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I.REPRESENTAÇÃO DAS PARTES 

 

Me Kouadio N’Dry Claver  

et 

Me Darius Atsoo Kokou ….…………Advogados do Demandante 

 

Le Ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la 

République et ayant pour conseil La SCPA Aquereburu & 

Partners…………………………………….………..…. Pelo Demandado 

 

II.ACÓRDÃO 

 

1.Este é o Acórdão do Tribunal lido em audiência pública virtual, 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, Sr. GABRIEL MESSAN AGBEYOME KODJO, nascido 

em 12 de outubro de 1954 em Tokpli, de nacionalidade togolesa, antigo 

Primeiro-ministro, ex-presidente da Assembleia Nacional, Presidente do 

Movimento Patriótico para a Democracia e Desenvolvimento (MPDD), 

Deputado à Assembleia Nacional, residente e domiciliado em Lomé. 
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3.O Demandado é o Estado da República Togolesa, membro da CEDEAO e 

signatário da Carta Africana Dos Direitos do Homem e dos Povos, adiante 

designada, Carta Africana. 

 

IV.INTRODUÇÃO 

 

4.No caso, o Demandante, veio invocar a violação dos seus direitos 

humanos, nomeadamente, o direito equitativo, o direito à liberdade de 

expressão e o direito à liberdade e segurança, porquanto, com base no pedido 

do Procurador da República e posteriormente do Procurador-Geral do 

Supremo Tribunal do Togo, alegando que sobre o Demandante recaíam 

graves suspeições de ter cometido infrações penais, a Presidente da 

Assembleia Nacional do Togo, por resolução e ata datada de 16 de março de 

2020, procedeu ao levantamento da imunidade do Demandante, na qualidade 

de antigo Presidente da Assembleia Nacional, com violação do seu direito 

de defesa. 

5.Que ainda, levantada a imunidade do Demandante, foi contra ele 

instaurado um processo criminal, no âmbito do qual foi preso 

arbitrariamente, acusado e posto em liberdade, sob condições ou restrições, 

que violam os seus direitos humanos.  

 

V. DO PROCESSO PERANTE O TRIBUNAL 

 

6.A petição inicial (doc.1A), veio acompanhada de vinte (20) anexos e de 

um requerimento de medidas provisórias (doc.2), que foram registados na  
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Secretaria deste Tribunal no dia 08 de junho de 2020 e notificados ao Estado 

Demandado no dia18 de junho de 2020. 

7.No dia 14 de junho de 2020 foi registado na Secretaria deste Tribunal um 

requerimento adicional de medidas provisórias (doc.3), que foi notificado ao 

Estado Demandado no dia 16 de julho de 2020. 

8.No dia 23 de julho de 2020, o Estado Demandado apresentou a sua resposta 

ao pedido de medidas provisórias (doc. 4), que foi notificado ao Demandante 

no dia 10 de agosto de 2020. 

9.O Estado Demandado, o da República Togolesa, no dia 23 de julho de 2020 

apresentou um requerimento de exceção preliminar (doc. 5) e a sua defesa 

(doc. 6) que foram notificados ao Demandante em 10 de agosto de 2020. 

10.No dia 06 de agosto de 2020 o Demandado apresentou uma declaração 

de defesa sobre medidas provisórias (doc.7), que foi notificada ao 

Demandante no dia 08 outubro de 2020. 

11. No dia 12 de outubro de 2020 o Demandante apresentou a sua resposta à 

defesa sobre medidas provisórias (doc.8), que foi notificada ao Demandado 

no dia 22/10/2020 e este nada disse. 

12.No dia 29 de abril de 2021 foi realizada a audiência, para audição das 

partes, na qual apenas o representante do Demandado compareceu, tendo 

formulado as suas observações orais. 

13.O julgamento do caso ficou adiado para o dia 24 de março de 2022. 

 

VI.O CASO DO DEMANDANTE 

 

a.Resumo dos factos 
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14.Por ato datado de 10 de março de 2020, de Maître André T. SAMA 

BOTCHO, Oficial de Justiça, a Presidente da Assembleia Nacional do Togo 

notificou o Honorável Gabriel Messan Agbéyomé KODJO do original de 

uma carta com referência 091/2020/AN/SG/PA da mesma data acima 

referida; (Anexo nº 1)  

15.De acordo com esta carta, a Presidente da Assembleia Nacional do Togo 

informou o Demandante que o Procurador da República do Tribunal de 

Primeira Instância de Lomé lhe apresentou um pedido de levantamento da 

sua imunidade parlamentar; (Anexo nº 2)  

16.Com efeito, por carta n° 1287/PR/2020 de 9 de março de 2020, o 

Procurador da República do Tribunal de Primeira Instância de Lomé 

solicitou o levantamento da imunidade parlamentar do Demandante contra 

quem pesam, segundo ele, graves suspeições de ter cometido infrações 

penais; (Anexo nº 3)  

17.De acordo com o Procurador da República, as observações e ações 

referidas no seu pedido de levantamento da imunidade parlamentar "entram 

nas previsões das disposições penais e são qualificadas de perturbações 

agravadas à ordem pública (nº 3 do artigo 495º do novo Código penal 

(NCP)), de divulgação de notícias falsas (artigo 497 do NCP), denúncia 

caluniosa (artigos 363º, 364º, 693º e nº 1 do artigo 693 do NCP) e violação 

à segurança interna do Estado (artigos 663º e 664º do NCP)”  

18.Em 10 de março de 2020, a Presidente da Assembleia Nacional do Togo, 

supostamente após ter ouvido a Mesa da Assembleia Nacional e a 

Conferência dos Presidentes, decidiu criar uma comissão especial, 

responsável pela instrução do levantamento da imunidade parlamentar do 

Demandante; (Anexo nº 4) 
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19.Por ato datado de 13 de março de 2020 de Maître André T. SAMA 

BOTCHO, Oficial de Justiça, a Presidente da Assembleia Nacional do Togo 

notificou o Honorável deputado Gabriel Messan Agbéyomé KODJO do 

original de uma carta com referência 091/2020/AN/SG/PA da mesma data 

acima referida. (Anexo nº 5)  

20.Por carta n° 100/2020/AN/SG/PA de 13 de março de 2020, a Presidente 

da Assembleia Nacional do Togo informou o Demandante que o Procurador-

Geral do Supremo Tribunal lhe apresentou um pedido de autorização para 

um processo penal contra ele, na sua qualidade de antigo Presidente da 

Assembleia Nacional; (Anexo nº 6) 

21.No mesmo dia, a Presidente da Assembleia Nacional do Togo convocou 

uma reunião da Mesa da Assembleia Nacional e da Conferência dos 

Presidentes para deliberar sobre a solicitada autorização para o processo 

penal; 

22.Por carta com referência 14/CS/PG-CAB de 12 de março de 2020, o 

Procurador-Geral do Supremo Tribunal solicitou à Assembleia Nacional a 

autorização para intentar uma ação penal contra o Demandante; (Anexo nº 

7)   

23.Por ato datado de 17 de março de 2020 de Maître André T. SAMA 

BOTCHO, Oficial de Justiça, a Presidente da Assembleia Nacional do Togo 

notificou o Honorável Gabriel Messan Agbéyomé KODJO do original de 

uma carta com referência 111/2020/AN/SG/PA datada de 16 de março de 

2020, juntamente com a cópia da resolução e da ata de 16 de março de 2020 

da sessão plenária da Assembleia Nacional que examinou o pedido de 

autorização de processo penal do Procurador-Geral junto do Supremo 

Tribunal contra o Demandante, na sua qualidade de antigo Presidente da  
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Assembleia Nacional; (Anexo nº 8 - Notificação da carta de 17 de março de 

2020; Anexo nº 9 - Carta n° 111/2020/AN/DSH/DSL/SG/PA de 16/03/20; 

Anexo nº 10 - Resolução n° 001/2020/AN de 16 de março de 2020) 

24.O Procurador da República anexou ao seu pedido de levantamento da 

imunidade parlamentar uma chave USB, que deveria conter os elementos de 

prova das suas alegações; 

25.O Sr. KODJO Messan Agbéyomé não teve a oportunidade de ter acesso 

ao conteúdo da referida chave USB, nem no momento da notificação pelo 

oficial de justiça da carta convidando-o a comparecer perante a Comissão 

especial da Assembleia Nacional, nem no momento da sua comparência 

perante a comissão; 

26.O deputado que representou o Sr. KODJO perante a comissão fez este 

pedido em vão durante a sua audição; 

27.Que a chave USB que contém os documentos anexados em apoio ao 

pedido do Procurador determinou as conclusões da comissão especial 

submetidas ao plenário por ocasião da votação para o levantamento da 

imunidade parlamentar do Demandante; 

28.Em uma correspondência de 11 de março de 2020 dirigida à Presidente 

da Assembleia Nacional, o Demandante já denunciava o apressado convite 

recebido na véspera, em 10 de março de 2020, às 18h30, para comparecer 

perante a comissão especial para o levantamento da imunidade parlamentar, 

que não lhe concedeu qualquer prazo razoável para bem preparar a sua 

defesa; (Anexo nº 12 - Correspondência do Demandante à Presidente da 

Assembleia Nacional) 

29.Nos termos da declaração sob compromisso de honra de 28 de abril de 

2020, o Sr. KPEEVEY Gaby-Gadzo, deputado na Assembleia Nacional do 

Togo, que representou o Demandante perante a comissão especial, conforme  
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autorizado pelo Regulamento interno da referida Assembleia, explica como, 

em 11 de março de 2020, ao chegar perante a comissão especial, o seu desejo 

de gozar da assistência de um advogado foi-lhe negado logo que o advogado 

que o acompanhava foi proibido de assistir à audição; mesmo a sua proposta 

de lhe permitir consultar o advogado, que estaria noutra sala, se necessário, 

foi rejeitada pela comissão; (Anexo nº 12 - Declaração sob compromisso de 

honra do Sr. KPEEVEY Gaby-Gadzo, deputado na Assembleia Nacional do 

Togo e Anexo nº 13 - Passaporte diplomático do Sr. KPEEVEY Gaby-

Gadzo) 

30.O Demandante é uma personagem política que ocupou cargos de 

responsabilidade primária a nível estadual - Primeiro-Ministro, Presidente da 

Assembleia Nacional e continua a desempenhar um papel ativo a nível 

político, primeiro, como Presidente de um partido político, devidamente 

constituído, em seguida, deputado na Assembleia Nacional e Presidente da 

Comissão de Defesa Nacional; 

31.A terceira condição, associada à libertação do Demandante após a sua 

acusação, diz o seguinte: “Proibição de fazer qualquer declaração tendente a 

pôr em causa os resultados das últimas eleições presidenciais de 22 de 

fevereiro de 2020; 

32.Desde 24 de abril de 2020, o Demandante perdeu qualquer liberdade de 

se expressar sobre a eleição presidencial de 22 de fevereiro de 2020, um 

acontecimento político importante na vida política do Togo, que diz respeito 

a todos os cidadãos togoleses, e ainda mais ao Demandante como político 

empenhado, com toda a legitimidade, na luta pelo poder; 

33.Além disso, a terceira condição associada à libertação do Demandante 

após a sua acusação impede-o de exercer o seu direito à reparação, na medida 

em que se considera ser a pessoa que ganhou as eleições de 22 de fevereiro  
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2020, detendo assim a legitimidade mesmo que os resultados oficialmente 

proclamados pelo Tribunal Constitucional o privassem da legalidade; 

34.Que o Estado do Togo, através do decano dos juízes de instrução do 

Tribunal de Primeira Instância de Primeira Classe de Lomé, ao impor ao 

Demandante a terceira condição associada à sua libertação, violou o direito 

à liberdade de expressão, que inclui a liberdade de opinião e a liberdade de 

compromisso político, bem como o seu direito à reparação; 

35.O Demandante foi preso no seu domicílio, em circunstâncias de violência 

e brutalidade sem precedentes, enquanto não opôs qualquer resistência à sua 

detenção, as forças da ordem e segurança não lhe notificaram, 

imediatamente, de qualquer acusação. Com efeito, o Sr. KODJO Agbéyomé 

Messan foi detido e levado para as instalações do SCRIC, sem ser informado 

das razões da sua detenção;  

36.Mesmo durante a sua audição, que começou por volta das 10h no dia 21 

de abril de 2020, foi às 15h15 que os investigadores lhe notificaram das 

acusações, que foi objeto de uma observação de um dos seus advogados, que, 

aliás, solicitou que a sua observação fosse inscrita na ata, que só foi 

apresentada para assinatura do Demandante na tarde de quinta-feira 23 de 

Abril de 2020, enquanto que a sua audição terminou na véspera, por volta 

das 16h30, com todas as reservas; 

37.Ao não notificar, sem demora, o Demandante das acusações formuladas 

contra ele, ao ser preso no seu domicílio, os investigadores não cumpriram 

uma formalidade constitucional substancial que torna a sua prisão arbitrária 

e, portanto, a sua detenção nas instalações dos investigadores, também 

arbitrária. 

 

b. Fundamentos de direito 
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38.O Demandante, em apoio à sua causa, citou o artigo 9º da Lei nº 2019-

015 de 30 De Outubro De 2019 sobre o Código Da Organização Judicial, o 

artigo 79º (1) do Regulamento Interno da Assembleia Nacional da República 

do Togo (5ª edição de janeiro de 2019), todos em vigor no Togo; os artigos 

9º (2), 5º, 6º, 7º, 26º e  60º da Carta Africana, os artigos  10º e 19º da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, adiante designada DUDH e 

o artigo 9.º (2)  e o artigo 14º (1e 2) do Pacto Internacional dos Direitos Civis 

e Políticos, adiante designado PIDCP. 

39.Ainda, para suportar a sua pretensão, citou jurisprudência deste Tribunal 

e internacional. 

 

c.Dos pedidos formulados 

40.O Demandante conclui, solicitando ao Tribunal, para: 

Quanto à forma:  

i.Se declarar competente para examinar as alegações de violação dos direitos 

humanos contra o Estado do Togo; 

ii.Julgar admissível o pedido do Senhor Gabriel Messan Agbéyomé KODJO;  

Quanto ao mérito:   

iii. Declarar que houve violação, por parte do Estado do Togo, dos direitos 

do Demandante, garantidos pelas disposições do nº 1 do artigo 7º da Carta 

Africana, artigo 10º da DUDH, do nº 1, 1ª e 2ª frases do artigo 14º e do nº 3 

(b) do artigo 14º do PIDCP por causa da Comissão Especial da Assembleia 

Nacional do Togo, criada em 10 de março de 2020;  
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iv.Declarar que houve violação, por parte do Estado do Togo, dos direitos do 

Demandante garantidos pelas disposições do nº 2 do artigo 9º da Carta 

Africana do artigo 19º da DUDH por causa do decano dos juízes de instrução 

do Tribunal de Primeira Instância de Primeira Classe de Lomé;  

v.Declarar que o Estado do Togo violou os direitos do Demandante 

garantidos pelo disposto no nº 2 do artigo 9º da DUDH e no artigo 6º, in fine, 

da Carta Africana, por causa dos agentes do Serviço de Informações e 

Investigações Criminais (SCRIC) da gendarmaria nacional;  

vi.Consequentemente, ordenar ao Estado do Togo que ponha termo 

imediatamente a estas violações, suspendendo o processo penal em curso 

contra o Demandante iniciado com base no procedimento irregular de 

levantamento da sua imunidade parlamentar;  

vii.Condenar o Estado do Togo a reparar o dano sofrido pelo Demandante 

em consequência da violação dos seus direitos, pagando-lhe um (01) franco 

CFA simbólico, a título de indemnização;  

viii.Condenar o Estado do Togo na totalidade das despesas, incluindo a 

distração a favor dos advogados Maîtres ATSOO Kokou Totékpo-Mawu e 

Me KOUADIO N'DRY Claver. 

 

VII - O CASO DO DEMANDADO 

a) Resumo dos factos 

41.Em sua defesa, alega o Demandante (doc. 6) que: 

42.Nos primeiros dias da campanha eleitoral que conduziu à eleição 

presidencial de 22 de fevereiro de 2020, o Demandante, antigo Presidente da 

Assembleia Nacional, Deputado e candidato do Movimento Patriótico para 

a Democracia e Desenvolvimento (MPDD), dirigiu-se às Forças de Defesa e  
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Segurança na sua qualidade de futuro Presidente da República, fazendo uso 

indevido dos símbolos e emblemas do Estado; 

43.O interessado emitiu também um decreto, que nomeia um Primeiro-

ministro; 

44.Criou também um sítio governamental no qual são comunicados os seus 

atos; 

45.Estes fatos constituem infrações previstas e punidas pelo direito penal 

togolês; 

46.Com vista a preservar a ordem pública e a paz social, o Ministério 

Público, autoridade judiciária que apreciou o processo, em conformidade 

com as disposições do Código de Processo Penal do Togo, considerou que 

as ações do Demandante durante e depois das eleições presidenciais de 22 

de fevereiro de 2020 constituem infrações na aceção do Código Penal do 

Togo em vigor; 

47.Assim, o Procurador da República apresentou, nos termos do disposto nos 

artigos 78.º e 79.º do Regulamento Interno da Assembleia Nacional do Togo, 

um pedido de levantamento da imunidade parlamentar do Demandante; 

48.Na mesma lógica do Procurador da República, o Procurador-Geral do 

Supremo Tribunal do Togo solicitou também a autorização da Assembleia 

Nacional para iniciar um processo penal contra ele e isto, com base nos 

artigos 10º e 11º da Lei Orgânica n° 2007-013 de 19 de junho de 2007 que 

determina o estatuto dos Antigos Presidentes da Assembleia Nacional; 

49.Por Resolução n° 001/2020/AN de 16 de março de 2020, a Assembleia 

Nacional do Togo procedeu ao levantamento da imunidade parlamentar do 

Demandante de forma a permitir-lhe organizar a sua defesa perante os 

tribunais; 
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50.Conforme ata datada de 16 de março de 2020, a Assembleia Nacional 

autorizou o Procurador-Geral da República a intentar uma ação contra o 

Demandante, Antigo Presidente da Assembleia Nacional; 

51.Conforme requisição para abertura de um inquérito judicial, o Procurador 

da República recorreu aos serviços da Direção-Geral da Gendarmaria 

Nacional do Togo para uma investigação aprofundada pelo Serviço Central 

de Pesquisas e Investigações Criminais, sobre as acusações formuladas 

contra o Demandante; 

52.Tendo-lhe sido submetido esta requisição do Procurador da República, o 

Serviço Central de Pesquisas e Investigações Criminais convidou o 

Demandante três (3) vezes consecutivas para comparecer à sua audiência, 

mas este último recusou-se deliberadamente a comparecer, o que levou o 

Serviço Central de Pesquisas e Investigações Criminais a ir buscá-lo a sua 

casa, em conformidade com as disposições pertinentes do artigo 51.º do 

Código de Processo Penal; 

53.Na sequência do inquérito preliminar, o Demandante foi levado perante 

o Procurador da República, que abriu uma informação judicial perante o 

Decano dos Juízes de Instrução, que o acusou assim como os seus cúmplices 

de perturbações agravadas à ordem pública, violação da segurança interna 

do Estado e divulgação de notícias falsas, em conformidade com o nº 3 do 

artigo 495º, os artigos 497º, 663º e 664º; 

54.Que, por ato datado de 9 de abril de 2020, o Demandante submeteu ao 

Tribunal de Primeira Instância de Primeira Classe de Lomé um pedido de 

anulação da Resolução da Assembleia Nacional do Togo n°001/2020/AN de 

16 de março de 2020, com o fundamento de que o seu direito à defesa foi 

violado; 
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55.Por decisão n.º 0920/2020 de 18 de maio de 2020, o Tribunal de Primeira 

Instância de Primeira Classe de Lomé se declarou incompetente e mandou o 

Demandante apresentar o processo ao Tribunal Constitucional do Togo; 

56.Que o Demandante recorreu da decisão acima referida e notificou o 

Estado Togolês para comparecer perante o tribunal de recurso de Lomé: 

57.A Comissão especial da Assembleia Nacional do Togo, criada no âmbito 

do procedimento de levantamento da imunidade parlamentar não tem o 

estatuto de Tribunal na aceção do direito internacional, em matéria de 

direitos humanos; 

58.No âmbito do procedimento de levantamento da imunidade parlamentar, 

não foi oficialmente deduzida qualquer acusação contra o Demandante mas 

sim que a Comissão deveria simplesmente ouvi-lo sobre o pedido de 

levantamento de imunidade parlamentar apresentado pelo Procurador da 

República, para lhe permitir organizar eficazmente a sua defesa; 

59.A aplicação dos textos em questão pressupõe a existência de processos 

penais pendentes nos tribunais competentes;   

60.Os textos referidos são inaplicáveis ao caso; 

61.O pedido de levantamento da imunidade parlamentar foi dirigido à 

presidente da Assembleia Nacional e, para o efeito, o procurador da 

República juntou, para os devidos efeitos uma chave USB contendo apena 

os elementos por ele mencionados;  

62.Que não era uma peça citada pela carta do Procurador da República;  

63.Esta chave USB não continha elementos diferentes dos contidos na carta 

do Procurador da República; 

64.No que diz respeito à assistência de um advogado, deve ser dito aqui que 

o Demandante não estava perante um tribunal ou uma comissão disciplinar,  
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que o objetivo da Comissão não era julgar um membro do Parlamento, mas 

sim ouvi-lo com vista a levantar a sua imunidade parlamentar, nos termos do 

nº3 do artigo 79º do Regulamento Interno da Assembleia Nacional do Togo;  

65.Deste texto resulta que o deputado em questão só pode designar um dos 

seus colegas para o representar e que este texto excluiu a presença de um 

advogado porque se trata de um assunto puramente interno da Assembleia 

Nacional; 

66.Que o Demandante sustenta também que decorreram apenas 6 dias entre 

a primeira carta do Presidente da Assembleia Nacional e a decisão de 

levantar a sua imunidade parlamentar, o que não lhe permitiu organizar a sua 

defesa, e que este argumento deve improceder; 

67.Que de facto quando foi acusado pelo Decano dos Juízes de instrução do 

Tribunal de Primeira Instância de primeira Classe de Lomé, foi concedida 

liberdade ao Demandante, sob determinadas condições; 

68.Que resulta das disposições do Código de Processo Penal, nomeadamente 

os artigos 112 a 124 que a qualquer pessoa acusada pode ser concedida a 

liberdade provisória simples ou condicional; 

69.No exercício das suas prerrogativas legais, o Decano dos juízes de 

Instrução liberou o Demandante provisoriamente com determinadas 

restrições incluindo a proibição de fazer qualquer declaração que ponha em 

causa as últimas eleições presidenciais de 22 de fevereiro de 2020; 

70.Essa proibição não era uma proibição de se expressar mas de anunciar 

atos que violariam a ordem constitucional estabelecida; 

71.Como prova, após a sua liberdade condicional, o Demandante continuou 

a fazer declarações sobre o assunto nas redes sociais, sem se preocupar, e 

que este argumento também não procede.  
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72.Na sequência das requisições do Procurador da República, autoridade 

judiciária responsável pela ação penal, em conformidade com o Código de 

Processo Penal, o Serviço Central de Pesquisas e Investigações Criminais 

convidou o Demandante a comparecer três (3) vezes consecutivas, mas este 

último não se dignou a comparecer, o que constitui desobediência à 

autoridade judiciária; 

73.Que na sequência dessa recusa que o Serviço Central de Pesquisa e 

Investigações Criminais, procedeu à detenção do Demandante para 

aprofundar as investigações sobre os factos de perturbações agravadas à 

ordem pública, violação da segurança interna do Estado e divulgação de 

notícias falsas de que foi acusado, em conformidade com as requisições do 

Procurador da República; 

74.O Demandante foi ouvido, mantido em custódia policial em 

conformidade com o Código de Processo Penal e foi apresentado ao 

Procurador da República, que abriu uma informação judicial, junto do 

Decano dos Juízes de instrução que, por sua vez, o acusou de perturbações 

graves à ordem pública, violação da segurança interna do Estado e 

divulgação de notícias falsas, infrações previstas e punidas pelo nº 3 do artigo 

495, 497, 663 do Código Penal do Togo.  

75.Que foi com base no processo judicial que o Demandante foi detido e 

acusado de várias infrações e posto em liberdade condicional. 

76.Que dada a existência de um processo judicial, é claro que a prisão do 

Demandante não é arbitrária.  

Da Exceção de Incompetência do Tribunal  

77.Alega o Demandado (Doc. 5) que, conforme pedido registado na 

Secretaria, em 8 de junho de 2020, o Sr. Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo,  
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demandou o Estado Togolês, pedindo a este Tribunal para ordenar a 

suspensão do Processo Penal em curso contra ele; 

78.Que o Tribunal não tem competência para ordenar um Estado que 

suspenda o processo penal instaurado contra um cidadão, nos termos das 

disposições penais internas em vigor no momento dos factos e, nos termos 

da jurisprudência deste Tribunal, a simples menção dos instrumentos 

internacionais de proteção dos direitos do Homem não é suficiente para 

estabelecer a competência do Tribunal; 

79.Que o Demandante foi submetido ao processo penal por perturbação 

agravada à ordem Pública, violação da segurança interna do Estado, 

divulgação de notícias falsas, delitos previstos e punidos, pelo nº 3 do artigo 

495 pelos artigos 497, 663, 664 do Novo Código Penal do Togo à data dos 

factos. 

80.Que na sequência do inquérito preliminar, o Demandante foi acusado pelo 

decano dos juízes de instrução, que o libertou condicionalmente. 

81.Que o processo está legalmente em curso e que é contra todas as 

expectativas que o Demandante solicita a este Tribunal que suspenda o 

processo penal; 

82. Que como sublinhou em uma das suas jurisprudências “ conceder este 

pedido equivale a interferir no processo penal iniciado e pendente perante os 

Tribunais Togoleses”; 

83.E mesmo que o Demandante se refira às disposições internacionais de 

proteção dos direitos do Homem, é evidente que o pedido relativo à 

suspensão do processo penal iniciado legalmente  contra o Demandante  não 

é da competência deste Tribunal, porque, ao fazê-lo “interferiria no 

procedimento  interno do Estado Togolês”; 
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84.Conclui que este tribunal é manifestamente incompetente para conhecer 

do pedido principal formulado pelo Demandante e relativo à suspensão do 

processo penal em curso. 

 

b. Fundamentos de direito 

85.O Demandado, em apoio à sua causa, citou o artigo 79º (1) do 

Regulamento Interno da Assembleia Nacional da República, 22º, 112º a 124º 

do Código Processo Penal, 495º (3), 497º, 663º e 664º do Código Penal todos 

em vigor no Togo; os artigos 6º, 7º e 9º (2) da Carta Africana, os artigos 10º 

e 19º da DUDH, os artigos 9º e 14º (1e 2ªfrase) (3,b) do PIDCP e o artigo 6º 

da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

86.Ainda, para suportar a sua pretensão, citou jurisprudência deste Tribunal 

e internacional. 

 

c. Pedidos efetuados 

87.O Estado Demandado, pede que o Tribunal: 

Quanto à admissibilidade do pedido: 

i.Decida nos termos da lei; 

 Quanto a competência do tribunal: 

ii.Sobre o pedido do Demandante relativo à suspensão do processo penal em 

curso nos tribunais togoleses: 

a).Se declare incompetente para conhecer este pedido; 

iii.Sobre os fundamentos do Demandante relativos à violação dos artigos 10.º 

da DUDH, do nº 1, 2ª frase, do nº 3-b do artigo 14º do PIDCP, do nº 1 do  
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artigo 7º da Carta Africana e tendo em conta a jurisprudência dos Tribunais 

internacionais em matéria de direitos humanos: 

a)Declare que estes textos não são aplicáveis no âmbito do procedimento que 

conduziu ao levantamento da imunidade parlamentar do Demandante porque 

a comissão especial constituída não é um Tribunal na aceção do direito 

internacional; 

iv.Se o Tribunal os declarar aplicáveis, que julgue improcedentes os 

fundamentos porque o Demandado não violou nenhum destes textos; 

v.Dos outros fundamentos invocados pelo Demandante 

a)Declare que são infundados; 

vi.Consequentemente, julgue improcedente o pedido do Demandante e 

condená-lo nas despesas, em conformidade com o artigo 66º do Regulamento 

deste Tribunal. 

 

VIII.DA RÉPLICA  

88.O Demandante, na sua Réplica (Doc. 8) veio responder à contestação 

sobre o pedido de medidas provisórias e à exceção preliminar invocada pelo 

demandado refutando os argumentos do Demandado, reiterando a 

competência deste Tribunal, referindo que o que está em causa é a invocada 

violação dos seus direitos humanos. 

 

IX.PROCEDIMENTOS PERANTE O TRIBUNAL 

1.Medidas Provisórias 
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89.Conforme já mencionado no parágrafo 6  deste Acórdão, com a petição 

inicial, o Demandante, apresentou um requerimento de medidas provisórias 

( doc.2), alegando que após o levantamento da sua imunidade como deputado 

nas condições acima descritas, o Sr. Agbéyomé Messan Kodjo foi 

convocado, preso em 21 de abril de 2020 e encarcerado durante três (03) dias 

nas instalações do serviço Central de Pesquisas e Investigações Criminosas 

da gendarmaria do Togo; 

90.O Demandante foi subsequentemente remetido para a procuradoria do 

Tribunal de primeira Instância de Primeira Classe de Lomé onde foi aberta 

uma instrução contra ele, através de um despacho de acusação; 

91.O Decano dos juízes de instrução acusou o Sr. Agbéyomé Messan Kodjo 

e colocou-o sob controlo judicial nas seguintes condições:” 1- obrigação de 

cumprir as nossas diversas convocatórias assim que necessário;2-proibição 

de sair do território nacional sem a nossa autorização expressa; 3-proibição 

de fazer qualquer declaração tendente a pôr em causa os resultados das 

últimas eleições presidenciais de 22 de fevereiro de 2020;4-proibição de 

quaisquer observações, declarações, ou atitudes tendentes a questionar e 

minar a ordem constitucional e institucional existente”; 

92.Após 03 dias sob custódia policial, do qual não foi notificado, em 

violação da lei, foi demandado perante a procuradoria, depois apresentado 

ao decano dos juízes de instrução, que o acusou, antes de o deixar em 

liberdade, sujeito a condições que violam a sua liberdade de opinião e 

compromisso político 

93.Que é necessário e urgente que se ordene medidas provisórias para pôr 

fim às violações dos seus direitos fundamentais, enquanto se aguarda a 

decisão quanto ao mérito. 
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94.O Demandado, por sua vez, pugnou pela incompetência deste Tribunal 

para analisar o pedido de medidas provisórias, alegando que o Demandante 

é sujeito de processo penal por perturbação agravada à ordem pública, 

violação da segurança interna do Estado, divulgação de notícias falsas, 

delitos previstos e punidos pelo nº 3 do artigo 495º, pelos artigos 497º, 663º 

e 664º do Novo Código Penal do Togo, à data dos fatos; que, na sequência 

do inquérito preliminar, o Demandante foi acusado pelo Decano dos Juízes 

de Instrução, que o libertou condicionalmente; que antes da abertura da 

instrução, o Demandante interpôs recurso ao Tribunal de Primeira Instância 

de Lomé para pedir a anulação da resolução que levantava a sua imunidade 

parlamentar; que, assistido por dois advogados, intentou um processo de 

abreviação de prazo para que o processo fosse evocado em audiência 

extraordinária; que a causa foi acolhida e discutida; que foi proferida uma 

decisão em 18 de Maio de 2020; que o Tribunal se declarou incompetente 

para anular a resolução da Assembleia Nacional que levantou a sua 

imunidade parlamentar; que, ao exercer o seu direito de recurso nos termos 

da lei, o Demandante interpôs recurso contra esta decisão; que o Tribunal de 

Apelação apreciará o seu recurso tanto quanto à forma como ao mérito; que  

como o próprio Tribunal sublinhou em uma das suas jurisprudências, 

“conceder este pedido equivale a interferir no processo penal iniciado e 

pendente perante os Tribunais togoleses”; que resulta claramente do acima 

exposto que o Tribunal não tem competência nem mesmo para conhecer do 

pedido principal apresentado pelo Demandante e relativo à suspensão do 

processo penal em curso e para decidir que o pedido de medida provisória 

não é da competência do Tribunal. 
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95.Dispõe o artigo 21 do Protocolo Adicional de 2005 que “ O tribunal pode 

todas as vezes que lhe é submetido um diferendo ordenar as medidas de 

instruções provisórias que achar necessárias ou oportunas”.  

96.E, conforme resulta do Artigo 79 do Regulamento do Tribunal, “(1) Os 

pedidos referidos no actual artigo 21 (como resulta da reenumeração 

introduzida pelo artigo 5 do Protocolo de 2005) especificam o objecto do 

diferendo, as razões da urgência, bem como os fundamentos de facto e de 

direito que, à primeira vista justificam a adopção da medida provisória 

solicitada.”  e que “ (2) O pedido é apresentado por requerimento  separado 

e nas condições previstas nos artigos 32 e 33 do presente Regulamento”  

97.No caso, o Demandante deu cumprimento ao disposto no artigo 79 (2) do 

Regulamento. 

98.Porém, decorre do citado preceito que são exigidas três condições para a 

imposição de medidas provisórias, como as descreveu este Tribunal, no caso, 

GODSWILL MRAKPOR ET 5 OTHERS v. AUTHORITY OF HEADS OS 

STATE AND GOVERNMENT, ECOWAS & ANOR, Acórdão Nº 

ECW/CCJ/JUD/01/11 de 18 de março de 2018, ao escrever que:“… the court 

would not be in a position to order the interim measures asked for except 

upon be fulfillment of three conditions: 

1.If it is competent prima facie to adjudicate on the substantive case or if it 

is not manifestly incompetent to adjudicate on the substantive applications 

filed; 

2.If the substantive application is prima facie admissible or if it is not 

manifestly inadmissible   

3.If there is urgency in regard to the circumstances of fact and law invoked 

in support of the application for interim measures.” (Vide 17) 
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99.Daqui se conclui que o Tribunal só pode determinar medidas provisórias 

se, em substância, a causa apresentada perante o Tribunal for da sua 

competência, se o pedido pode ser concedido e se há uma urgência a ser 

julgada. 

100.Por outro, conforme resulta do artigo 82 do Regulamento, dada a 

natureza provisória da medida pretendida, esta caducaria ou deixaria de 

produzir efeitos desde que o acórdão que põe fim ao processo, seja proferido. 

101.Por isso, no caso, atendendo que, com o presente Acórdão, o Tribunal 

decide do mérito da presente ação, pondo fim ao processo, torna-se inútil 

qualquer pronunciamento sobre a medida de natureza provisória, ora 

requerida. 

102.Assim conclui o Tribunal pela inutilidade superveniente da medida 

provisória requerida.  

 

X-DA JURISDIÇÃO: 

 

Da alegada incompetência do Tribunal: 

103.O Demandado suscitou a incompetência deste Tribunal para analisar o 

presente caso, alegando que o Tribunal não tem competência para ordenar 

um Estado que suspenda o processo penal instaurado contra um cidadão, nos 

termos das disposições penais internas em vigor no momento dos factos; que 

nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a simples menção dos 

instrumentos internacionais de proteção dos direitos do Homem não é 

suficiente para estabelecer a competência do Tribunal, mas que esta resulta, 

muitas vezes, do exame do pedido e é por isso que, perante um requerimento, 

este Tribunal já proferiu numerosos acórdãos neste sentido, declarando-se  
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incompetente apesar de o Demandante ter invocado instrumentos jurídicos 

de proteção dos direitos do Homem. 

104.Para fundamentar a sua posição citou o acórdão ECW/CCJ/JUD/03/05 

de 7 de outubro de 2005, no caso HON. DR. JERRY UGOKWE v. A 

REPÚBLICA FEDERAL DA NIGÉRIA E HON. DR. CHRITIAN OKEKE. 

105.O Demandante, por sua vez, veio (Doc. 8) refutar os argumentos do 

Demandado, reiterando a competência deste Tribunal, referindo que o que 

está em causa é a invocada violação dos seus direitos humanos. 

  

106.Para determinar a competência deste Tribunal, há que ter em 

consideração, quer os textos jurídicos que regulam a sua competência, quer 

a natureza da questão que é colocada pelo Demandante, baseando-se nos 

factos tais como por este alegado. 

107.Assim, é a partir da análise da petição inicial apresentada pelo 

Demandante, que o Tribunal verifica se a matéria é ou não da sua 

competência. 

108.Neste sentido se pronunciou este Tribunal no caso, BAKARY SARRE 

AND 28 ORS v. REPUBLIC OF MALI, Acórdão N.ºECW/CCJ/JUD/03/1, in 

CCJRL (2011) pág. 67, §25, que: “The competence of the Court to adjudicate 

in a given case depends not only on its texts but also on the substance of the 

initiating application. The Court accords every attention to claims made by 

applicants, the pleas-in-law invoked, and in an instance where human rights 

violation is alleged, the Court equally carefully considers how the parties 

present such allegations. The Court therefore looks to find out whether the 

human rights violation as observed constitutes the main subject-matter of the 

application and whether the pleas in-law and evidence produced essentially 

go to establish such violation.” 
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109.Ainda no caso, CHUDE MBA v. REPUBLIC OF GHANA, Acórdão N.º 

ECW/CCJ/JUD/10/13, in CCJRL (2013)  pág. 349§52, referiu o Tribunal 

que: “As a general rule, jurisdiction is inferred from the Plaintiffs claim and 

in deciding whether or not this Court has jurisdiction to entertain the present 

action, reliance has to be placed on the  facts as presented by the Plaintiff.” 

110.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. 

111.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.” 

112.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.) 

113.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). 
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114.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 §2 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.” 

115.No presente caso, o Demandante baseia a sua petição inicial, em alegada 

violação de seus direitos humanos, nomeadamente, os previstos no nº 1 do 

artigo 7º da Carta Africana, artigo 10º da DUDH, do nº 1, 1ª e 2ª frases do 

artigo 14º e do nº 3 (b) do artigo 14º do PIDCP por causa da Comissão 

Especial da Assembleia Nacional do Togo, criada em 10 de março de 2020; 

no nº 2 do artigo 9º da Carta Africana e do artigo 19º da DUDH por causa do 

decano dos juízes de instrução do Tribunal de Primeira Instância de Primeira 

Classe de Lomé; no nº 2 do artigo 9º da DUDH e no artigo 6º, in fine, da 

Carta Africana, por causa dos agentes do Serviço de Informações e 

Investigações Criminais (SCRIC) da gendarmaria nacional. 

116.Ao contrário do alegado pelo Demandado, o Demandante não fez uma 

simples menção dos instrumentos internacionais de proteção dos direitos do 

homem, mas sim alegou factos que no seu entender constituem violações dos 

referidos artigos que protegem direitos humanos. 

117.Convém realçar, mais uma vez, que a mera alegação de violação dos 

direitos humanos é suficiente para desencadear a jurisdição deste Tribunal e 

este assumirá a sua jurisdição sem necessariamente examinar a veracidade 

da alegação. 

118.Neste sentido, considerando os factos invocados e os pedidos 

formulados pelo Demandante, o fundamento da presente ação é a invocada  
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violação de direitos humanos, alegadamente cometidos no território do 

Estado Demandado, garantidos por instrumentos jurídicos de proteção de 

direitos humanos, nomeadamente, pela Carta Africana dos Direitos do 

Homem e dos Povos, ratificados por Estados Membros da CEDEAO, como 

é o Estado Demandado e que por isso, os vinculam e lhes impõem o dever 

de respeitar e proteger os direitos neles proclamados. (Vide o caso, 

AMOUZOU HENRI et 5 AUTRES v. RÉPUBLIQUE DE COTE D´IVOIRE, 

Acórdão Nº ECW/CCJ/JUD/04/09, in LRCCJ, 2009, pág. 296, parág  58 a 

61 ) 

119.Por conseguinte e uma vez que se verificam os requisitos previstos no 

Artigo 9 (4) do Protocolo A/P1/7/91, relativo ao Tribunal, alterado pelo 

Protocolo Adicional A/SP.1/01/05, entende o Tribunal que tem competência 

para decidir a presente causa. 

 

XI-ADMISSIBILIDADE  

 

120.A admissibilidade da petição inicial rege-se pelo disposto no artigo 10 

(d), do Protocolo A/P1/7/91, Relativo ao Tribunal, alterado pelo Protocolo 

Adicional A/SP.1/01/05, acima citado, estabelece que: 

“Podem consultar o Tribunal (...) d) Qualquer pessoa vítima de violações de 

Direitos Humanos. O pedido submetido para este efeito: 

 i)Não deve ser anónimo; 

ii)Só será apresentado ao Tribunal de Justiça da Comunidade se não tiver 

sido apresentado  a outro Tribunal Internacional Competente (...)” 

121.Por isso, tendo o Demandante se identificado como vítima de violação 

de direitos humanos, constata o Tribunal que o pedido não é manifestamente  
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infundado nos termos do artigo acima citado e nem inadmissível por 

qualquer outro motivo.  

122.Assim, deve a presente ação ser declarada admissível. 

 

XII.MÉRITO 

 

123.O Tribunal passa assim a apreciar cada um dos direitos humanos, 

alegadamente violados pelo Estado Demandado, tendo em consideração as 

questões que o Demandante coloca à decisão do Tribunal. 

 

1. Da invocada violação do Artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos 

do Homem e nº 1 do Artigo 14 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos 

124.O Demandante alegou, que no caso em apreço, ao contrário do disposto 

no nº 1 do artigo 79º do Regulamento Interno da Assembleia Nacional da 

República do Togo (5ª edição de janeiro de 2019) o pedido de levantamento 

da imunidade parlamentar foi apresentado pelo Procurador da República 

junto do Tribunal de Primeira Instância de Primeira Classe de Lomé;  

125.Que para examinar a legalidade da acusação no presente caso, que tal 

como a França, Togo aplica o sistema penal em que, o Procurador da 

República como todos os magistrados do Ministério Público são colocados 

sob a direção e controlo dos seus chefes hierárquicos e sob a autoridade do 

Ministro da Justiça. Estão vinculados às instruções dadas pela autoridade 

hierárquica para a apresentação das suas requisições escritas. Na audiência, 

têm direito a usar livremente da palavra (artigo 5º da Lei Orgânica n° 96-11 

de 21 de agosto de 1996 que estabelece o Estatuto dos magistrados, alterada  
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pela Lei nº 2013-007 de 25 de fevereiro de 2013); que foi demonstrado que 

o Procurador da República é uma "parte Demandante", que não apresenta as 

garantias de independência e imparcialidade exigidas”; portanto, não é uma 

autoridade judiciária na aceção da DUDH, do PIDCP e da Carta Africana. 

126.Que ao levantar a imunidade parlamentar do Demandante com base num 

pedido apresentado pelo Procurador da República, quando este último não é 

competente para tal, o Togo, através da sua Assembleia Nacional, violou o 

disposto no nº 1 do artigo 79º do Regulamento Interno da referida 

Assembleia Nacional, envolvendo a violação dos direitos do Demandante 

garantidos pelos artigos acima mencionados. 

127.O Demandado refutou os argumentos do Demandante alegando que a 

Comissão Especial criada no âmbito do levantamento da imunidade 

parlamentar do Demandante não é um Tribunal na aceção dos artigos 10º da 

DUDH e 14º do PIDCP; que esta comissão não tinha por missão julgar o 

Demandante, pois não se pronuncia em matéria disciplinar; que a missão da 

comissão era apenas conduzir o procedimento para permitir ao Demandante 

defender-se perante os tribunais, uma vez que se presume inocente até ser 

proferida uma decisão judicial; que os factos imputados ao Demandante 

constituem infrações ao direito penal e na matéria, e nos termos do artigo 

22.º do Código de Processo Penal, o Ministério Público representado pelo 

Procurador da República e os seus substitutos constituem a autoridade 

judiciária que apreciou o processo; que foi com base neste mesmo princípio 

que o pedido de autorização de processo foi formulado pelo Procurador-

Geral do Supremo Tribunal do Togo no pressuposto de que o Demandante é 

um antigo Presidente da Assembleia Nacional; que um estudo comparativo 

dos Regulamentos Internos dos países da sub-região permite confirmar que 

qualquer pedido de levantamento da imunidade parlamentar é apresentado 

pelo Procurador da República ou pelo Procurador-Geral (Vide  
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Regulamentos Internos do Burkina Faso, Benin, Costa do Marfim, etc.); que 

a jurisprudência deste Tribunal é no mesmo sentido porque o Procurador da 

República tem a qualidade de autoridade dos processos judiciais (Vide o 

acórdão ECW/CCJ/RUL/09/11 (Processo: EL HADJ MANE ABDOU 

GAYE C/ Senegal, Coletânea de Jurisprudências, 2011, pág. 259, n ° 40)”; 

que resulta desta jurisprudência constante que o Procurador da República 

tem o estatuto de Autoridade judiciária em conformidade com o Código de 

Processo Penal do Togo, que distingue entre as funções de ação penal 

(conduzida pelo Procurador da República), de instrução (Juízes de instrução) 

e de julgamento (juiz). 

  

 

128.Estabelece o artigo 10 da DUDH que:  

“Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja 

equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial 

que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer 

acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida.” 

129.O artigo Artigo 14.º (1, 2ª parte) que PIDCP determina que: 

“(…) Toda a pessoa terá direito a ser ouvida publicamente e com as devidas 

garantias por um tribunal competente, segundo a lei, independente e 

imparcial, na determinação dos fundamentos de qualquer acusação de 

carácter penal contra ela formulada ou para a determinação dos seus 

direitos ou obrigações de carácter civil (…)” 

130.O artigo 14.º abrange o direito de acesso aos tribunais nos casos de 

determinação de acusações criminais e direitos e obrigações em processo 

judicial. O acesso à administração da justiça deve ser efetivamente garantido  
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em todos esses casos para assegurar que nenhum indivíduo seja privado, em 

termos processuais, do seu direito de reivindicar a justiça.  

131.É garantido o direito a uma audiência justa e pública por um tribunal 

competente, independente e imparcial, estabelecido por lei, nos termos da 

segunda frase do n.º 1 do artigo 14.º, nos casos relativos à determinação de 

acusações criminais contra pessoas ou dos seus direitos e obrigações em um 

processo judicial. As acusações criminais referem-se, em princípio, a atos 

declarados puníveis de acordo com o direito penal interno. (Vide Comité dos 

Direitos Humanos, Comentário Geral nº 32 §15) 

132.A noção de “tribunal”, no artigo 14 parágrafo 1, designa um órgão, 

independentemente de sua denominação, que seja estabelecido por lei, seja 

independente dos poderes executivo e legislativo e dos poderes públicos ou 

goze em casos específicos de independência judicial para decidir matérias 

em processos de natureza judicial. O artigo 14, parágrafo 1, segunda frase, 

garante o acesso a tais tribunais a todos os que tenham acusações criminais 

contra eles. Este direito não pode ser limitado e qualquer condenação 

criminal por um órgão que não constitua um tribunal é incompatível com 

esta disposição. Da mesma forma, sempre que se determinem direitos e 

obrigações em uma ação judicial, isso deve ser feito pelo menos em uma fase 

do processo por um tribunal no sentido desta frase. O requisito de 

competência, independência e imparcialidade de um tribunal, na aceção do 

n.º 1 do artigo 14, é um direito absoluto que não está sujeito a qualquer 

exceção. (Vide Comité dos Direitos Humanos, Comentário Geral nº 32 §18, 

19) 

133.O requisito de independência refere-se, nomeadamente, ao 

procedimento e às qualificações para a nomeação de juízes e garantias 

relativas à sua estabilidade até à idade de reforma obrigatória ou ao termo do 

mandato, se existirem, às condições de promoção, transferência, suspensão  
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e cessação das suas funções e à independência efetiva do judiciário da 

interferência política do poder executivo e legislativo. Os Estados devem 

adotar medidas específicas que garantam a independência do poder 

judiciário, protegendo os juízes de qualquer forma de influência política em 

sua tomada de decisão por meio da constituição ou adoção de leis que 

estabeleçam procedimentos claros e critérios objetivos para a nomeação, 

remuneração, mandato, promoção, suspensão e demissão dos membros da 

magistratura e sanções disciplinares contra eles. A exigência de 

imparcialidade tem dois aspetos. Primeiro, os juízes não devem permitir que 

seu julgamento seja influenciado por preconceitos ou preconceitos pessoais, 

nem abrigar preconceitos sobre o caso particular diante deles, nem agir de 

forma que promova indevidamente os interesses de uma das partes em 

detrimento da outra. O tribunal deve também parecer imparcial a um 

observador razoável. (Vide Comité dos Direitos Humanos, Comentário 

Geral nº 32 §20 e 21) 

134.Revertendo ao caso em concreto, cabe referir que o Demandante, à data 

dos factos, era Deputado e com estatuto de antigo Presidente da Assembleia 

Nacional, sendo, por esses factos, titular de imunidade parlamentar.  

135.O Demandado não contraria esta argumentação, antes pelo contrário, a 

confirma.  

136.No entanto, entende o Demandante que  o Procurador da República não 

era competente para formular o pedido de levantamento da sua imunidade 

parlamentar, por não ser este uma autoridade judiciária.  

137.Vejamos se esta argumentação do Demandante se mostra ou não 

fundado  

138.Antes convém referir que conforme afirmou o Tribunal de Justiça da 

União Europeia “ o conceito de «autoridade judiciária» na aceção do  
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artigo 6.°, n.°1, da Decisão-Quadro 2002/584 requer uma interpretação 

autónoma e que este conceito não se limita a designar apenas os juízes ou 

órgãos jurisdicionais de um Estado-Membro, deve entender-se que 

designam, de forma mais abrangente, as autoridades que participam na 

administração da justiça penal deste Estado-Membro, por oposição, 

designadamente, aos ministérios ou autoridades policiais, que fazem parte 

do poder executivo. Assim, este conceito é suscetível de abranger as 

autoridades de um Estado-Membro que, sem serem necessariamente juízes 

ou órgãos jurisdicionais, participem na administração da justiça penal deste 

Estado-Membro.” (…) Por conseguinte, uma autoridade, como uma 

procuradoria ou um procurador, que dispõe da competência, no âmbito do 

processo penal, para o exercício da ação penal contra uma pessoa suspeita 

de ter cometido uma infração penal, deve ser considerada participante na 

administração da justiça do Estado-Membro em causa, o que o Tribunal de 

Justiça considera ser o caso, respetivamente, das procuradorias na 

Alemanha (processos OG e PI) e do Procurador-Geral da Lituânia 

(processo PF).” - Vide Processo C-509/18 PF (pedido de decisão 

prejudicial apresentado pela Supreme Court)  Acórdão do Tribunal de 

Justiça da União Europeia (Grande Secção) de 27 de maio de 2019 e 

ainda as Conclusões apresentadas no dia 25 de junho de 2020, pelo 

Advogado-Geral Manuel Campos Sánchez - Bordona, no âmbito do 

Processo C-510/19 do Tribunal de Justiça da União Europeia.  

 139.No caso, na Constituição da República Togolesa, nos seus Artigos 112 

a 119, constam as Disposições Gerais sobre o Poder Judiciário. 

140.Destas normas resultam que o poder judiciário é independente do poder 

legislativo e do poder executivo e que no exercício das suas funções os 

magistrados estão apenas sujeitos à autoridade da lei; (113) sendo os mesmos 

inamovíveis (114). 
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141.Quanto ao seu recrutamento, dispõe o artigo 118, que: 
 

“Le recrutement de tout magistrat se fait sur proposition du garde des 

Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la 

magistrature  

La nomination des magistrats du siège est faite par décret pris en Conseil 

des ministres sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.  

La nomination des magistrats du parquet est faite par décret pris en Conseil 

des ministres sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la justice, 

après avis du Conseil supérieur de la magistrature.” 

 

142.Por sua vez, o Código de Processo Penal em vigor no Togo, no seu 

Capítulo II - artigos 22 a 25 - estabelece as disposições gerais sobre o 

Ministério Público”.Dispõe o artigo 22: que “Le Ministère public exerce 

l’action publique et requiert l’application de la loi” . 

143.Diz o artigo 28 que: “Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est le 

chef du Ministre public. Il peut demander aux Procureurs Généraux touts 

rapports sur les affaires en cours et leur donner toutes directives 

relativement à l’exercice de l’action publique.”  E do Artigo 29 consta que 

“ Procureur Général a autorité sur touts les magistrats du Ministère public 

du ressort de la Cour d’Appel. Il a, à l’égard de ces magistrats les mêmes 

prérogatives que celles reconnues au Ministre de la Justice par l’article 

précédent. 

Le Procureur Général est tenu informé de l’état des affaires en cours 

d’instruction par les magistrats instructeurs  (…). Le Procureur Général 

peut s’informer auprès du Président de la Chambre d’Accusation des causes 

de retard dans l’instruction des affaires et attirer son attention sur 

l’importance de leur règlement, ou sur la prolongation des detentions 

préventives.” 
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144.A Secção 3 regula as atribuições do Procurador da República, assim 

dispondo: 

“ Art. 31 – “ Le Procureur de la République représente en personne ou par 

ses substituts le Ministère public près le Tribunal de première instance. 

Art. 32 - Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les 

dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En cas de classement sans 

suite, il avise le plaignant et lui fait connaître le motif de ce classement. 

 

Art. 33 – Tout autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, 

dans 

l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu 

d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre 

à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont 

relatifs. 

Art. 34 - Le Procureur de la République procède ou fait procéder à tous 

actes 

nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. 

A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agent de la police judiciaire de 

son 

ressort. En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont 

attribués par l’article 56 du présent Code.” 

 

145.O Código de Processo Penal do Togo, distingue as funções de ação penal 

(conduzida pelo Procurador da República), as funções de instrução (Juízes 

de instrução) as de julgamento (juiz). (vide artigos 22-25; 39-42; 335 -358) 

 

146.No caso em concreto, da leitura do Código Processo Penal do Togo 

(artigos acima citados) não há dúvida de que o Ministério Público é uma 

autoridade pública, com poder judiciário autónomo e integrado no sistema  
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judicial do Togo. O Ministério Público constitui uma magistratura paralela e 

independente da magistratura judicial. Os agentes do Ministério Público, 

nomeadamente, os procuradores da república, são magistrados em termos 

equiparáveis aos juízes, devendo agir sempre com estrita obediência à lei, 

com objetividade e isenção. 

147.O Procurador da República no Togo é uma autoridade judiciária com 

competência no âmbito de investigação de uma infração penal. 

148.Efetivamente, a Constituição da República do Togo, no seu artigo 53 

reconhece aos deputados nacionais a imunidade parlamentar. 

149.A imunidade parlamentar dos deputados nacionais está igualmente 

prevista no artigo 77 do Regulamento Interno da Assembleia Nacional do 

Togo. 

150.Ainda o mesmo diploma, nos seus artigos 78 e 79, determina as 

situações que podem conduzir ao levantamento da imunidade parlamentar, 

bem como, o procedimento legal para o efeito. 

151.Assim, o Artigo 79 assim dispõe: 

 “1.La demande de levée de l’immunité parlementaire est adressée par 

l’autorité judiciaire au président de l’Assemblée nationale. 

2.Toute demande de levée de l’immunité parlementaire est instruite par une 

commission spéciale composée de: 

- Un membre du bureau de l’Assemblée nationale, président ; 

- Le président ou, à défaut, un rapporteur de la commission des droits de 

l’homme, rapporteur ; 

- Le président ou, à défaut, un rapporteur de la commission des lois 

constitutionnelles et de la législation de l’administration générale ; 
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- Un représentant de chaque groupe parlementaire. 

3.La commission spéciale entend le député dont la levée de l’immunité 

parlementaire est demandée ou l’un de ses collègues qu’il aura désigné pour 

le représenter. 

4.Le rapport de la commission spéciale est transmis à la conférence des 

présidents en vue de l’inscription du dossier à l’ordre du jour de la plus 

prochaine séance de l’Assemblée nationale, suivant la procédure de 

traitement des questions urgentes. 

5.La décision relative à la levée de l’immunité parlementaire est prise par 

l’Assemblée nationale, en séance plénière au cours de laquelle, il n’est 

donné lecture que des conclusions du rapport de la commission spéciale. 

6.La décision d’accorder la levée de l’immunité parlementaire est adoptée 

au scrutin secret, sous la forme d’une résolution, par la majorité absolue des 

députés composant l’Assemblée nationale. 

Cette décision ne s’applique qu’aux seules infractions pour lesquelles la 

levée de l’immunité parlementaire a été demandée. 

7.En cas de rejet, aucune demande relative aux mêmes faits et à la même 

personne n’est recevable au cours de la même session ». 

152.Este artigo apenas exige que o pedido de levantamento da imunidade 

parlamentar seja dirigido ao Presidente da Assembleia Nacional por uma 

autoridade judiciária, como é o procurador da República. 

153.Assim, cabe concluir que, nos termos do nº 1 do artigo 79 acima citado, 

o Procurador da República, enquanto autoridade judiciária, tem competência 

para pedir o levantamento da imunidade parlamentar ao Presidente da 

Assembleia Nacional. 
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154.Por outro, enquanto antigo Presidente da Assembleia Nacional 

procedimentos especiais devem ser observados para permitir o exercício da 

ação penal contra o Demandante, conforme dispõe a Lei Orgânica n°2007-

13, de 19 de junho de 2013, no seu artigo 10, que determina que:  

« Aucun ancien Président de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi 

ou arrêté en raison des faits délictuels par lui commis qu’avec l’autorisation 

de l’Assemblée nationale obtenue après délibération spéciale votée à la 

majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale ». 

155. E ainda no seu artigo 11 que estabelece que : 

« Le procureur général près la Cour Suprême avisé des faits par tous 

moyens, saisit le bureau de l’Assemblée nationale d’une requête en vue de 

la convocation de l’Assemblée nationale aux fins de délibération sur 

l’opportunité de la poursuite ou de l’arrestation de l’ancien Président de 

l’Assemblée nationale ». 

156.Portanto, no caso, o duplo estatuto de que gozava o Demandante (ex-

presidente da Assembleia Nacional e deputado em exercício) exigia a 

verificação de duas condições para a instauração de processo penal contra 

ele: (1) a deliberação da Assembleia Nacional sobre a conveniência de 

instauração de processo (ou prisão) e (2) o levantamento da imunidade 

parlamentar. 

157.O Tribunal observa que o levantamento da imunidade do Demandante 

foi apresentado e obtido de acordo com o disposto no artigo 79 do 

Regulamento Interno da Assembleia Nacional do Togo e que a deliberação 

da Assembleia Nacional sobre a conveniência de instauração de processo 

contra o Demandante se mostra em conformidade com o artigo 11 da Lei 

Orgânica nº 2007-13 de 19 de junho de 2013, acima citado. 
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158.Por outro, os invocados artigos 10 da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e nº 1 e 14 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos consagram o direito a um julgamento justo, especialmente no 

âmbito de processos perante tribunais criminais ou civis. 

159.Ou seja  consagram o direito de ser ouvido por um tribunal competente, 

independente e imparcial, conforme mencionado supra.  

160.Em última análise, os artigos da DUDH e do PIDCP invocados pelo 

Demandante dizem respeito ao direito a um julgamento justo perante 

tribunais criminais ou civis, não sendo aplicáveis ao procedimento de um 

levantamento de imunidade parlamentar na Assembleia Nacional que, no 

caso é a autoridade competente para levantar a imunidade do Demandante e 

autorizar o processo penal contra ele. 

161.A este respeito, deve especificar-se que o procedimento em causa 

perante a Assembleia Nacional do Togo não é um procedimento perante um 

tribunal e que, além disso, a sua finalidade não se relaciona de forma alguma 

com a determinação da culpa do Demandante. Pelo contrário, diz respeito ao 

levantamento de sua imunidade precisamente para permitir o exercício de 

um processo penal contra ele. 

162.Em última análise, os artigos da DUDH e do PIDCP invocados pelo 

Demandante dizem respeito ao direito a um julgamento justo perante 

tribunais criminais ou civis, o que não é o caso da Assembleia Nacional que 

é a autoridade competente para levantar a imunidade do Demandante e 

autorizar o processo penal contra ele. 

 

163.E, como escreveu este Tribunal, no caso SALIFOU SAWADOGO v. 

ESTADO DE BURKINA, Acórdão Nº ECW/CCJ/JUD/26/19 de 26 de  

setembro de 2019 “A inviolabilidade (ou imunidade processual em sentido  
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estrito) traduz-se na não sujeição dos deputados a detenção, prisão, mera 

audição (como declarante ou como arguido) ou julgamento por quaisquer 

outros actos, salvo nos casos especificados na Constituição ou na Lei e com 

as formalidades nelas previstas. Ou seja, esta imunidade não consiste em 

isentar o deputado da possibilidade de ser detido, preso, ouvido ou julgado, 

mas apenas proibir que o seja, sem autorização da Assembleia que deste 

modo poderá verificar se, no caso, há algum indício que justifica manter 

estas imunidades.”( Vide pág.12) 

164.Ainda observou este Tribunal no mesmo Acórdão que “ A deliberação 

da assembleia sobre a imunidade, em regra, reveste a forma de resolução 

(tal como sucede no Estado Requerido) – Esta resolução é um acto jurídico-

constitucional de natureza política, pois representa o exercício de uma 

faculdade diretamente conferida pela Constituição que lhe define os 

requisitos e o seu objecto. Assim, trata-se de uma acto de relação entre dois 

órgãos de soberania (Assembleia Nacional e o Tribunal) que representa na 

prática um condicionamento do Poder Judicial por parte do Parlamento, 

com alcance para além dos meros efeitos processuais, na medida em que 

configura um instrumento de afirmação e independência do poder 

legislativo e por isso, situado no mesmo nível dos actos legislativos 

provenientes de um órgão de soberania ou de um órgão supremo do Estado, 

de natureza individual e concreta, semelhantes ao nível do seu conteúdo aos 

actos administrativos. Imunidade parlamentar, (…) de que goza o 

requerente, não é um privilégio pessoal do deputado, mas sim prerrogativas 

ou garantias conferidas aos deputados, com vista a assegurar-lhes a 

protecção e independência necessárias ao exercício das suas funções. Por 

isso, visam em última análise, preservar a dignidade a integridade e a 

independência dos Parlamentos no seu todo, perante outros órgãos do 

Estado ou quaisquer outras autoridades.” ( Vide pág. 13) 
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165.Dito isto, o Tribunal concluiu que, contrariamente ao alegado pelo 

Demandante, o processo de levantamento da sua imunidade parlamentar 

seguiu as etapas exigidas por lei. Foi iniciado a pedido do Ministério Público 

no Tribunal de Primeira Instância de Lomé, que no dia 9 de março de 2020 

dirigiu ao Presidente da Assembleia Nacional um pedido de levantamento da 

imunidade parlamentar do Demandante (Vide anexo n.º1 da petição inicial 

“Lettre du Procureur de la République sollicitant la levée de l´immunité 

parlementaire du sieur Gabriel Messan Agbéyomé KODJO”) três dias 

depois, ou seja, em 12 de março de 2020, o Procurador-Geral do Supremo 

Tribunal enviou ao Presidente da Assembleia Nacional um pedido de 

autorização de processo penal contra o Demandante na qualidade de ex-

Presidente da Assembleia Nacional (Vide anexo n.º2 da petição inicial 

“Lettre du Procureur Général près de la Cour Suprême du Togo sollicitant 

l´autorisation de l`Assemblée Nationale”)  

166. E porque nenhum outro facto alegou o Demandante que pudesse pôr em 

causa o seu direito a uma audiência justa e pública por um tribunal 

competente, independente e imparcial estabelecido por lei, o Tribunal rejeita 

a argumentação do Demandante e conclui que o Demandado não violou o 

artigo 10º da DUDH e no artigo 14º (1, 2ª parte) do PIDCP 

 

2. Da violação do artigo 7º (1) da Carta Africana, do artigo 10º da DUDH 

e artigo 14º (1) e (3) do PIDCP 

167.Alegou o Demandante que no caso em apreço, o Procurador da 

República anexou ao seu pedido de levantamento da imunidade parlamentar 

uma chave USB, que deveria conter os elementos de prova das suas 

alegações; que curiosamente, o Sr. KODJO Messan Agbéyomé não teve a 

oportunidade de ter acesso ao conteúdo da referida chave USB, nem no 

momento da notificação pelo oficial de justiça da carta convidando-o a  
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comparecer perante a Comissão especial da Assembleia Nacional, nem no 

momento da sua comparência perante a comissão; que o deputado que 

representou o Sr. KODJO perante a comissão fez este pedido em vão durante 

a sua audição; que não obstante, é óbvio que a chave USB que contém os 

documentos anexados em apoio ao pedido do Procurador determinou as 

conclusões da comissão especial submetidas ao plenário por ocasião da 

votação para o levantamento da imunidade parlamentar do Demandante; que 

trata-se de uma irregularidade substancial que prejudicou o trabalho da 

comissão especial e comprometeu a votação da resolução n.º 

00001/2020/AN, relativa ao levantamento da imunidade parlamentar do Sr. 

KODJO Messan Agbéyomé; que a possibilidade de um litigante beneficiar 

da igualdade de armas e do direito ao contraditório em qualquer processo - 

judicial ou não - é um requisito fundamental garantido e controlado por todos 

os órgãos jurisdicionais para-judiciais internacionais; que, com efeito, o 

contraditório não pode ser concretizada se o acusado ou o seu representante 

não dispuser dos documentos em que se baseia o Procurador da República 

para solicitar o levantamento da imunidade parlamentar do Demandante; que 

no caso em apreço, em uma correspondência de 11 de março de 2020, 

dirigida à Presidente da Assembleia Nacional, o Demandante já denunciava 

o apressado convite recebido na véspera, em 10 de março de 2020, às 18h30, 

para comparecer perante a comissão especial para o levantamento da 

imunidade parlamentar, que não lhe concedeu qualquer prazo razoável para 

bem preparar a sua defesa; que nos termos da declaração sob compromisso 

de honra de 28 de abril de 2020, o Sr. KPEEVEY Gaby-Gadzo, deputado na 

Assembleia Nacional do Togo, que representou o Demandante perante a 

comissão especial, conforme autorizado pelo Regulamento interno da 

referida Assembleia, explica como, em 11 de março de 2020, ao chegar 

perante a comissão especial, o seu desejo de gozar da assistência de um 

advogado foi-lhe negado logo que o advogado que o acompanhava foi  
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proibido de assistir à audição; mesmo a sua proposta de lhe permitir consultar 

o advogado, que estaria noutra sala, se necessário, foi rejeitada pela 

comissão; que em apoio ao pedido do Demandante dirigido à Presidente da 

Assembleia Nacional do Togo, recordado no ponto 60 deste pedido, o Sr. 

KPEEVEY Gaby-Gadzo, na sua declaração sob compromisso de honra, 

relatou ter sofrido uma recusa da comissão especial quando solicitou o 

adiamento da audiência para uma semana, a fim de preparar adequadamente 

a defesa do seu colega. 

168.Por sua vez o Demandado alegou que os textos jurídicos invocados pelo 

Demandante não são aplicáveis ao caso em apreço uma vez que a Comissão 

Especial da Assembleia Nacional do Togo, criada no âmbito do 

procedimento de levantamento da imunidade parlamentar, não tem o estatuto 

de Tribunal na aceção do direito internacional, em matéria de direitos do 

Homem; que os critérios definidos pelo Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem no âmbito da aplicação do artigo 6 do Tribunal Europeu dos Direitos 

do Homem redigidos nos mesmos termos que os textos referidos pelo 

Demandante deve ser um Tribunal que desempenhe as funções judiciais;que, 

no âmbito do procedimento de levantamento da imunidade parlamentar, não 

foi oficialmente deduzida qualquer acusação contra o Demandante, mas a 

comissão deveria simplesmente ouvi-lo sobre o pedido de levantamento de 

imunidade parlamentar apresentado pelo Procurador da República, para lhe 

permitir organizar eficazmente a sua defesa; que a aplicação dos textos em 

questão pressupõe a existência de processos penais pendentes nos tribunais 

competentes; que é muito importante sublinhar aqui que o pedido de 

levantamento da imunidade parlamentar foi dirigido à Presidente da 

Assembleia Nacional e, para o efeito, o Procurador da República juntou, para 

os devidos efeitos, uma chave USB que contém apenas os elementos por ele 

mencionados; que não era uma peça citada pela carta do Procurador da  
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República; que esta chave USB não continha elementos diferentes dos 

contidos na carta do Procurador da República; que no que diz respeito à 

assistência de um advogado, deve ser dito aqui que o Demandante não estava 

perante um tribunal ou uma comissão disciplinar. O objetivo da Comissão 

Especial não é julgar um membro do Parlamento, mas ouvi-lo com vista a 

levantar a sua imunidade parlamentar; que nos termos do nº 3 do artigo 79 

do Regulamento Interno da Assembleia Nacional do Togo, “a comissão 

especial ouve o deputado, cujo levantamento da imunidade parlamentar é 

solicitado ou um dos seus colegas por ele nomeado para representá-lo "; que 

deste texto resulta que o deputado em questão só pode designar um dos seus 

colegas para o representar e que este texto excluiu a presença de um 

advogado porque se trata de um assunto puramente interno da Assembleia 

Nacional; que em todos os regulamentos internos das Assembleias Nacionais 

da maioria dos países, não é permitida a presença de um advogado ao lado 

do deputado, cujo levantamento da imunidade parlamentar é solicitado (Vide 

Regulamentos internos do Burkina-Faso, Benin, Costa do Marfim, Níger, 

Senegal e outros); que o Demandante sustenta também que decorreram 

apenas seis (6) dias entre a primeira carta da Presidente da Assembleia 

Nacional e a decisão de levantar a sua imunidade parlamentar, o que não lhe 

permitiu organizar a sua defesa; que este fundamento é infundado por se 

tratar de um procedimento de urgência nos termos do nº 4 do artigo 79 do 

Regulamento Interno da Assembleia Nacional do Togo. 

  

169.Estabelece artigo 7 (1, c) da Carta Africana, que: 

"Toda pessoa tem direito a que a sua causa seja apreciada. Esse direito 

compreende: 

[...] ;  
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3. O direito de defesa [...]” 

170.E o nº 1 e 3 do artigo 14º do PIDCP, que:  

"Todas as pessoas são iguais perante os tribunais. Toda a pessoa terá direito 

a ser ouvida publicamente e com as devidas garantias por um tribunal 

competente, segundo a lei, independente e imparcial, na determinação dos 

fundamentos de qualquer acusação de carácter penal contra ela formulada 

ou para a determinação dos seus direitos ou obrigações de carácter civil 

(…)” 

Durante o processo, toda a pessoa acusada de um delito terá direito, em 

plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: 

(…) 

b) A dispor do tempo e dos meios adequados para a preparação da sua 

defesa e a comunicar com um defensor de sua escolha;” 

 

171.O direito de defesa previsto no artigo 7 (c), da Carta inclui não só direito 

de do escolher o seu defensor como o de ter uma adequada oportunidade de 

preparar a sua defesa.  

172.Esta alínea deve ser interpretado em conjugação com o artigo 14 (3) do 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. 

173.A propósito o Tribunal Africano no caso OSGAR JOSIAH v. UNITED 

REPUBLIC OF TANZANIA, Application Nº. 053/201 6, de 28 de março de 

2019, parág. 66, escreveu que “The Court notes that Article 7 (1) (c) of the 

Charter as indicated above, provides for the right to defence, including the 

right to be defended by counsel of one's choice. This Court has consistently 

interpreted this provision in light of Article 14 (3) (d) of the International 

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which establishes the right 

to free legal counsel and determined that the right to defence includes the  
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right to be provided with free legal assistance in circumstances where the 

interest of justice so require.”  

174.De referir que a primeira frase do n.º 1 do artigo 14.º garante, em termos 

gerais, o direito à igualdade perante os tribunais. Esta garantia não se aplica 

apenas aos órgãos jurisdicionais de que trata a segunda frase deste número 

do artigo 14.º, mas também deve ser respeitada sempre que o direito interno 

atribua uma tarefa judicial a um órgão judicial. Este direito, para além dos 

princípios mencionados na segunda frase do n.º 1 do artigo 14.º, os da 

igualdade de acesso e igualdade de armas, assegura que as partes no processo 

em causa sejam tratados sem qualquer discriminação. (Vide Comité dos 

Direitos Humanos, Comentário Geral nº 32 §7, 8) 

175.O direito à igualdade perante os tribunais também assegura a igualdade 

de armas. Isso significa que os mesmos direitos processuais devem ser 

fornecidos a todas as partes, a menos que as distinções sejam baseadas na lei 

e possam ser justificadas por motivos objetivos e razoáveis, não acarretando 

desvantagem real ou outra injustiça para o réu. (Vide Comité dos Direitos 

Humanos, Comentário Geral nº 32 §13,14). 

176.O parágrafo 3 (b) estabelece que os acusados devem dispor de tempo e 

facilidades para a preparação de sua defesa e para se comunicar com seu 

próprio advogado escolhendo. Esta disposição é um elemento importante da 

garantia de um julgamento justo e de uma aplicação do princípio da 

igualdade de armas. (Vide Comité dos Direitos Humanos, Comentário Geral 

nº 32, §32; Comm. Nº. 282/1988, SMITH v. JAMAICA , para. 10.4) 

177. “Meios adequados” devem incluir o acesso a documentos e outras 

provas e o direito de se comunicar com um advogado exige que o acusado 

receba prontamente acesso ao conselho. O advogado deve ser capaz de 

encontrar seus clientes em particular e se comunicar com o acusado em 

condições que respeitem plenamente a confidencialidade de suas  
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comunicações. (Vide Comité dos Direitos Humanos, Comentário Geral nº 

32, §33 e 34) 

178.Como se pode ver, os artigos mencionados referem-se ao direito a um 

julgamento justo, que inclui o direito de defesa, perante os tribunais.  

179.No entanto, como acima referido, os factos denunciados pelo 

Demandante a não divulgação da chave USB, a recusa de adiar a audiência 

no prazo de uma semana, a recusa de permitir que um advogado assista o 

representante do recorrente perante a Comissão especial parlamentar, 

ocorreu no âmbito do procedimento da apreciação pela Assembleia Nacional 

do Togo do pedido de levantamento da imunidade parlamentar do 

Demandante. Não é um procedimento judicial, muito menos um 

procedimento destinado a decidir sobre o mérito da acusação criminal contra 

o Demandante. 

180.É pacífico que o procedimento de levantamento da imunidade 

parlamentar na República Togolesa consagra o direito de audição da pessoa 

acusada, direito que pode exercer pessoalmente ou por representação por 

outro colega. (Vide o artigo 79 (3) do Regulamento Interno da Assembleia 

Nacional do Togo) tendo, o Demandante optado pela sua audição por 

representação por outro colega e admite que para tal audiência foi 

convocado. Não está prevista a possibilidade de representação por advogado.   

181.O Tribunal não exclui que este direito possa tornar-se ineficaz se o 

deputado processado ou o colega que o representa no processo de 

levantamento da imunidade não tiver tido acesso ao material do processo ou 

estiver, de uma forma ou de outra, privado do direito ou oportunidade de ser 

ouvido.  

182.No entanto, no caso em apreço, o Demandante não fez prova de que os 

factos que denuncia tinham por efeito viciar o procedimento de levantamento  



49 
 

 

da sua imunidade, com recusa de sua audição, em violação das garantias 

consagradas na lei aplicável. 

183.Neste sentido o Tribunal conclui que as alegações de violação dos 

direitos do Demandante, com base na não divulgação da chave USB, a recusa 

de adiar a audiência no prazo de uma semana ou de autorizar seu 

representante a ser assistido por um advogado, são infundadas, e em 

consequência considera que a pretensão do Demandante, nesta parte não 

procede. 

 

3- Da violação das disposições do nº 2 do artigo 9º da Carta e do artigo 

19º da DUDH 

184.Para fundamentar a violação do direito em causa o Demandante, alegou 

que é uma personagem política que ocupou cargos de responsabilidade 

primária a nível estadual - Primeiro-Ministro, Presidente da Assembleia 

Nacional e continua a desempenhar um papel ativo a nível político, primeiro, 

como Presidente de um partido político, devidamente constituído, em 

seguida, deputado na Assembleia Nacional e Presidente da Comissão de 

Defesa Nacional; Que a terceira condição, associada à sua libertação após a 

sua acusação, diz o seguinte: “Proibição de fazer qualquer declaração 

tendente a pôr em causa os resultados das últimas eleições presidenciais de 

22 de fevereiro de 2020; Que desde 24 de abril de 2020, o Demandante 

perdeu qualquer liberdade de se expressar sobre a eleição presidencial de 22 

de fevereiro de 2020, um acontecimento político importante na vida política 

do Togo, que diz respeito a todos os cidadãos togoleses, e ainda mais ao 

Demandante como político empenhado, com toda a legitimidade, na luta pelo 

poder; Além disso, a terceira condição associada à libertação do Demandante 

após a sua acusação impede-o de exercer o seu direito à reparação, na medida 

em que se considera ser a pessoa que ganhou as eleições de 22 de fevereiro  
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2020, detendo assim a legitimidade mesmo que os resultados oficialmente 

proclamados pelo Tribunal Constitucional o privassem da legalidade; 

185.Concluiu que o Estado do Togo, através do decano dos juízes de 

instrução do Tribunal de Primeira Instância de Primeira Classe de Lomé, ao 

impor ao Demandante a terceira condição associada à sua libertação, violou 

o direito à liberdade de expressão, que inclui a liberdade de opinião e a 

liberdade de compromisso político, bem como o seu direito à reparação. 

186.O Demandado, por sua vez, veio alegar que de facto, quando o 

Demandante foi acusado pelo Decano dos Juízes de Instrução do Tribunal de 

Primeira Instância de Primeira Classe de Lomé, foi concedida liberdade ao 

Demandante sob determinadas condições; que resulta das disposições do 

Código de Processo Penal, nomeadamente dos artigos 112.º a 124.º, que a 

qualquer pessoa acusada pode ser concedida a liberdade provisória simples 

ou condicional; que, no exercício das suas prerrogativas legais, o Decano dos 

Juízes de Instrução libertou o Demandante provisoriamente com 

determinadas restrições, incluindo a proibição de fazer qualquer declaração 

que ponha em causa as últimas eleições presidenciais de 22 de Fevereiro de 

2020; que é esta proibição que o Demandante considera contrária à sua 

liberdade de expressão; que, na realidade, esta proibição não era uma 

proibição de se expressar mas de anunciar atos que violariam a ordem 

constitucional estabelecida; que após a sua liberdade condicional, o 

Demandante continuou a fazer declarações sobre o assunto nas redes sociais, 

sem se preocupar. 

  

187.O direito à liberdade de expressão encontra-se garantido pelo artigo 9 

da Carta Africana que dispõe:   
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“1. Todas as pessoas têm direito à informação. 

2. Todas as pessoas têm direito de exprimir e de divulgar as suas opiniões 

dentro das leis e dos regulamentos.” 

188.Igual consagração encontra em direito nos artigos 19 da DUDH e 19 do 

PIDCP. 

189.A liberdade de expressão é um direito humano básico, vital para o 

desenvolvimento pessoal e a consciência política de um indivíduo e para sua 

participação na condução dos assuntos públicos de seu país. De acordo com 

a Carta Africana, este direito compreende o direito de receber informação e 

de expressar a sua opinião. 

190.A norma do artigo 9 da Carta Africana no que se refere à liberdade de 

expressão, contém uma cláusula que remete o exercício desse direito, para o 

ordenamento jurídico dos Estados partes, ao estabelecer que o exercício do 

direito deverá ocorrer “ in accordance with the law.”    

191.Tal significa que o direito à liberdade de expressão não é absoluto, 

competindo ao Estado membro definir as condições do seu exercício. 

192.Da análise conjugada com a norma do artigo 27 (2) da Carta, resulta que 

o direito à liberdade de opinião e de expressão deverá ser exercido no quadro 

da lei e no devido respeito pelos direitos dos outros, da segurança coletiva, 

da moral e do interesse comum.  

 

193.Sublinhou este Tribunal no caso FEDERATION OF AFRICAN  

JOURNALISTS AND OTHERS v. REPUBLIC OF THE GAMBIA, Acórdão  

n.º ECW/CCJ/JUD/04/18, de 13 de fevereiro de 2018, pág. 32 , que: 

“Freedom  of expression  is a fundamental human right  and full enjoyment  

of this  right  is central to achieving individual freedoms  and to developing  

democracy. It is not only the cornerstone of democracy, but indispensable to  
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thriving civil society.” (Vide ainda o Tribunal Africano no caso, INGABIRE 

VICTOIRE UMUHOZA v. REPUBLIC OF RWANDA, Application N.º 

0003/2014, de 24 de novembro de 2017, §132 e 133) 

194.O Comité dos Direitos Humanos, no seu Comentário n.º 34 ao artigo 19, 

sobre a liberdade de opinião e de expressão, observou que o nº 2 do artigo 

19, exige que “ States  parties to guarantee the right to freedom of expression 

including  the right  to seek, receive and impart information  and ideas  of 

all kinds regardless of frontiers. This right includes the expression and 

receipt of communications of every form of idea and opinion capable of 

transmission to others …”(parág.  11); que o parágrafo 2 “protects all forms 

of expression and the means of their dissemination.”   E  que o exercício do 

direito à liberdade de expressão, acarreta especiais deveres e 

responsabilidades e por isso, “two limitative areas of restrictions on the 

right are permitted which may relate either to respect of the rights or 

reputations of others or to the protection of national security or of public 

order (order public) or of public health or morals.” (parág. 21) 

195.Sublinhou ainda que o nº. 3 do artigo 19 estabelece as específicas 

condições em que as restrições devem ser impostas.  Ou seja : “ the 

restrictions must be “ provided by law”; they may only be imposed for one 

of the grounds  set out in subparagraphs (a)  and (b) of paragraph 3. And 

they must conform to the strict tests of necessity and proportionality”. (parág. 

22)  

196.E realçou, no entanto, que quando o Estado parte impor certas restrições 

ao exercício da liberdade de expressão, aquelas não devem pôr em causa o 

direito em si. (parág. 21) 

197.Assim escreveu a Comissão Africana na sua Comunicação n.º140/94-

141/94-145/95,CONSTITUTIONAL RIGHTS PROJECT, CIVIL LIBERTIES 

ORGANISATION AND MEDIA RIGHTS AGENDA/NIGERIA“ Ao contrário  
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de outros instrumentos internacionais de direitos humanos, a Carta Africana 

não contém uma cláusula de derrogação. Portanto, as limitações aos 

direitos e liberdades consagrados na Carta não podem ser justificadas por 

emergências ou circunstâncias especiais. As únicas razões legítimas para 

limitações dos direitos e liberdades da Carta Africana encontram-se no 

Artigo 27.2, ou seja, que os direitos da Carta serão exercidos tendo em 

devida conta os direitos dos outros, segurança colectiva, moralidade e 

interesse comum". A justificação das limitações deve ser estritamente 

proporcional e absolutamente necessária às vantagens que se seguem. Mais 

importante, uma limitação não pode corroer um direito de tal forma que o 

próprio direito se torne ilusório.” 

198.A Comissão Africana, na DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS DE 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE ACESSO À INFORMAÇÃO EM 

AFRICA, adotada na sua 65ª Sessão Ordinária, realizada em 21 Outubro a 10 

Novembro de 2019, em Banjul, Gambia, e que substituiu a anterior 

Declaração de 2002, estabeleceu, como Princípio 9, as condições para uma 

limitação justificável do exercício do direito à liberdade de expressão e do 

acesso à informação, prescrevendo o seguinte: 

“1.States may only limit the exercise of the, if the limitation: 

a.is prescribed by law; 

b.serves a legitimate aim; and 

c.is a necessary and proportionate means to achieve the stated aim in a 

democratic society.  

2.States shall ensure that any law limiting the rights to freedom of expression 

and access to information: 

a.is clear, precise, accessible and foreseeable;  
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b.is overseen by an independent body in a manner that is not arbitrary or 

discriminatory; and  

c.effectively safeguards against abuse including through the provision of a 

right of appeal to independent and impartial courts. 

3.A limitation shall serve a legitimate aim where the objective of the 

limitation is:  

a.to preserve respect for the rights or reputations of others; or  

b.to protect national security, public order or public health. 

4.To be necessary and proportionate, the limitation shall: 

a.originate from a pressing and substantial need that is relevant and 

sufficient 

b.have a direct and immediate connection to the expression and disclosure 

of information, and be the least restrictive means of achieving the stated aim; 

and be such that the benefit of protecting the stated interest outweighs the 

harm to the expression and disclosure of information, including with respect 

to the sanctions authorized.” 

199.No mesmo sentido escreveu este Tribunal no caso ILLIA MALAM 

MAMANE SAIDAT v. REPÚBLICA DO NÍGER, Acórdão N.º 

ECW/CCJ/JUD/17/2021 de 22 de junho de 2021, parág. 77 a 90). 

200.De referir no entanto que, recai sobre as autoridades o ónus de justificar 

quaisquer restrições (Vide GRYB v. BELARUS (CCPR/C/103/D/1316/2004), 

§13.4.) pois aquelas devem ser capazes de demonstrar que as restrições 

atendem aos requisitos de legalidade, de necessidade e que são 

proporcionais. Onde este ónus não é cumprido, este direito é violado. (Vide 

Comité dos Direitos Humanos, Comentário Geral Nº. 37, §36; 

CHEBOTAREVA v. RUSSIAN FEDERATION (CCPR/C/104/D/1866/2009),  
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§9.3 e Comissão Africana, MALAWI AFRICAN ASSOCIATION AND 

OTHERS v. MAURITANIA, Comm. 54/91, 61/91, 98/93, 164-196/97 e 

210/98 (2000), §111) 

201.No presente caso admite o Demandado, que o Demandante, após ter sido 

preso por desobediência, por não ter acatado a convocatória para comparecer 

perante o juiz de instrução criminal, veio a ser libertado mediante 

determinadas restrições; que resulta das disposições do Código de Processo 

Penal, nomeadamente dos artigos 112.º a 124.º, que a qualquer pessoa 

acusada pode ser concedida a liberdade provisória simples ou condicional; 

que, foi no exercício das suas prerrogativas legais, que o Decano dos Juízes 

de Instrução libertou o Demandante provisoriamente, com determinadas 

restrições, incluindo entre estas, a proibição de fazer qualquer declaração 

que ponha em causa as últimas eleições presidenciais de 22 de Fevereiro de 

2020. 

202.Não se pode recusar que impor, a uma personagem da vida política, que 

ocupou cargos de responsabilidade primária a nível estadual - Primeiro-

Ministro, Presidente da Assembleia Nacional e continua a desempenhar um 

papel ativo a nível político, primeiro, como Presidente de um partido 

político, devidamente constituído, em seguida, como deputado na 

Assembleia Nacional e Presidente da Comissão de Defesa Nacional, a 

proibição de fazer qualquer declaração que ponha em causa as últimas 

eleições presidenciais de 22 de Fevereiro de 2020, seja de facto uma forma 

de amordaçar um político, restringindo o exercício da sua liberdade de 

expressão, garantido pelo artigo 9 da Carta Africana. 

203.No entanto, cabe verificar se tal restrição atende aos requisitos de 

legalidade da necessidade e da proporcionalidade. 

Da legalidade 
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204.Alega o Demandado que das disposições do Código de Processo Penal, 

nomeadamente dos artigos 112.º a 124.º, resulta que a qualquer pessoa 

acusada pode ser concedida a liberdade provisória simples ou condicional;  

205.Efetivamente, dispõe o Artigo 119 do citado Código de Processo Penal 

que “ Dans touts les cas où elle n’est pas de droit la mise en liberté peut être 

subordonnée à des obligations particulières fixées par le juge telles que : 

1- le versement d’un cautionnement destiné à garantir le paiement des 

reparations civiles et des frais de justice ou la représentation de l’inculpé. 

2- l’obligation de résider dans un lieu déterminé, 

3- l’interdiction de fréquenter certains lieux ou certains établissements. 

4- l’exercice d’un travail régulier, 

5- l’obligation de suivre un traitement médical ou une cure de 

désintoxication, 

6- la suspension provisoire du droit de conduire un véhicule à moteur, 

7- la suspension provisoire d’un permis de chasse ou d’un permis de port 

d’arme.” 

206.Analisando os artigos 112 a 124, não se encontra em nenhum deles uma 

previsão que permita ao Juiz de Instrução, numa liberação provisória, impor 

uma obrigação ou proibição específica a um acusado, no sentido de restringir 

a sua liberdade de expressão. 

207.Portanto, concluiu o Tribunal que o Demandado não demonstra a 

legalidade da obrigação imposta ao Demandante.  

208.E faltando a demonstração deste requisito, fica prejudicada a 

necessidade de demonstração dos demais requisitos, na medida em que tal 

falta se mostra suficiente para determinar a ilegalidade da restrição imposta 

ao exercício do direito em causa.   

209.Ainda assim convém relembrar que a restrição ao exercício da liberdade 

de expressão, não deve pôr em causa o direito em si e que a cláusula de  
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limitação geral, constante do nº 2 do artigo 27 da Carta, exige que todos os 

direitos e liberdades sejam exercidos “ Com o devido respeito pelos direitos 

de outros, a segurança coletiva, a moralidade e interesse comum.”  

210.Conforme sublinhou o Tribunal Africano, sublinhou no caso, LOHÉ 

ISSA KONOTÉ v. BURKINA FASO, Aplicação Nº 004/2013 que restrições à 

liberdade de expressão podem ser impostas para salvaguardar o direito de 

outros, a segurança nacional, a ordem publica, a moral e saúde públicas. 

(vide § 128) 

 

211.Portanto, as restrições ao exercício do direito à liberdade de expressão, 

só podem ter por fundamento as razões previstas nos artigos 27 (2) da Carta 

e 19 (3) do PIDCP, que aqui não foram demonstradas. 

  

212.Ou seja, o Demandado, cujo ónus cabia, não logrou provar em que 

medida a restrição imposta ao direito à liberdade de expressão do 

Demandante, atende aos requisitos de legalidade, de necessidade e de 

proporcionalidade conforme exigido pelos dispositivos legais acima 

mencionados. (Vide o citado caso ILLIA MALAM MAMANE SAIDAT v. 

REPÚBLICA DO NÍGER, parág. 127 e 128). 

213.Assim sendo, o Tribunal conclui que o Demandado violou o direito à 

liberdade de expressão do Demandante garantido pelos artigos 9 (2) da Carta 

Africana, 19 da DUDH e 19 do PIDCP.  

 

4- Da arbitrariedade da prisão do Demandante e da sua detenção nas 

instalações do serviço de informações e investigações criminais, em 

violação das disposições no artigo 9 (2) do PIDCP, dos artigos 9 da 

DUDH e 6, in fine, da Carta  
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 214.O Demandante alegou que foi preso no seu domicílio, em circunstâncias 

de violência e brutalidade sem precedentes, enquanto não opôs qualquer 

resistência à sua detenção, as forças da ordem e segurança não lhe 

notificaram, imediatamente, de qualquer acusação. Com efeito, foi detido e 

levado para as instalações do SCRIC, sem ser informado das razões da sua 

detenção;  

215.Mesmo durante a sua audição, que começou por volta das 10h no dia 21 

de abril de 2020, foi às 15h15 que os investigadores lhe notificaram das 

acusações, que foi objeto de uma observação de um dos seus advogados, que, 

aliás, solicitou que a sua observação fosse inscrita na ata, que só foi 

apresentada para assinatura do Demandante, na tarde de quinta-feira 23 de 

Abril de 2020, enquanto que, a sua audição terminou na véspera, por volta 

das 16h30, com todas as reservas; 

216.Ao não notificar, sem demora, o Demandante das acusações formuladas 

contra ele, ao ser preso no seu domicílio, os investigadores não cumpriram 

uma formalidade constitucional substancial que torna a sua prisão arbitrária 

e, portanto, a sua detenção nas instalações dos investigadores, também 

arbitrária. 

 

217.O Demandado por sua vez alegou que, na verdade, na sequência das 

requisições do Procurador da República, autoridade judiciária responsável 

pela ação penal em conformidade com o Código de Processo Penal, o 

Serviço Central de Pesquisas e Investigações Criminais convidou o 

Demandante a comparecer por três (3) vezes consecutivas, mas este último 

não se dignou a comparecer, o que constitui desobediência à autoridade 

judiciária; que foi na sequência desta recusa que o Serviço Central de 

Pesquisa e Investigações Criminais procedeu à detenção do Demandante 

para aprofundar as investigações sobre os factos de perturbações agravadas  
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à ordem pública, violação da segurança interna do Estado e divulgação de 

notícias falsas de que foi acusado, em conformidade com as requisições do 

Procurador da República; que o Demandante foi ouvido, mantido sob 

custódia policial em conformidade com o Código de Processo Penal e foi 

apresentado ao Procurador da República, que abriu uma informação judicial 

junto do Decano dos Juízes de Instrução, que por sua vez o acusou de 

perturbações agravadas à ordem pública, violação da segurança interna do 

Estado e divulgação de notícias falsas, infrações previstas e punidas pelo nº 

3 do artigo 495º, pelos artigos 497º, 663º e 664º do Código Penal do Togo; 

que resulta de tudo o que precede que foi com base no processo judicial que 

o Demandante foi detido e acusado de várias infrações e posto em liberdade 

condicional; que, dada a existência de um processo judicial, é claro que a 

prisão do Demandante não é arbitrária; que o fundamento deve ser julgado 

improcedente. 

  

218.O Artigo 9° da DUDH estabelece que: “Ninguém pode ser 

arbitrariamente preso, detido ou exilado.” 

219.Determina o artigo 9º (2) do PIDCP que “Qualquer pessoa, ao ser presa, 

deverá ser informada das razões da prisão e notificada, sem demora, das 

acusações formuladas contra ela.”  

220.Ainda a Carta Africana no seu artigo 6º, in fine, prevê que: 

“(…)Ninguém poderá, em particular, ser preso ou detido arbitrariamente.” 

221.O artigo 9.º do PIDCP reconhece e protege tanto a liberdade da pessoa 

como a segurança da pessoa. Na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, o artigo 3º proclama que toda pessoa tem direito à vida, à 

liberdade e à segurança pessoal. Esse é o primeiro direito substantivo 

protegido pela Declaração Universal, que indica a profunda importância do  
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artigo 9 do Pacto tanto para os indivíduos quanto para a sociedade como um 

todo.  

222.As disposições do artigo 9, parágrafos 1 e 2, do Pacto, e as do artigo 6 

da Carta Africana, aplicam-se em princípio a qualquer forma de prisão ou 

detenção decidida e realizada por uma autoridade pública, qualquer que seja 

a sua base legal e o objetivo a ser perseguido (Vide International Court Of 

Justice, AHMADOU SADIO DIALLO, (REPUBLIC OF GUINEA V. 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO), Judgment of 30 November 

2010, pág.10) 

223.O citado parágrafo 2 do artigo 9 impõe dois requisitos em benefício das 

pessoas privadas de liberdade. Em primeiro lugar, devem ser informadas, no 

momento da detenção, dos motivos da detenção. Em segundo lugar, elas 

devem ser prontamente informadas de quaisquer acusações contra elas. O 

primeiro requisito aplica-se amplamente às razões de qualquer privação de 

liberdade. O segundo requisito adicional aplica-se apenas a informações 

sobre acusações criminais (Vide o Comité de Direitos Humanos, Comentário 

Geral nº 34 §24) 

224.Um dos principais objetivos de exigir que todas as pessoas presas sejam 

informadas das razões da prisão é permitir que elas busquem a libertação se 

acreditarem que as razões apresentadas são inválidas ou infundadas. As 

razões devem incluir não apenas a base legal geral da prisão, mas também 

detalhes factuais suficientes para indicar a substância da denúncia, como o 

ato ilícito e a identidade de uma suposta vítima. As “razões” dizem respeito 

à base oficial para a prisão, não às motivações subjetivas do policial que fez 

a prisão. Essa informação deve ser fornecida imediatamente após a prisão. 

No entanto, em circunstâncias excecionais, essa comunicação imediata pode 

não ser possível. Por exemplo, pode ser necessário um atraso para que um 

intérprete possa estar presente, mas esse atraso deve ser mantido no mínimo  
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absolutamente necessário. (Vide Comité dos Direitos Humanos, Comentário 

Geral nº 32 §25 e 27) 

225.O segundo requisito do parágrafo 2 diz respeito à notificação de 

acusações criminais. As pessoas detidas para fins de investigação de crimes 

que possam ter cometido ou para fins de detenção para julgamento criminal 

devem ser prontamente informadas dos crimes de que são suspeitas ou 

acusadas. (Vide Comité dos Direitos Humanos, Comentário Geral nº 32 §29) 

226.O parágrafo 2 exige que a pessoa presa seja informada “prontamente” 

de quaisquer acusações, não necessariamente “no momento da prisão”. Se já 

houver acusações específicas, o oficial de prisão pode informar a pessoa 

sobre os motivos da prisão e as acusações, ou as autoridades podem explicar 

a base legal da detenção algumas horas depois. A exigência de notificação 

das acusações nos termos do parágrafo 2 serve para facilitar a determinação 

se a prisão provisória é apropriada ou não e, portanto, o parágrafo 2 não exige 

que a pessoa presa receba tantos detalhes sobre as acusações quanto seriam 

necessários posteriormente para preparar o julgamento. (Vide Comité dos 

Direitos Humanos, Comentário Geral nº 34 §30, Comentário Geral nº 32, 

§31) 

227.Quanto à alegação do Demandante de que ele foi detido no seu domicílio 

em 21 de abril de 2020 e preso nas instalações do serviço de informações e 

investigação criminais (SCRIC), sem ser informado das razões da sua 

detenção; que mesmo durante a sua audição, que começou por volta das 10h 

no dia 21 de abril de 2020, foi às 15h15 que os investigadores lhe notificaram 

das acusações, o Tribunal observa que o Demandado não contestou essa 

alegação. 

228.Observa, ainda, que não foram fornecidas ao Demandante quaisquer 

explicações sobre os motivos da sua detenção, que apenas depois de 6 horas, 

após o início da audição do Demandante, foi-lhe notificado da acusação,  
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sendo que o Demandado não apresentou nenhum motivo para justificar tal 

atraso. 

229.O Demandado apenas admitiu que na sequência das requisições do 

Procurador da República, o Serviço Central de Pesquisas e Investigações 

Criminais convidou o Demandante a comparecer por três (3) vezes 

consecutivas, mas este último não se dignou a comparecer, o que constitui 

desobediência à autoridade judiciária; que foi na sequência desta recusa que 

o Serviço Central de Pesquisa e Investigações Criminais procedeu à detenção 

do Demandante para aprofundar as investigações sobre os factos de 

perturbações agravadas à ordem pública, violação da segurança interna do 

Estado e divulgação de notícias falsas de que foi acusado, em conformidade 

com as requisições do Procurador da República. 

230.Como se pode ver o Demandado não alegou e nem provou ter notificado 

o Demandante dos factos que determinaram a sua detenção no início da sua 

audição, sendo que o Demandante foi ouvido por mais de 6 horas sem saber 

o motivo da sua detenção. (Vide Comité de Direitos Humanos, ESSONO 

MIKA MIHA v. EQUATORIAL GUINEA, Comm. Nº. 414/1990, parág. 6.5; 

PAUL KELLY v. JAMAICA, Comm. Nº. 253/1987, parág. 5.8) 

231.Com base nas informações apresentadas, o Tribunal constata que o 

Demandado violou o direito à liberdade e segurança do Demandante 

garantido pelos artigos 6, in fine, da Carta Africana, 9, parágrafo 2 do PIDCP, 

e 9 da DUDH. 

 

XIII- DA REPARAÇÃO  

232.Pretende o Demandante que ele seja indemnizado no valor simbólico de 

01 franco CFA em virtude dos danos sofridos. 

233.O Demandado nada disse em relação a este pedido. 
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234.No presente caso, ficou demonstrado que o Estado Demandado, através 

dos seus agentes, violou os direitos à liberdade de opinião e à liberdade e 

segurança do Demandante, o que lhe confere o direito à reparação, conforme 

o princípio de direito internacional, que estabelece que “toda a pessoa vítima 

de violação dos seus direitos humanos tem direito a uma reparação justa e 

equitável ” isso, considerando que em matéria de violação de direitos 

humanos, a reparação integral é, em regra, impossível. (Vide Acórdão N.º 

ECW/CCJ/JUD/01/06, proferido no caso, DJOT BAYI TALBIA & OTHERS 

v. FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA & OTHERS, in CCJ ELR ( 2004-

2009). 

235.Ora, considerando a gravidade dos direitos violados e as suas 

consequências para o Demandante, fazendo uma avaliação global e 

equitativa, o Tribunal atribui ao Demandante, a título de compensação 

simbólica por danos imateriais que sofreu, no montante de 1(um) FCFA, 

conforme é sua pretensão. 

 

XIV.DESPESAS 

236.O Demandante pediu que o Demandado seja condenado no pagamento 

das despesas. 

237.O Demandado, por sua vez, pede ao Tribunal que ordene que o 

Demandante suporte as despesas do processo. 

238.O Artigo 66 (1) do Regulamento do Tribunal estabelece que “ O acórdão 

ou despacho que põe fim ao processo decide sobre as despesas.” 

239.O n.º 2 do mesmo Artigo determina que “A parte vencida é condenada 

nas despesas, se assim for decidida.” 
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240.Assim, à luz das disposições supra, o Tribunal considera que o 

Demandado, como parte vencida, suportará as despesas do processo, 

cabendo ao Escrivão Chefe proceder à sua liquidação. 

 

XV.DISPOSITIVO 

241.Por estas razões, reunido em audiência pública e tendo ouvido ambas as 

partes, o Tribunal: 

Quanto à jurisdição: 

i.Declara-se competente. 

Quanto à admissibilidade: 

ii.Declara admissível o pedido. 

Quanto ao mérito: 

iii.Declara verificada a violação do direito à liberdade de expressão do 

Demandante pelo Demandado, previsto nos artigos 9 da Carta  Africana, 19 

da DUDH  e 19 do PIDCP. 

iv. Declara que a detenção e prisão do Demandante pelo Demandado foram 

arbitrárias e ilegais nos termos dos artigos 6 da Carta Africana, 9 (2) do 

PIDCP e 9 da DUDH. 

vi. Declara improcedentes os restantes pedidos formulados pelo  

Demandante. 

 

QUANTO À REPARAÇÃO 
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vii.Ordena que o Demandado pague ao Demandante a quantia um (1) FCFA, 

como reparação simbólica dos danos imateriais por ele sofridos pela violação 

dos seus direitos. 

 

XVI.DAS DESPESAS 

viii.Nos termos do artigo 66 (2) do Regulamento do Tribunal, o Demandado 

assumirá as despesas do processo, devendo estas serem liquidadas pelo 

Escrivão Chefe. 

 

XVII. CUMPRIMENTO E PRESTAÇÃO DE RELATÓRIOS 

ix. Ordena que o Estado Demandado apresente ao Tribunal no prazo de três 

(3) meses a contar da data da notificação do presente acórdão um relatório 

sobre as medidas tomadas para implementar os despachos nele  ordenados. 

 

Assinam: 

 

Hon. Juiz Dupe ATOKI - Preside__________________________________ 

Hon. Juiz Keikura BANGURA-Membro____________________________ 

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

Assistido por: 

Sr. Tony Anene MAIDOH-Chief Registrar__________________________ 

242.Feito em Accra, no dia 24 de março de 2022, em Português e traduzido 

para o Francês e o Inglês. 


