucionais, alguns partidos da oposição, unidos na 

coordenação de catorze (14) partidos da oposição chamados C14, iniciaram 

manifestações violentas em várias localidades do país, que infelizmente 

resultaram em numerosos danos materiais e humanos. 

   

45.Apesar das tentativas de intimidação e bloqueio de todo tipo, as eleições 

legislativas decorreram de forma adequada e resultaram na criação de uma 

nova Assembleia Nacional sem a C14, que boicotou as eleições. 

 

46.Por iniciativa do Governo, a recém-instalada Assembleia Nacional 

aprovou a Lei n.º 2019-003 que altera determinados artigos da Constituição, 

limitando, nomeadamente, o número do mandato presidencial, no estrito 

cumprimento das regras e procedimentos de revisão da Constituição. 

 

47.Como ninguém recorreu ao Tribunal Constitucional sobre a regularidade 

da revisão constitucional, a nova Constituição entrou em vigor após a sua 

promulgação. 
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48.Durante o processo eleitoral presidencial de 22 de Fevereiro de 2020, a 

Comissão Eleitoral Nacional Independente (INEC), que recebeu as 

candidaturas, incluindo as de Jean Pierre FABRE e do candidato do partido 

UNIR, o Presidente Faure Essozimna GNASSINGBE, elaborou a lista que 

transmitiu ao Tribunal Constitucional. Este último não registou qualquer 

contestação no prazo demandado, validou sete (07) candidaturas através da 

sua decisão de 17 de Janeiro de 2020. 

 

49.Foi neste processo de organização das eleições presidenciais de 22 de 

Fevereiro de 2020 que o Senhor Jean Pierre FABRE se apresentou como 

candidato, em conformidade com a nova Constituição. 

  

50.Jean Pierre FABRE recorreu ao Tribunal Constitucional para contestar, 

segundo ele, a violação pelo Parlamento do processo de revisão da 

Constituição. O seu pedido foi julgado inadmissível por falta de 

legitimidade. 

 

51.O Sr. Jean Pierre FABRE voltou à acusação recorrendo ao Tribunal 

Constitucional, desta vez, para que a falta de base jurídica da candidatura de 

um outro candidato a esta eleição presidencial fosse estabelecida, segundo 

ele, após a decisão do Tribunal de publicar a lista definitiva dos candidatos. 

O seu pedido não prosperou. 

 

b ) Objeção Preliminar  

 

52.O Demandado invocou as seguintes objeções preliminares: 

 

a)Da incompetência do Tribunal para analisar o pedido relativo a 

questões eleitorais  
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53.O presente recurso do Sr. Jean Pierre FABRE contra a República 

Togolesa diz apenas respeito ao sistema eleitoral e à organização das eleições 

presidenciais. 

 

54.Além disso, não faz disso um mistério, pois pediu ao Tribunal que 

ordenasse à República Togolesa que retomasse a organização dessa eleição. 

 

Referiu ao artigo 158º da Constituição referente às condições de 

elegibilidade. 

 

55.No entanto, é facto provado que o TJCEDEAO é completamente 

incompetente em questões eleitorais que são da competência dos tribunais 

nacionais.  

 

56.O TJCEDEAO não pode, no caso em apreço, pronunciar-se sobre o 

pedido apresentado sem interferir nas eleições na República Togolesa, o que 

não é o seu papel.  

 

57.Deve-se notar que o pedido do Sr. Jean Pierre FABRE se refere apenas a 

questões eleitorais no Togo e declarar que o TJCEDEAO é incompetente 

para se pronunciar sobre isto. 

 

b) Da incompetência do Tribunal para exercer a revisão da 

constitucionalidade ou da legalidade dos atos praticados pelas 

instituições e autoridades nacionais 

 

58.A petição apresentada ao Tribunal refere-se ao processo de adoção do 

artigo 158 da Constituição revisada e, de acordo com o Demandante, à 

negação de justiça de que o Tribunal Constitucional é considerado culpado. 
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59.O Demandante contestou as decisões do Tribunal Constitucional sobre os 

seus recursos contra o processo de revisão do artigo 158 da Constituição pela 

Assembleia Nacional e contra a candidatura de um dos candidatos à eleição 

presidencial, uma forma não muito subtil de o Demandante remeter as 

decisões do Tribunal Constitucional ao TJCEDEAO, tornando-o um 

Tribunal de Apelação; 

 

60.No entanto, no seu Acórdão Nº ECW/CCJ/JUG/02/10 de 04 de março de 

2010, o TJCEDEAO decidiu que “O Tribunal não é um tribunal de recurso 

das decisões proferidas pelas jurisdições nacionais dos Estados-Membros da 

CEDEAO no que respeita à sua respetiva área de competência"; 

 

61.Além disso, o Demandante acusa a Assembleia Nacional do Togo de uma 

alegada violação das disposições constitucionais e do seu Regulamento na 

adoção do artigo 158º, al. 2 da nova Constituição; 

 

62.O Tribunal de Justiça da CEDEAO não tem competência para se 

pronunciar sobre a regularidade ou legalidade dos atos adotados pela 

Assembleia Nacional e, de um modo mais geral, sobre a legalidade dos atos 

das autoridades e instituições nacionais dos Estados-Membros no âmbito do 

processo de adoção da nova Constituição; 

 

63.Com efeito, pelo Acórdão Nº ECW/CCJ/JUD/05/11, o Tribunal de Justiça 

da CEDEAO decidiu o seguinte: "O Tribunal não tem competência para 

exercer o controlo de constitucionalidade ou de legalidade dos atos adotados 

pelas autoridades nacionais dos Estados-Membros em aplicação do seu 

direito nacional. 

 

64.Portanto, o TJCEDEAO é manifestamente incompetente para se 

pronunciar sobre o pedido do Sr. Jean Pierre FABRE. 

 



16 
 

c) Da inadmissibilidade do pedido do Sr. Jean Pierre FABRE 

 

Da inadmissibilidade do pedido do Sr. Jean Pierre FABRE que não tem 

qualidade de vítima.  

 

65.No âmbito das suas prerrogativas de proteção dos direitos humanos, o 

Tribunal de Justiça da CEDEAO assegura que estão reunidas as condições 

para consultá-lo. 

 

66.O Tribunal é consultado por vítimas, em conformidade com o novo artigo 

10º do Protocolo adicional (A/SP.01/01/05) de 19 de janeiro de 2005. 

 

67.Nos termos deste artigo, o Tribunal deve ser consultado por pessoas que 

devem justificar a sua qualidade de vítima. 

 

68.No caso em apreço, o Demandante não demonstrou a sua qualidade de 

vítima de alegadas violações das disposições da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, do Protocolo A/SP1/12/01 sobre a Democracia e 

Governança, da Carta Africana sobre a Democracia e da Carta Africana dos 

Direitos do Homem e dos Povos. 

 

69.Que no caso, em momento algum o Demandante demonstrou a sua 

qualidade de vítima. 

 

70.Nesta circunstância, o Demandante não pode ser reconhecido como 

vítima e, consequentemente, o seu pedido, sobre as alegações de violação da 

Carta Africana dos Direitos do Homem e outros instrumentos internacionais, 

deve ser manifestamente julgado inadmissível, por falta de legitimidade; 

 

d) Da inadmissibilidade da petição do Demandante por falta de 

legitimidade  
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71.Alega o Demandado que, no caso em apreço, o Demandante não tem 

interesse em agir contra a Lei nº 2019 - 003 de 15 de maio de 2019, que altera 

a Constituição da IV República que, além disso, não lhe prejudica, de forma 

alguma, por não lhe ter sido dirigido pessoalmente e de forma negativa. Que   

O Demandante apresentou-se livremente como candidato, teve a sua 

candidatura validada, competiu com os outros candidatos e foi derrotado sem 

resistência, não tendo contestado a sua derrota na justiça; 

 

72.Que o Demandante não demonstra como foi pessoal e diretamente afetado 

pela revisão constitucional de 15 de maio de 2019, pela Assembleia Nacional 

e os danos por ele sofridos. 

 

73.Que em nenhuma parte do seu pedido, o Demandante indica o que 

constitui o seu prejuízo e a sua correlação com o artigo 158 (2) da Lei, e com 

as decisões regulares e impugnáveis do Tribunal Constitucional que, em 

ambas as ocasiões, considerou a incúria dos recursos. 

 

74.E nem sequer se dignou, pelo menos desta vez, dentro do prazo, interpor 

um pequeno recurso perante o Tribunal Constitucional contra os seus maus 

resultados, o que teria tentado apoiar o seu prejuízo imaginário;  

 

75.Conclui que o pedido do Demandante deve ser julgado inadmissível por 

falta de interesse em agir, nos termos do novo artigo 10º (d) do Protocolo 

relativo ao TJCEDEAO, na redação que lhe foi dada pelo Protocolo 

Adicional de 19 de janeiro 2005 e do artigo 29º do Código de Processo Civil 

togolês.  

   

b. Fundamentos de direito: 
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76.O Demandado baseou-se a sua alegação nos Artigos 8 e 7 da Constituição 

da República, 78, 79 e 89 do Código Penal, 131, 132 e 168 do Código de 

Processo Penal, todos em vigor no Estado do Togo. 

 

c.Pedidos efetuados: 

 

77.O Demandado solicita ao Tribunal que: 

 

Quanto à forma:  

 

i.Considere a contestação excecional in limine litis da República do Togo; 

 

Quanto ao mérito: 

 

ii.Subsidiariamente, declare e julgue que o pedido do Senhor Jean Pierre 

FABRE contra a República Togolesa tornou-se sem objeto, é improcedente 

e indefira todos os seus pedidos, conclusões e pretensões, contidos na petição 

inicial;   

 

iii.Condene o Demandante no pagamento de despesas. 

 

VII-RÉPLICA 

 

78.O Demandante na sua resposta à contestação, respondeu a objeção liminar 

deduzida pelo Demandado refutou os factos alegados por este, reiterando a 

competência deste tribunal para analisar os presentes autos, uma vez que o 

Estado togolês se comprometeu a cumprir as resoluções tomadas pela 53ª 

Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, é obrigado a 

fazê-lo em conformidade com os padrões internacionais por ele ratificados e 

que lhe são impostos; que são as violações cometidas durante a execução das 

decisões tomadas pelo comunicado final que constituem a base da 
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competência do Tribunal para apreciar este litígio; que a sua qualidade 

decorre do fato de a aplicação desses textos contrários aos direitos do homem 

constitui, por um lado, uma violação do princípio da igualdade perante a lei 

e os encargos públicos, e, por outro, uma violação da competência e 

imparcialidade dos tribunais, tal como resultam dos instrumentos jurídicos 

internacionais referidos. 

 

IX-TRÉPLICA 

 

79. O Demandado na sua tréplica reiterou a incompetência deste Tribunal 

invocando os mesmos motivos alegados na sua defesa. 

 

X- PROCEDIMENTOS PERANTE O TRIBUNAL 

 

Do Procedimento Acelerado  

 

80.Conforme já mencionado no parágrafo 6 deste Acórdão, com a petição 

inicial, o Demandante, apresentou um requerimento de procedimento 

acelerado, em conformidade com o disposto no artigo 59 do Regulamento 

do Tribunal, invocando que é candidato às eleições presidenciais, cuja 

primeira volta estava marcada para 22 de fevereiro de 2020; Que o Tribunal 

Constitucional intervém a montante e a jusante no processo das eleições 

presidenciais, resolve o litígio e proclama os resultados finais e que, por isso, 

tem o direito de apresentar o pedido de procedimento acelerado. 

 

81.Neste particular, entende o Tribunal que a abertura da fase oral, com a 

designação da data para audição das partes, determinou a inutilidade 

superveniente do citado requerimento, devendo, assim ser declarado. 

 

XI-DA JURISDIÇÃO 
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82.O Demandado suscitou a incompetência deste Tribunal para conhecer a 

presente causa, com base nos seguintes fundamentos: 

 

a)Incompetência do Tribunal em questões eleitorais 

  

83.Alega o Demandado que o presente recurso do Sr. Jean Pierre FABRE 

contra a República Togolesa diz apenas respeito ao sistema eleitoral e à 

organização das eleições presidenciais. 

 

84.Que é facto provado que este Tribunal é completamente incompetente em 

questões eleitorais que são da competência dos tribunais nacionais.  

 

85.Que o Tribunal não pode, no caso em apreço, pronunciar-se sobre o 

pedido apresentado sem interferir nas eleições na República Togolesa, o que 

não é o seu papel.  

 

86.Concluiu que o Tribunal deve declarar-se incompetente para se 

pronunciar sobre isso. 

 

b)Da incompetência do Tribunal para exercer a revisão da 

constitucionalidade ou da legalidade dos atos praticados pelas 

instituições e autoridades nacionais 

 

87.Sustenta o Demandado que a petição apresentada ao Tribunal refere-se ao 

processo de adoção do artigo 158 da Constituição revisada e, de acordo com 

o Demandante, à negação de justiça de que o Tribunal Constitucional é 

considerado culpado. 

 

88.Que o Demandante contestou as decisões do Tribunal Constitucional 

sobre os seus recursos contra o processo de revisão do artigo 158 da 

Constituição pela Assembleia Nacional e contra a candidatura de um dos 
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candidatos à eleição presidencial, uma forma não muito subtil de o 

Demandante remeter as decisões do Tribunal Constitucional ao TJCEDEAO, 

tornando-o um Tribunal de Apelação; 

 

89.Que no seu Acórdão Nº ECW/CCJ/JUG/02/10 de 04 de março de 2010, 

o TJCEDEAO decidiu que “O Tribunal não é um tribunal de recurso das 

decisões proferidas pelas jurisdições nacionais dos Estados-Membros da 

CEDEAO no que respeita à sua respetiva área de competência"; 

 

90.Que além disso, o Demandante acusa a Assembleia Nacional do Togo de 

uma alegada violação das disposições constitucionais e do seu Regulamento 

na adopção do artigo 158º, al. 2 da nova Constituição; 

 

91.Que o Tribunal de Justiça da CEDEAO não tem competência para se 

pronunciar sobre a regularidade ou legalidade dos atos adotados pela 

Assembleia Nacional e, de um modo mais geral, sobre a legalidade dos atos 

das autoridades e instituições nacionais dos Estados-Membros no âmbito do 

processo de adoção da nova Constituição; 

 

92.Que com efeito, pelo Acórdão Nº ECW/CCJ/JUD/05/11, o Tribunal de 

Justiça da CEDEAO decidiu o seguinte: "O Tribunal não tem competência 

para exercer o controlo de constitucionalidade ou de legalidade dos actos 

adoptados pelas autoridades nacionais dos Estados-Membros em aplicação 

do seu direito nacional.” 

 

93.Conclui que este Tribunal é manifestamente incompetente para se 

pronunciar sobre o pedido do Sr. Jean Pierre FABRE. 

 

94.Sobre esta objeção liminar, contra-alegou o Demandante, sustentando que 

a resolução tomada pela 53ª Sessão da Conferência dos Chefes de Estado e 

de Governo da CEDEAO, continha obrigações vinculativas para o Estado 
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Demandado e que são as violações cometidas durante a execução de decisões 

tomadas e constantes do comunicado final que constituem a base da 

competência do Tribunal para apreciar a presente ação.  

 

95.Reafirma ainda que a competência deste Tribunal se baseia nas 

disposições dos artigos 9º (1), d) e e), 9º (4) e 10 do protocolo Adicional 

A/SP.1/05 Relativo ao Tribunal. Que estes textos conferem plena 

competência à jurisdição da Comunidade para conhecer de qualquer litígio 

relativo à violação dos direitos do homem em qualquer Estado membro e 

para decidir sobre o incumprimento por parte os estados membros das suas 

obrigações decorrentes do Tratado, das Convenções e Protocolos, 

Regulamentos, Decisões e Directrizes da CEDEAO. 

 

  

96.Conforme jurisprudência assente, este Tribunal não é efetivamente, um 

tribunal de apelação, nem de cassation ou de reformatio das decisões 

tomadas pelas jurisdições nacionais, tal como menciona o Demandado. 

(Vide, entre outros, o caso JERRY UGOKWE v. THE REPUBLIC OF 

NIGERIA), Acórdão de 7 de outubro de 2005, Processo N.º ECW/CCJ/02/05, 

parág 32.) 

97.Tal significa que está fora do mandato do Tribunal reapreciar uma decisão 

proferida por um tribunal de um Estado Membro, no sentido de a confirmar 

ou de a revogar. (Vide, o caso MOUSSA LÉO KEITA v. REPUBLIC OF 

MALI, Acórdão N.º ECW/CCJ/JUD/03/07 de 22 de março de 2007, (2004-

2009) CCJ, LR, pág. 73 & 30; o caso BAKARY SARRE & 28 ORS v. THE 

REPUBLIC OF MALI, Acórdão n.º ECW/CCJ/JUD/03/11 de 17 de março 

de 2011, pág. 22; O caso, AJAMI YASMINE MARIE JEANNE                                                                                 

v. ESTADO DE CÔTE D´IVOIRE, Acórdão N.º ECW/CCJ/JUD/12/20 de 8 

de julho de 2020, parágs.172 e 173)  
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98.Igualmente, no mesmo sentido o Tribunal realçou, no caso MESSRS 

ABDOULAYE BALDE & ORS v. REP OF SENEGAL, Acórdão n.º 

ECW/CCJ/JUD/04/13, parág. 72, que “(…)its consistently held case laws 

that it has no mandate to examine the national laws of Member States or to 

review decisions made by the domestic courts of member states.“ 

99.Porém, cabe realçar que no quadro do seu mandato em matéria de direitos 

humanos, este Tribunal vem reafirmando a sua competência para analisar as 

decisões dos tribunais dos Estados membros, ou as legislações nacionais 

sempre que se pretende averiguar se as mesmas violam ou não os direitos 

humanos.  

100.A propósito vide o caso, FARIMATA MAHAMADOU & 3 ORS VS. 

REPUBLIC OF MALI, Acórdão n.º ECW/CCJ/JUD/11/16 de 17 de maio 

2016, Processo N.° ECW/CCJ/APP/39/15, págs. 11 e 12, parág. 43 a 49, 

onde consta que : “( … ); Qu’en effet, lorsqu’une décision de justice est, en 

elle-même attentatoire aux droits de l’homme, il va de soi que le juge 

communautaire, qui a reçu mandat de protéger les droits des citoyens de la 

communauté, ne saurait avoir d’autre choix que d’intervenir et dénoncer 

cette violation; Qu’il ne saurait rester inerte face à une violation flagrante 

des droits de l’homme, peu importe l’acte qui est à l’origine de cette 

violation ; Qu’il ne s’agit pas pour lui ici de contrôler la légalité d’une 

décision rendue par une juridiction nationale mais de constater la violation 

manifeste des droits de l’homme contenue dans un acte judiciaire ; Qu’il 

faut en effet distinguer le contrôle opéré sur la légalité d’une décision 

rendue par une juridiction nationale et la constatation d’une violation des 

droits de l’homme résultant d’une décision de justice ; Que si le juge 

communautaire ne peut apprécier la bonne application des textes de droit 

interne par les juges nationaux, il reste compétent pour relever les 

violations des droits de l’homme même lorsqu’elles ont pour origine une 

décision rendue par un juge d’un des Etats membres ; Que le juge des 

droits de l’homme qu’il est, ne remplirait pas son rôle de protecteur des 
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droits de l’homme, s’il devait laisser échapper des violations flagrantes des 

droits de l’homme, contenues dans des décisions des juridictions 

nationales.” (negrito nosso) 

101.Ou ainda, como realçou  este Tribunal no caso, FEDERATION OF 

AFRICAN JOURNALIST v. THE REPUBLIC OF THE GAMBIA, “ it will 

not examine the laws of member states  in abstracto  since it is not a 

constitutional court but, once human rights  violation  are  alleged, it invokes  

its jurisdiction to examine  whether  or not there  has been violation.” .( 

pag.31) 

 

102.No caso, tendo em atenção os pedidos formulados pelo Demandante, 

cabe concluir que nenhuma decisão do Tribunal Constitucional e nenhuma 

apreciação da legalidade de qualquer legislação nacional, foi colocada sob 

apreciação deste Tribunal. 

103.O Demandante ao definir o objeto do litígio, afirma que o mesmo diz 

respeito ao incumprimento das obrigações da República do Togo em relação 

às Resoluções da 53ª Sessão ordinária da Conferência dos Chefes de Estado 

e de Governo da CEDEAO, das disposições da Carta Africana sobre a 

Democracia, do Protocolo Adicional A/SP1/12/01 e às violações observadas 

no processo de recomposição do Tribunal Constitucional, invocando que tais 

incumprimentos, violam os instrumentos de proteção de direitos humanos 

que indica.  

 

104.Assim, o Tribunal conclui que esta argumentação do Demandado 

também se mostra infundado e consequentemente deve improceder. 

  

105.A competência deste Tribunal encontra-se regulada no artigo 9 do 

Protocolo A/P1/7/91, Relativo ao Tribunal, alterado pelo Protocolo 

Adicional A/SP.1/01/05. 
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106.Dispõe o n.º 4 do referido artigo 9 que: 

 “O Tribunal tem competência para determinar os casos de violação dos 

direitos humanos que ocorrem em qualquer Estado-membro.” 

107.É jurisprudência deste Tribunal, que a sua competência não pode ser 

posta em causa, quando os factos invocados sejam relacionados com os 

Direitos do Homem. (Vide o caso, HISSÈNE HABRÉ v. REPUBLIQUE DU 

SENEGAL, Acórdão Nº. ECW/CCJ/RUL/03/2010, CCJRL (2010) pág. 43, 

§ 53-61; MAMADOU TANDJA v. REPUBLIQUE DU NÍGER, Acórdão Nº 

ECW/CCJ/JUD/05/10, CCJRL (2011) pág. 105 ss.; PRIVATE ALIMU 

AKEEM v. REPUBLIC FEDERAL OF NIGERIA, Ruling Nº 

ECW/CCJ/RUL/05/11, CCJRL (2011) pág. 121 ss.) 

108.Esta posição do Tribunal vem sendo permanentemente reafirmada em 

vários arrestos, tornando-se indiscutível que, num caso, a mera alegação de 

violação dos direitos humanos é suficiente para desencadear a jurisdição 

deste Tribunal e este assumirá a jurisdição sem necessariamente examinar a 

veracidade da alegação. (Vide o caso DR. GEORGE S. BOLEY v. 

REPÚBLICA DA LIBÉRIA & 4 ORS, Acórdão N.º ECW / CCJ / JUD / 24/19 

§27). 

109.Ainda, em relação ao citado Artigo 9 (4), este Tribunal, no caso 

SAWADOGO PAUL & 3 ORS v. REPUBLIC OF BURKINA FASO, Acórdão 

N.º ECW/CCJ/JUD/07/20 §21 afirmou que “From the  above provision, it is 

pertinent that two conditions must be met before the Court can exercise 

jurisdiction over na application brought  before it for consideration- a) there 

must be an allegation of human rights violation and; b) such violation must 

have occurred within the territorial jurisdiction of the Member State against 

which the application was brought.” 

110.No presente caso, porque o Demandante baseia a sua petição inicial em 

alegada violação de direitos humanos, o Tribunal declara-se competente para 

conhecer da causa. 
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DA ADMISSIBILIDADE: 

 

111.Para decidir da admissibilidade da presente ação, há que apreciar as 

objeções preliminares, invocadas pelo Estado Demandado. 

 

112.O Demandado para sustentar a inadmissibilidade do pedido do 

Demandante, alega que falta ao Demandante a qualidade de vítima e que 

por isso, este não tem legitimidade para instaurar a presente ação e nem 

interesse em agir. 

 

113.Sustenta o Demandado que o Tribunal é consultado por vítimas, em 

conformidade com o novo artigo 10º do Protocolo adicional (A/SP.01/01/05) 

de 19 de janeiro de 2005. 

 

114.Que nos termos deste artigo, o Tribunal deve ser consultado por pessoas 

que devem justificar a sua qualidade de vítima. 

 

115.Que no caso em apreço, o Demandante não demonstrou a sua qualidade 

de vítima de alegadas violações das disposições da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, do Protocolo A/SP1/12/01 sobre a Democracia e 

Governança, da Carta Africana sobre a Democracia e da Carta Africana dos 

Direitos do Homem e dos Povos. 

 

116.Que em momento algum o Demandante demonstrou a sua qualidade de 

vítima, pelo que o seu pedido, sobre as alegações de violação da Carta 

Africana dos Direitos do Homem e outros instrumentos internacionais, deve 

ser manifestamente julgado inadmissível, por falta de legitimidade. 

 

117.Acrescentou ainda que o Demandante não tem interesse em agir contra 

a Lei nº 2019 - 003 de 15 de maio de 2019, que altera a Constituição da IV 
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República que, além disso, não lhe prejudica, de forma alguma, por não lhe 

ter sido dirigido pessoalmente e de forma negativa. Apresentou-se 

livremente como candidato, teve a sua candidatura validada, competiu com 

os outros candidatos e foi derrotado sem resistência, não tendo contestado a 

sua derrota na justiça; 

 

118.Que o Demandante não demonstra como foi pessoal e diretamente 

afetado pela revisão constitucional de 15 de maio de 2019 pela Assembleia 

Nacional e os danos por ele sofridos. 

 

119.Que em nenhuma parte do seu pedido o Demandante indica o que 

constitui o seu prejuízo e a sua correlação com o artigo 158 (2) da Lei, e com 

as decisões regulares e impugnáveis do Tribunal Constitucional que, em 

ambas as ocasiões, considerou a incúria dos recursos. 

 

120.Conclui que o pedido do Sr. Jean Pierre FABRE deve ser julgado 

inadmissível por falta de interesse em agir, nos termos do novo artigo 10º (d) 

do Protocolo relativo ao TJCEDEAO, na redação que lhe foi dada pelo 

Protocolo Adicional de 19 de janeiro 2005. 

 

121. O Demandante na sua resposta, veio argumentar que, uma vez que o 

Estado Demandado tomou medidas que violam os seus direitos é admissível 

solicitar a sanção perante a jurisdição comunitária; que a sua qualidade de 

vítima decorre do facto de a aplicação desses textos contrários aos direitos 

do homem constituir, por um lado, uma violação do princípio da igualdade 

perante a lei e os encargos públicos e, por outro, uma violação da 

competência e imparcialidade dos tribunais, tal como resultam dos 

instrumentos jurídicos internacionais referidos. 
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122.Conforme dispõe o Artigo 10 (d) do Protocolo A/P1/7/91, Relativo ao 

Tribunal, alterado pelo Protocolo Adicional A/SP.1/01/05: 

 

“Podem consultar o Tribunal: … Qualquer pessoa vítima de violações de 

direitos humanos ….”  

(i)“ Desde que o pedido não seja anónimo e 

(ii) Que o mesmo caso não esteja pendente perante um outro Tribunal 

internacional competente.”  

 

123.Tal como alega o Demandado, para fundamentar uma ação respeitante a 

violação dos direitos humanos, é necessário que o Demandante seja uma 

vítima e que o Estado Demandado seja o responsável pelas alegadas 

violações. (Vide Acórdãos Nºs ECW/CCJ/RUL/04/09 proferido no caso, 

MUSA SAIDYKHAN v. REPUBLIC OF GAMBIA (§43), 

ECW/CCJ/JUD/05/11 no caso, CENTER POUR LA DEMOCRACIE ET LE 

DÉVELOPPMENT (C.D.D.) ET AUTRE v. MAMADU TANDJA ET 

REPUBLIQUE DU NÍGER (§27) e mais recentemente, o Acórdão N.º 

ECW/CCJ/JUD/06/19, proferido no caso, REV. FR. SOLOMON MFA & 11 

ORS v. FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA, (§ 32).  

 

124.Ou seja, o critério essencial para a reclamação de direitos humanos é que 

o Demandante seja uma vítima da violação dos direitos humanos, cabendo 

ao mesmo, no caso, provar o seu locus standi. (Vide Ruling N.º 

ECW/CCJ/RUL/05/11, de 1 de junho de 2011, proferido no caso, PRIVATE 

ALIMU AKEEM v. FEDERAL REBUBLIC OF NIGERIA, §28 e 29 e Ruling 

N.º ECW/CCJ/RUL/07/12, de 15 de Março de 2012,proferido no caso, 

ALHAJI MUHAMMED IBRAHIM HASSAN v. GOVERNOR OF GOMBE 

STATE & FEDERAL GOVERNMENT OF NIGERIA, (§ 46). 

 

125.Realçou o Tribunal no citado caso, AZIAGBEDE KOKOU & 33 ORS; 

ATSOU KOMLAVI & 4 ORS; TOMEKPELANOU & 29 ORS v. REPÚBLICA 
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DE TOGO (& 24)  “To claim  to be a  victim there must exist a sufficiently 

direct link between an applicant and the prejudice he deems to have  suffered 

as a result of the alleged violation.” 

 

126.A propósito este Tribunal, no  caso ODAFE OSERADA v. CONSELHO 

DE MINISTROS E OUTROS, Acórdão Nº ECW/CCJ/JUD/01/08, 

PROCESSO Nº ECW/CCJ/APP/05/07, CCJLR 2014-2009 –pag. 177 § 33 e 

34,  por não ter encontrado nada nos factos e nos fundamentos do requerente, 

que traduza em prejuízo certo causado contra ele, enquanto indivíduo, assim 

declarou: “ in order for na application seeking to contest the legality of na 

act to be deemed admissible, it is no sufficient for the act in question to affect 

the Applicant in whatsoever manner that it may be;there should exist an 

additional condition a sufficiently direct relationship of cause and effect (….) 

Furthermore, the applicant must be directly and personally concerned by the 

act complained of. In other words the Applicant must establish or 

demonstrate that the contested Regulation concerns him directly and 

personally. Here there are two cumulative conditions and once any one of 

the two is not fulfilled, the application is inadmissible.”  

127.Revertendo ao caso em análise, há que referir que do conjunto dos factos 

alegados e dos seus fundamentos, não resulta nenhuma alegação de onde se 

pode constar a qualidade de vítima ao Demandante. Ou seja, o Demandante 

não alega ter sofrido nenhum prejuízo em decorrência da alegada violação 

dos instrumentos de proteção de direitos humanos invocados.  

128.Essa constatação pode ser alcançada a partir da análise da petição inicial 

na qual o Demandante afirmou que o litígio se baseia no incumprimento das 

obrigações da República do Togo em relação às Resoluções da 53ª Sessão 

ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, 

das disposições da Carta Africana sobre a Democracia, do Protocolo 

Adicional A/SP1/12/01 e às violações observadas no processo de 

recomposição do Tribunal Constitucional invocando que tais 
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incumprimentos, violam os instrumentos de proteção de direitos humanos 

que indica.   

129.E na réplica veio acrescentar, que o Estado togolês se comprometeu a 

cumprir as resoluções tomadas pela 53ª Conferência dos Chefes de Estado e 

de Governo da CEDEAO, é obrigado a fazê-lo em conformidade com os 

padrões internacionais por ele ratificados e que lhe são impostos; que são as 

violações cometidas durante a execução das decisões tomadas pelo 

comunicado final que constituem a base da competência do Tribunal para 

apreciar este litígio; que a sua qualidade decorre do fato de a aplicação desses 

textos contrários aos direitos do homem constitui, por um lado, uma violação 

do princípio da igualdade perante a lei e os encargos públicos, e, por outro, 

uma violação da competência e imparcialidade dos tribunais, tal como 

resultam dos instrumentos jurídicos internacionais referidos. 

 

130.Alegou ainda que está perante a iminência das temidas transgressões e, 

devido às decisões iníquas do Tribunal Constitucional, que indica, receia 

muito que a República togolesa volte a violar o direito à igualdade perante a 

lei do candidato Jean Pierre FABRE. 

  

131.Em nenhum momento o Demandante concretiza como e de que forma 

sucederam as violações ou a iminência de violação, do princípio da igualdade 

perante a lei ou da competência e da imparcialidade dos tribunais, que imputa 

ao Estado Demandado, nem como tais violações se repercutiram na sua 

esfera pessoal ou jurídica.  

 

132.Ou seja, o Demandante, efetivamente não se identifica como vítima de 

violação de direitos humanos, limitando-se a uma argumentação genérica e 

subjetiva. 
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133.Portanto, não sendo vítima, falta ao Demandante legitimidade para 

consultar o Tribunal, com fundamento em violação de direitos humanos. 

 

134.Por outro, uma vez que o Demandante sustenta e admite que a presente 

ação baseia-se no incumprimento das obrigações da República do Togo em 

relação às Resoluções da 53ª Sessão Ordinária da Conferência dos Chefes de 

Estado e de Governo da CEDEAO, das disposições da Carta Africana sobre 

a Democracia, do Protocolo Adicional A/SP1/12/01 e às violações 

observadas no processo de recomposição do Tribunal Constitucional 

invocando que tais incumprimentos, violam os instrumentos de proteção de 

direitos humanos.  

 

135.Resulta do artigo 9 (d) do Protocolo Relativo ao Tribunal, alterado pelo 

Protocolo Adicional (A./SP.1/01/05) que: 

   

 “1. O tribunal tem competência sobre todos os diferendos que lhe são 

submetidos e que tem por objeto:   

 

(d) A análise do não cumprimento por parte dos Estados-membros das 

obrigações que lhe são atribuídas ao abrigo do Tratado, das Convenções e 

Protocolos, dos Regulamentos, das decisões e das directivas.”   

 

136.E conforme resulta do Artigo 10 (a) do mesmo Protocolo Adicional  

“ Podem consultar o Tribunal: 

(a) Qualquer Estado membro e, a menos que o protocolo não estipule o 

contrário, o Presidente da Comissão, para os recursos de 

incumprimento das obrigações dos Estados membros.” 

 

137.Tal significa que em caso de incumprimento de obrigações impostas por 

decisões tomadas pela 53ª Sessão da Conferência dos Chefes de Estado e de 

Governo da CEDEAO, por parte do Estado Demandado, o Demandante não 



32 
 

tem legitimidade, para consultar este Tribunal, pois esta possibilidade apenas 

foi conferida, pela disposição acima citada, aos Estados membros e ao 

Presidente da Comissão. 

 

138.Por outro, não tendo o Demandante concretizado como as violações que 

imputa ao Estado Demandado, lhe afetaram, ou seja, se as mesmas 

determinaram sobre para si alguma repercussão negativa direta ou pessoal, 

há que concluir que falta ao Demandante o locus standi para intentar a 

presente acção.  ( Vide MR. CHUDE MBA V. REPUBLIC OF GHANA & 16 

ORS,  ECW/CCJ/JUD/30/18 @ page 16-17, unreported e  FEDERATION 

OF AFRICAN JOURNALISTS & 4 ORS V. REPUBLIC OF THE GAMBIA 

ECW/CCJ/JUD/04/18 @ pg. 17, unreported ) 

 

139.Neste sentido e nos termos acima expostos, conclui este Tribunal que, 

nessa parte, procede a objeção preliminar invocada pelo Estado Demandado 

e em consequência deve ser declarada a inadmissibilidade da presente ação 

e a mesma deve ser rejeitada. 

 

DAS DESPESAS: 

 

140.No caso, as partes pedem a condenação recíproca nas despesas. 

 

141.Nos termos do artigo 66 do Regulamento do Tribunal “(1)A decisão que 

põe fim ao processo decide sobre as despesas.” e “(2) A parte vencida é 

condenada nas despesas se assim for decidido.” 

 

142.Nos termos do número 2 do artigo acima citado o Demandante assume 

o pagamento das despesas.    

 

XI-DO DISPOSITIVO  
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143.Neste termos, o Tribunal: 

    i. Declara que é competente para conhecer a causa.  

     ii. Declara inadmissível a petição inicial e consequentemente a rejeita. 

Das despesas: 

iii. O Demandante suportará as despesas que devem ser liquidadas pelo 

Escrivão chefe. 

 

Assinam: 

Hon. Juiz Gberi-Be OUATTARA-Preside__________________________ 

Hon. Juiz Keikura BANGURA-Membro____________________________ 

Hon. Juiz Januária T. S. M. COSTA-Membro/Juiz Relator______________ 

Assistido por: 

Dr. Athanase ATANNON - Deputy Chief Registrar __________________ 

144.Feito em Accra, no dia 22 de março de 2022, em Português e traduzido 

para o Inglês e Francês.  

 

 

 


