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REPRESENTAÇÃO DAS PARTES: 

 

Me Ould Salem Moustapha Said, ………………..Advogado do Demandante 

Le Directeur de l’Agence Judicaire de l’Etat………………Pelo Demandado 

 

I.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. 

 

II.DESCRIÇÃO DAS PARTES  

 

2.O Demandante é o Sr. Cherif Madi, nascido em 1 de janeiro de 1956, em 

TADOK (Tahoua/República do Níger), comerciante, de nacionalidade 

nigerina e residente em Agadez (Níger) que se encontra em detenção 

preventiva desde 13 de junho de 2013 na prisão civil de alta segurança de 

Koutoukalé. 

3.O Demandado é o Estado da República do Níger, Estado-membro da 

Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental-CEDEAO e 

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

designada Carta Africana. 
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III. INTRODUÇÃO  

 

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

alegando que, em 2013 homens armados atacaram o quartel militar em 

Agadez (República do Níger) e que após as forças de defesa e segurança 

descobriram que os agressores passaram a noite anterior ao ataque, na sua 

casa, foi notificado de que estava sendo processado pela Procuradoria da 

República junto do Tribunal de Grande Instância de Niamey por 

cumplicidade em homicídio e assassinato e associação de criminosos ligados 

a uma empresa terrorista, que foi acusado pelos mesmos crimes e detido em 

13 de junho de 2013 pelo juiz de instrução do polo antiterrorista do Tribunal 

de Grande Instância Especial de Niamey. Que após sete anos de detenção, o 

Demandante não só não foi julgado, como permanece na cadeia de instrução. 

 

IV. DO PROCESSO PERANTE O TRIBUNAL  

 

5.A petição inicial (Doc.1), acompanhado de 6 (seis) documentos, foi 

registada na secretaria deste Tribunal no dia 13 de julho de 2020. 

6.O Estado Demandado, a República do Níger, regularmente citado em 16 

de julho de 2020, apresentou a sua defesa (Doc. 2) em 20 de agosto de 2020. 

7.A contestação foi notificada ao Demandante em 28 de agosto de 2020 e 

este nada disse. 

8.Designado o dia 21 de outubro de 2021 para a realização da audiência 

virtual, apenas o representante do Demandado nela compareceu, tendo 

formulado as suas alegações orais sobre o mérito da causa. 
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9.O julgamento do caso ficou adiado para o dia 1 de abril de 2022. 

 

V.O CASO DO DEMANDANTE 

  

a.Resumo dos factos 

10.Em 2013, homens armados atacaram o quartel militar em Agadez 

(República do Níger). 

11.Seguindo os seus passos, as forças de defesa e segurança descobriram que 

os agressores passaram a noite anterior ao ataque na casa do Senhor Cherif 

Madi. 

12.Este último, aliás, originário da Argélia, costuma hospedar membros da 

sua família ou da sua tribo que passam por Agadez. 

13.Descobriu-se que os indivíduos que acomodou eram membros de grupos 

terroristas. 

14.No dia seguinte ao ataque, o Demandante foi preso pela polícia judiciária 

de Agadez. 

15.Foi depois libertado. 

16.E decidiu o demandante ficar voluntariamente em Agadez para que, em 

caso de necessidade, se colocar à disposição da justiça e que seja esclarecido 

o assunto. 

17.A pedido da procuradoria do polo-antiterrorista do Tribunal de Grande 

Instância Especial de Niamey, deslocou-se deliberadamente de Agadez para 

Niamey, sem qualquer escolta, num autocarro de transporte público, para 

responder à intimação emitida pela referida procuradoria. 
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18.Uma vez lá, foi notificado de que estava sendo processado pela 

Procuradoria da República junto do Tribunal de Grande Instância de Niamey 

por cumplicidade em homicídio e assassinato, e associação de criminosos 

ligados a uma empresa terrorista. 

19.Informado, foi acusado pelos mesmos crimes e colocado sob mandado de 

detenção em 13 de junho de 2013 pelo juiz de instrução do polo antiterrorista 

do Tribunal de Grande Instância Especial de Niamey. 

20. Está agora no seu sétimo ano de detenção sem julgamento, em violação 

do nº 8 do artigo 605.º do Código de Processo Penal do Níger (Lei n° 2016 

21 de 16 de junho de 2016 que rege o procedimento a seguir perante o polo 

especializado de luta contra o terrorismo) que estabelece que: “a duração 

total da prisão preventiva não pode exceder quatro anos em matéria penal 

e dois anos em matéria extracontratual.” 

21.Na fase atual do processo, após sete anos de detenção, o Demandante não 

só não é julgado, como permanece na cadeia de instrução porque o seu caso 

está pendente na Câmara de Controlo da Luta contra o Terrorismo, que é 

apenas um tribunal de segunda instância em matéria de instrução no Níger. 

22.Até essa data, não foi proferido qualquer acórdão que lhe remeta para a 

Câmara de julgamento, em violação das regras processuais previstas pelo 

direito positivo interno do Níger, mas também pelo direito internacional.  

 

b. Fundamentos de direito 

23.O Demandante para fundamentar a sua pretensão citou o artigo 605 (8) 

do Código do Processo Penal do Níger (Lei n° 2016 21 de 16 de junho de 

2016) em vigor no Níger; o artigo 20 da Constituição da República do Níger; 

os artigos 2,3, 6 e 7 e 11 da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos 

Povos; os artigos 2,3,9 (3) e 14 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis 
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e Políticos; o artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e o 

nº 1 do artigo 6 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem.  

24.Ainda, invocou o Demandante a jurisprudência internacional.  

c.Dos pedidos formulados 

25.O Demandante pede ao Tribunal que: 

26.Quanto à forma: 

i.Se declare competente; 

ii. E julgue admissíveis as pretensões do Demandante; 

27.Quanto ao mérito 

iii. Declare que o Estado do Níger não cumpriu as suas obrigações: 

- Ao violar o direito à presunção de inocência, 

- Ao não respeitar o prazo razoável de instrução 

- Ao não respeitar o direito de acesso à justiça. 

iv. Declare que a longa detenção do Senhor Cherif Madi causa enorme 

prejuízo ao seu direito fundamental de ser julgado num prazo razoável e 

condene o Estado do Níger por todas as referidas violações; 

v. Ordene ao Estado do Níger que coloque o Senhor Cherif Madi em 

condições de pedir uma justa indemnização, pelos danos sofridos. 

vi.Condene o Estado do Níger a pagar ao Senhor Cherif Madi a quantia de 

quinhentos milhões de francos CFA (500.000.000 FCFA), a título de 

reparação. 

 

VI - O CASO DO DEMANDADO 
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a.Resumo dos factos 

 

28.Em 23 de maio de 2013, o grupo Movimento para a Unicidade e Jihad na 

África Ocidental (MUJAO) cometeu simultaneamente dois atentados 

suicidas contra o Exército do Níger e a mina de urânio de SOMAIR 

(AREVA).  

29.O primeiro ataque terrorista foi perpetrado na cidade de Agadez.  

30.Por volta das 6h, um veículo pick-up 4x4 cheio de explosivos dirigidos 

por homens-bomba quebrou a barreira de segurança e explodiu dentro do 

acampamento militar, matando várias pessoas. 

31.Um segundo veículo entrou no acampamento e as pessoas a bordo 

abriram fogo contra os soldados.  

32.O tiroteio durou várias horas, depois os terroristas refugiaram-se num 

dormitório matando alguns ocupantes; em seguida, alegaram manter reféns 

entre os oficiais superiores. 

33.Os agressores colocaram também dispositivos explosivos improvisados 

em todos os lugares, escondendo alguns sob os cadáveres dos soldados.  

34.As forças especiais francesas chegaram ao campo de Agadez como 

reforços e, na manhã seguinte, lançaram um assalto ao dormitório, localizado 

perto do quartel. 

35.Os dois jihadistas entrincheirados nos edifícios foram então 

neutralizados. 

36.O ataque de Agadez causou a morte de 24 soldados, incluindo um 

camaronês, vários feridos e danos materiais significativos. 
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37.No final, em Agadez, oito terroristas foram mortos, sete armas 

recuperadas, três cinturões explosivos feitos com granadas defensivas e 

cargas de pregos e um morteiro calibre 60 mm foram apreendidos.  

38.Um telefone amassado pertencente a um dos terroristas e contendo um 

número Orange foi encontrado no local, assim como uma carta. 

39.Cerca de trinta minutos após a explosão de Agadez, um segundo ataque 

quase simultâneo ocorreu perto da cidade de Arlit, 240 km mais ao norte, 

contra a mina de urânio da SOMAIR.  

40.Homens-bomba detonaram-se com um carro-bomba em frente da central 

elétrica da usina de processamento de urânio. O resultado foi um morto e 

cerca de cinquenta feridos, com danos materiais significativos estimados em 

vários bilhões. 

41.Os ataques quase simultâneos de Agadez e Arlit deram lugar à abertura 

de um inquérito preliminar a nível do serviço central de combate ao 

terrorismo, processos foram iniciados pelo Procurador da unidade terrorista, 

que solicitou a abertura de um inquérito. O gabinete do decano dos juízes de 

instrução foi designado para esse fim. 

42.Ao final das investigações, acusações foram feitas contra CHERIF MADI 

assistido, na época, pelo único advogado Maître NASSIROU LAWALY. 

43.No final da investigação em 3 de dezembro de 2018, o processo foi 

transmitido ao Procurador-Geral junto do Tribunal de Apelação de Niamey, 

que remeteu o caso para a Câmara de controlo especializada em matéria de 

luta contra o terrorismo e crime organizado transnacional, para decidir um 

pedido de liberdade provisória apresentado por MAITRE NASSIROU 

LAWALY, advogado do acusado CHERIF MADI, conforme procedimento 

de recurso direto, em conformidade com o artigo 135.º do Código de 
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Processo Penal do Níger, mas também para controlar a regularidade de todo 

o processo antes da fase de julgamento. 

44.A câmara de controlo, deliberando sobre o mérito do recurso, declarou, 

por acórdão Nº 07/POLE/2019, de 11 DE OUTUBRO DE 2019, o seguinte:  

«-Declara inadmissível o pedido do Maître NASSIROU LAWALY datado de 

29/06/2018 

-Julga improcedente o pedido de arquivamento do processo de MAITRE 

NIANDOU KARIMOU 

-Ordena que sejam fornecidas informações adicionais para executar os 

mandados de captura emitidos contra os acusados LAHBOUSS 

ABDOULKADER, conhecido como CHERIF DOUNA, e HAMDANE 

TAOUDJI HAMDANE;  

-Nomeia o decano dos juízes de instrução do Tribunal de grande instância 

especial de Niamey, para o efeito;  

-Reserva para final a decisão quanto às despesas” (Anexo 1) 

45.Por declaração à Secretaria do Tribunal de Apelação de Niamey datada 

de 11 de outubro de 2019, Maître NASSIROU LAWALY, ADVOGADO no 

Tribunal e dos Senhores CHERIF BILWAFI, MADI CHERIF e SIDI 

MOHAMED ZEIDANE, interpôs um recurso contra o acórdão acima 

referido; 

46.Por acórdão Nº 2020/033/CC/CRIM, de 27 de maio de 2020, a Câmara 

Criminal do Tribunal de Cassação se pronuncia sobre o mérito do recurso 

nos seguintes termos: “-regista a desistência do recurso dos acusados SIDI 

MOHAMED ZEIDANE, CHERIF MADI e CHERIF BILWAFI; 

- Dá-lhes conhecimento disto; 

- Condená-los nas despesas. " (anexo 2) 
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47.Após a decisão da Câmara Criminal do Tribunal de Cassação, datada de 

27 de maio de 2020, o processo foi transmitido em 19 de junho de 2020 ao 

Procurador-Geral junto do Tribunal de Apelação de Niamey, que o remeteu 

em 29 de junho de 2020 para o juiz de instrução nomeado para execução das 

informações adicionais. 

a) Da objecção preliminar 

48.Na sua contestação, o Demandado veio suscitar a incompetência deste 

Tribunal, alegando que: 

49.A jurisprudência deste Tribunal entende que os recursos contra as 

decisões dos tribunais nacionais não são da sua competência;  

50.Que a manutenção em detenção do Demandante no local foi decidida por 

decisões judiciais, nomeadamente por acórdão Nº 2020/033/CC/CRIM de 27 

de maio de 2020 da Câmara criminal do Tribunal de Cassação; 

51.Aquele acórdão negou, de facto, provimento ao recurso contra o acórdão 

Nº 07/POLE/2019 de 11 de outubro de 2019 da Câmara de Controlo, que 

indeferiu o pedido de liberdade provisória do Demandante ao ordenar 

informações adicionais;  

 52.Foi em virtude de uma decisão judicial, nomeadamente a do Supremo 

Tribunal do Níger e seguindo o decurso normal da instrução que o 

Demandante foi mantido em prisão preventiva;  

53. Este Tribunal repetiu várias vezes, que se abstém de interferir na 

competência interna dos tribunais nacionais;   

54. Que no caso em apreço, trata-se precisamente de se pronunciar sobre a 

legitimidade e legalidade da prisão preventiva sobre a qual os tribunais 

nacionais já se pronunciaram;   
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55.Este Tribunal não pode mais se pronunciar sobre esta questão sem erigir-

se como Supremo Tribunal Federal responsável por censurar as decisões 

judiciais internas: Que está agora estabelecido que o Tribunal não reconhece 

esta competência;  

56. Ainda no sentido da delimitação da sua competência, o Tribunal afirma 

também a sua recusa de se constituir como juiz da legalidade interna;  

57.Que no caso em apreço, a apreciação da duração máxima da prisão 

preventiva do Demandante, bem como a da sua legalidade, exige 

necessariamente a leitura e interpretação dos textos nacionais, 

nomeadamente as disposições do Código de Processo Penal;  

58.Que de facto, se, como salienta o Demandante, o nº 8 do artigo 605.º: "a 

duração total da prisão preventiva não pode exceder quatro anos em 

matéria penal e dois anos em matéria extracontratual";  

59.Contudo, o mesmo Código de Processo Penal prevê no artigo 131.º (1) 

bis que: "A prisão preventiva não pode exceder um prazo razoável, tendo em 

conta a gravidade dos factos alegados contra o acusado e a complexidade 

das investigações necessárias para estabelecer a verdade.” 

60.Para poder se pronunciar sobre a legalidade da prisão preventiva, este 

Tribunal teria necessariamente que passar por uma interpretação dessas 

disposições do Código de Processo Penal para garantir a sua conciliação: no 

entanto, este Tribunal não se considera competente para o fazer. 

61.É por esta razão que o Tribunal deve se declarar incompetente para se 

pronunciar sobre a legalidade da detenção do Demandante. 

b. Fundamentos de direito 
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62.O Demandado baseou a sua alegação nos artigos 131 (1), 132 (2) e 605 

(8) do Código de Processo Penal (Lei n° 2016 21 de 16 de junho de 2016) 

em vigor no Níger. 

63.Teve, ainda, em consideração a jurisprudência deste Tribunal. 

 

b.Dos pedidos formulados 

64.O Demandado pede ao Tribunal que: 

65.Quanto à forma e ao processo principal: 

i.Declarar-se incompetente para conhecer das consequências das decisões 

proferidas pelos tribunais nacionais e/ou da aplicação do direito interno da 

prisão preventiva, nomeadamente sobre a sua duração máxima.  

66.Quanto ao mérito e a título subsidiário:  

ii.Declarar não verificada a violação da liberdade do Demandante e constatar 

que foram respeitados os seus direitos à defesa e à presunção de inocência. 

iii.Verificar que, tendo em conta a complexidade do caso e a multiplicidade 

dos processos iniciados pelo Demandante, não se registou qualquer atraso e 

que o processo decorre normalmente dentro de um prazo razoável. 

iv.Decidir por despacho sobre o montante das despesas recuperáveis. 

 v. Condenar o Demandante nas despesas. 

 

VII-DA JURISDIÇÃO: 

Da alegada incompetência do Tribunal: 

67.O Demandado veio suscitar a incompetência deste Tribunal, alegando, 

em síntese, que a jurisprudência deste Tribunal entende que os recursos 
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contra as decisões dos tribunais nacionais não são da sua competência e que 

para o Tribunal se pronunciar sobre a legalidade da prisão preventiva, teria 

necessariamente que passar por uma interpretação das citadas disposições do 

Código do Processo Penal, para garantir a sua conciliação, o que este 

Tribunal não se considera competente para o fazer. 

68.O Demandante não replicou. 

69.Com base na alegação do Demandado, cabe ao Tribunal averiguar da sua 

própria competência.  

70.Para tal, primeiramente, há que ter em consideração, quer os textos 

jurídicos que regulam a sua competência, quer a natureza da questão que lhe 

é colocada pelo Demandante, baseando-se nos factos tais como por este 

alegado. Vide no caso, CHUDE MBA v. REPUBLIC OF GHANA, Acórdão 

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

71.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. 

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

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

CCJRL (2011) pág. 67, §25, ao observar  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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73.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. 

74.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.” 

75.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.) 

76.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). 

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

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

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

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

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

must be an allegation of human rights violation and; b) such violation must 
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have occurred within the territorial jurisdiction of the Member State against 

which the application was brought.” 

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

violação de seus direitos humanos, nomeadamente, o direito à presunção de 

inocência, o direito ao respeito do prazo razoável de instrução e o direito de 

acesso à justiça e pede ao Tribunal para constatar tais violações. 

79.Portanto, contrariamente ao que sustenta o Demandado, este Tribunal não 

foi acionado para analisar o acórdão Nº 2020/033/CC/CRIM de 27 de maio 

de 2020 da Câmara Criminal do Tribunal de Cassação e nem para interpretar 

a legislação nacional, nomeadamente as disposições do Código de Processo 

Penal em vigor no Níger. 

80.Efetivamente, este Tribunal várias vezes afirmou que não é um tribunal 

de apelação, nem de cassation ou de reformatio das decisões tomadas pelas 

jurisdições nacionais, tal como mencionado pelo Demandado. Vide, entre 

outros, o caso JERRY UGOKWE v. THE REPUBLIC OF NIGERIA, Acórdão 

de 7 de outubro de 2005, Processo N.ºECW/CCJ/02/05, parág 32. 

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

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

ou de a revogar. (Vide ainda, o caso BAKARY SARRE & 28 ORS v. THE 

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

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

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

de julho de 2020, parágs.172 e 173)  

82.Igualmente, no caso mesmo sentido o Tribunal realçou, no caso MESSRS 

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

ECW/CCJ/JUD/04/13 parág. 72, que “(…)its consistently held case laws 
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that it has no mandate to examine the national laws of Member States or to 

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

83.Esta posição, foi várias vezes reafirmada pela jurisprudência deste 

Tribunal, conforme mencionado pelo Estado Demandado, nomeadamente, 

no caso  MOUSSA LÉO KEITA v. REPUBLIC OF MALI, Acórdão N.º 

ECW/CCJ/JUD/03/07 de 22 de março de 2007,  IN (2004-2009) CCJ, LR, 

pág. 7 & 30, onde escreveu “Unlike other international courts of justice, 

such as the European Court of Human Rights, the Community Court of 

Justice, ECOWAS, does not possess, among others, the competence to revise 

decisions made by the domestic courts of Member States; it is neither a court 

of appeal nor a court cassation (cour de cassation) vis-a-vis the national 

courts, and as such, the action of the applicant cannot thrive ”. 

 

84.No entanto, ciente do seu mandato, este Tribunal vem também afirmando 

que é competente para analisar as decisões dos tribunais dos Estados 

membros, quando se pretende averiguar se as mesmas violaram ou não os 

direitos humanos.  

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

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

2016, Processo N.° ECW/CCJ/APP/39/15, págs. 11 e 12, parág. 45 a 49, 

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

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

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

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

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

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

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

décision rendue par une juridiction nationale mais de constater la violation 

manifeste des droits de l’homme contenue dans un acte judiciaire ; Qu’il 
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faut en effet distinguer le contrôle opéré sur la légalité d’une décision 

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

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

communautaire ne peut apprécier la bonne application des textes de droit 

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

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

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

droits de l’homme qu’il est, ne remplirait pas son rôle de protecteur des 

droits de l’homme, s’il devait laisser échapper des violations flagrantes des 

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

nationales.” (negrito nosso) 

86.Neste mesmo sentido, tem vindo este Tribunal a afirmar que lhe assiste 

competência para analisar a legislação nacional sempre que tal se mostrar 

necessário para averiguar se da sua aplicação resulta violado os direitos 

humanos invocados.   

87.No caso, o Estado Demandado parece também pretender questionar a 

competência deste Tribunal para examinar a legislação nacional de um 

Estado membro, nomeadamente do seu, para averiguar da legalidade ou da 

legitimidade da prisão preventiva imposta ao Demandante. 

88.A este propósito, o Tribunal no caso, FEDERATION OF AFRICAN 

JOURNALIST v. THE REPUBLIC OF THE GAMBIA, baseando-se na sua 

própria jurisprudência,  reiterou que  “ it will not examine the laws of member 

states  in abstracto  since it is not a constitutional court but, once human 

rights  violation  are  alleged, it invokes  its jurisdiction to examine  whether  

or not there  has been violation.” .( pag.31) 

89.Conclui assim o Tribunal que, é competente para examinar quer uma 

decisão judicial nacional do Estado membro quer a legislação nacional 
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sempre que sobre as mesmas recaiam uma alegação de violação de direitos 

humanos. 

90.Assim, considerando os factos invocados e os pedidos formulados pelo 

Demandante, o fundamento da presente ação é a invocada 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, de 17 de dezembro, Processo Nº 

ECW/CCJ/APP/01/09) 

91.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. 

 

VIII-ADMISSIBILIDADE  

 

92.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; 
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ii)Só será apresentado ao Tribunal de Justiça da Comunidade se não tiver 

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

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

direitos humanos, constata o Tribunal que o pedido não é manifestamente 

infundado nos termos do artigo acima citado e nem inadmissível por 

qualquer outro motivo.  

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

 

 

IX.MÉRITO  

 

95.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. 

a)Da alegada violação dos artigos 2º e 6º da Carta Africana dos Direitos 

do Homem e dos Povos (CADHP) pela violação da liberdade pessoal do 

Demandante: 

96.No caso, alegou o Demandante, que em 2013 homens armados atacaram 

o quartel militar em Agadez (República do Níger) e que após as forças de 

defesa e segurança descobriram que os agressores passaram a noite anterior 

ao ataque na sua casa, foi notificado de que estava sendo processado pela 

Procuradoria da República junto do Tribunal de Grande Instância de Niamey 

por cumplicidade em homicídio e assassinato e associação de criminosos 

ligados a uma empresa terrorista, que foi acusado pelos mesmos crimes e 

detido em 13 de junho de 2013 pelo juiz de instrução do Polo Antiterrorista 

do Tribunal de Grande Instância Especial de Niamey. Que após sete anos de 
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detenção, o Demandante não só não foi julgado, como permanece na cadeia 

de instrução, em violação do nº 8 do artigo 605.º do Código de Processo 

Penal do Níger (Lei n° 2016 21 de 16 de junho de 2016), porque o seu caso 

está pendente na Câmara de Controlo da Luta contra o Terrorismo, que é 

apenas um tribunal de segunda instância em matéria de instrução no Níger. 

Até essa data, não foi proferido qualquer acórdão que lhe remeta para a 

Câmara de julgamento, em violação das regras processuais previstas pelo 

direito positivo interno do Níger, mas também pelo direito internacional. 

97.Que recorreu primeiro ao juiz de instrução que indeferiu o seu pedido de 

liberdade provisória. 

98.Apresentou à Câmara de Controlo em matéria de combate ao terrorismo 

do Tribunal de Apelação de Niamey um pedido de liberação em 5 de 

novembro de 2019 (Anexo n ° 2).  

99.Este pedido permaneceu sem resposta. 

100.Escreveu ao Ministro da Justiça, por correspondência do seu advogado 

em 23 de dezembro de 2019 e este nunca respondeu, apesar de o Demandante 

apenas pedir para ser julgado. (Anexo 3) 

101.Por sua vez, o Demandado alegou que: 

102.O Demandante não salienta os factos que caracterizam a violação do 

disposto nos artigos invocados;  

103.Que a detenção preventiva do Demandante, por si só, não pode constituir 

uma violação ilegal dos seus direitos e liberdades, uma vez que foi efetuada 

em conformidade e com base nas disposições do direito nacional; 

104.Que de facto nos termos do artigo 131.º do Código de Processo Penal do 

Níger a prisão preventiva é uma medida excecional e só pode ser ordenada 

ou mantida nos termos e condições nele definido. 
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105.A prisão preventiva do Demandante não pode ser considerada uma 

violação ilegal da sua liberdade porque é efetuada em conformidade com os 

requisitos legais.  

106.Que o Demandante é acusado de cumplicidade em terrorismo, homicídio 

e associação criminosa e que a sua prisão preventiva e a sua manutenção em 

detenção são, portanto, amplamente justificadas por lei.  

107.Que o Demandante é acusado de cumplicidade em terrorismo, homicídio 

e associação criminosa.  

108.Que não houve violação ilegal da sua liberdade e, portanto, nenhuma 

violação dos seus direitos humanos. 

  

109.O Artigo 2 da Carta estabelece, que: 

  “Toda a pessoa tem o direito ao gozo dos direitos e liberdade reconhecidos 

e garantidos pela presente Carta, sem nenhuma distinção, nomeadamente 

de raça, de etnia, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política 

ou de qualquer outra opinião, de origem nacional ou social, de fortuna, de 

nascimento ou de qualquer outra situação ”. (Vide ainda os Artigos 1 e 2 da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem) 

110.O Artigo 2 da Carta é imperativo para o respeito e gozo de todos os 

outros direitos e liberdades protegidos na Carta. A provisão proíbe 

estritamente qualquer tratamento diferenciado entre pessoas existentes em 

contextos semelhantes, com base em um ou mais dos motivos proibidos 

listados no Artigo 2 acima. (Vide o caso AJAMI YASMINE MARIE JEANNE                                                            

V. ESTADO DE COTE D´IVOIRE, Acórdão n.º ECW/CCJ/JUD/12/20 de 8 

de julho de 2020, p.41 & 253) 
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111.No presente caso, o Demandante simplesmente afirma que o 

Demandado violou o citado Artigo 2 da Carta, sem indicar qual o tipo de 

tratamento discriminatório a que foi submetido em comparação com as 

pessoas que se encontravam na mesma situação que ele, nem especifica os 

motivos proibidos pelo Artigo 2 da Carta, cujo ónus lhe cabia. 

112.Pelo exposto, o Tribunal considera que o Demandante não é vítima de 

nenhuma prática discriminatória que viole o princípio da proibição da 

discriminação garantido pelo Artigo 2 da Carta. 

113.Neste sentido o Tribunal conclui que, neste particular, a pretensão do 

Demandante é de improceder. 

  

114.O Artigo 6 da Carta dispõe que: 

“Todo o indivíduo tem direito à liberdade e à segurança da sua pessoa. 

Ninguém pode ser privado da sua liberdade, salvo por motivos e em 

condições previamente determinados pela lei. Ninguém poderá, em 

particular, ser preso ou detido arbitrariamente.” 

115.No mesmo sentido estabelecem a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem (DUDH) nos seus artigos 3 e 9 e o Pacto Internacional dos Direitos 

Civis e Políticos (PIDCP) no seu artigo 9 (1). 

116.Similarmente, o artigo 7 da Convenção Americana sobre os Direitos 

Humanos e o artigo 5 da Convenção Europeia dos Direitos do Humanos, 

garantem o direito à liberdade e segurança dos indivíduos, sendo que esta 

última, é a única que enumera especificamente nas alíneas (a) a (f) os 

fundamentos que podem legalmente justificar a privação de liberdade. 

117.Todos os instrumentos de proteção de direitos humanos, acima citados, 

garantem aos indivíduos o direito à liberdade e segurança pessoais, 
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estabelecendo que, a privação de liberdade deve, em todos os casos, 

acontecer por motivos e em condições previamente determinados por lei, 

(entenda-se, lei doméstica ou nacional dos Estados parte), ou seja, no 

respeito do princípio da legalidade.  

118.Igualmente, observou o Comité dos Direitos do Homem, que “no one 

shall be deprived of liberty except on such grounds and in accordance with 

such procedure as are established by law.(…) . Deprivation of liberty 

without such legal authorization is unlawful. Continued detention despite an 

operative (exécutoire) judicial order of release or a valid amnesty is also 

unlawful.” (Vide Comentário Geral N.º 35 §22) . 

119.A propósito escreveu o Tribunal no caso, BENSON OLUA OKOMBA  v. 

REPUBLIQUE DU BENIN, Acórdão n.º ECW/CCJ/JUD/05/15  que: “The 

above  mentioned human rights  treaties,  provides that  deprivation  of 

liberty within  a State  must in all cases be carried out  in accordance with 

the law.”(pag.16) (Vide ainda o caso, CHIEF EBRIMAH MANNEH v. THE 

REPUBLIC OF GAMBIA, Acórdão n.º  ECW/CCJ/JUD/03/08 in LR 2004-

2009, (§15).    

120. Também, o Tribunal definiu a detenção arbitrária, como: “any form of 

curtailment of individual liberty that occurs without a legitimate or 

reasonable ground, and is in violation of the conditions set out under the 

law.” - Vide o caso, BADINI SALFO v. RÉPUBLIQUE DU BURKINA 

FASO, Acórdão ECW/CCJ/JUD/13/12 - E referiu no caso, DAME 

HADJITOU MANI KORAOU v. RÉPUBLIQUE DU NÍGER, Acórdão 

ECW/CCJ/JUD/06/08, que “une détention est dite arbitraire lorqu´elle ne 

repose sur aucune base légale.”(§91) 

121.A noção de arbitrariedade, também cobre a privação de liberdade 

contrária aos padrões de razoabilidade, ou seja, se ela é “ justa, necessária, 

proporcionada e equitável em oposição a injusta, absurda e arbitrária”. (Vide 
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Comissão Africana, Comunicação nº 458/1991, no caso, MUKONG v. 

CAMEROON e ainda o Comité dos Direitos Humanos no Comentário Geral 

N.º35 §12). 

122.O Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos (TADHP), no 

Acórdão proferido no caso, ONYACHI AND NJOKA v. TANZANIA 

(Aplicação nº 003/2015, de 28 de setembro de 2017) salientou os três 

critérios estabelecidos pela jurisprudência internacional em direitos humanos 

para determinar se uma privação de liberdade é ou não arbitrária, como sendo 

os seguintes: “(…) the lawfulness of the  deprivation, the existence of clear  

and reasonable grounds and the availability of procedural safeguards  

against  arbitrariness.” tendo concluído que:”These are cumulative 

conditions and non-compliance with one makes the deprivation of liberty 

arbitrary.” 

123.Conforme estabelecido no, “Principles and Guidelines  on the Right to 

a Fair  trial and Legal Assistance in Africa”  adotado pela Comissão 

Africana “ States  must ensure that  no one  shall  be subject  to arbitrary  

arrest or detention , and that arrest, detention or imprisonment shall  only  

be carried out strictly in accordance  with the provisions of the law  and by  

competent officials  or persons  authorized for that purpose, pursuant to a 

warrant, on reasonable suspicion or for probable cause.” (Vide Principle M. 

[1.(b)]) 

124.A detenção ou privação da liberdade ocorre logo que um individuo é 

mantido à força num posto policial ou numa prisão ou quando uma 

autoridade lhe ordena a permanecer num determinado lugar.  

125.E a indicação do início da privação da liberdade permite controlar o 

prazo da duração global da eventual detenção.  
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126.Conforme sustentou o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, no 

caso, GUZZARDI V. ITALY, Aplicação nº7367/76 (1980), para se determinar 

se alguém foi privado da sua liberdade, no âmbito do artigo 5, “ the starting  

point must be  his concrete situation and account must be taken of a  whole 

range of criteria such as type, duration, effects and manner of 

implementation of the mesure in question” . 

127.E, como salientou o Comité dos Direitos do Homem, “Review of the 

factual basis of the detention may, in appropriate circumstances, be limited 

to review of the reasonableness of a prior determination.” (Vide Comentário 

Geral nº 35 §39) 

128.A detenção ou prisão é, considerada arbitrária, quando ocorre em 

desconformidade com a nacional ou internacional legislação e tal acontece 

sempre que faltar legitimidade ou fundamento razoável, para a sua 

decretação ou manutenção.(Vide o Acórdão deste Tribunal 

ECW/CCJ/JUD/05/17, proferido no caso BENSON OLUA OKOMBA v. 

REPUBLIQUE DU BENIN (pag.16). 

129.Como afirmou este Tribunal, no Acórdão nº ECW/CCJ/JUD/04/09, 

proferido no caso, AMOUZO HENRI ET OUTRES v. REPUBLIQUE DU 

CÔTE D´IVOIRE,“…une detention peut être au départ exempte 

d´observations, c´est-à-dire être légale, et devenir postérieurement 

arbitraire, au delà d´un délai raisonnable dans lequel le détenu doit être 

jugê.” (§ 88) 

130.Este Tribunal ainda reiterou no caso MARTIN GEGENHEIMER & 4 

ORS.v. A REPUBLIC OF NIGERIA & ANOR, no seu Acórdão Nº 

ECW/CCJ/JUD/03/21, de 04 de Março de 2021, §104 que, “The watch word 

for the validity of any arrest is lawfulness and reasonableness. It follows 

therefore that powers of arrest must not only be provided for under the law 

but the grounds upon which it is exercised must be reasonable, otherwise 
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what might be initially lawful becomes arbitrary and illegal.  See the case of 

MR. GODSWILL TOMMY UDOH v. FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 

(2016) ECW/CCJ/JUD/26/16, page 17(Unreported)”. 

131.Reiterando a mesma posição, vide ainda o caso KODJO ALAIN VICTOR 

CLAUDE v. LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE, Acórdão N°. 

ECW/CCJ/JUD/09/21§53. 

132.No caso em apreço, o Demandante foi notificado de que estava sendo 

processado pela Procuradoria da República junto do Tribunal de Grande 

Instância de Niamey por cumplicidade em homicídio, assassinato, e 

associação criminosa, ligados a uma empresa terrorista;Foi acusado pelos 

mesmos crimes e detido em 13 de junho de 2013 pelo juiz de instrução do 

Polo Antiterrorista do Tribunal de Grande Instância Especial de Niamey. E 

após sete anos de detenção, o Demandante não só não foi julgado como 

permanece na cadeia de instrução. 

133.Tal significa que o Demandante se encontra em situação de prisão 

preventiva há mais 7 anos. 

134.Estabelece o Código de Processo Penal do Níger:  

“Art. 131.1 bis: (Loi n° 2003-26 du 13 juin 2003). La détention provisoire 

ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits 

reprochés à l’inculpé et de la complexité des investigations nécessaires à 

la manifestation de la vérité. 

Le juge d’instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la 

personne placée en détention préventive, selon les modalités prévues par 

l’article 134, dès que les conditions prévues à l’article 131 et au présent 

article ne sont plus remplies. 



28 
 

Art. 132: (Loi n° 2003-26 du 13 juin 2003). En matière correctionnelle, 

lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à 3 

ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié au Niger ne peut être détenu plus 

de six mois après sa première comparution devant le juge d’instruction s’il 

n’a pas été déjà condamné soit pour crime, soit pour délit à un 

emprisonnement de plus de trois ans sans sursis. 

Dans les cas autres que ceux prévus à l’alinéa précédent, l’inculpé ne peut 

être détenu plus de six mois renouvelables une seule fois par ordonnance 

motivée du juge d’instruction. 

Art. 132-1: (Loi n° 2003-26 du 13 juin 2003). En matière criminelle, 

l’inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà de 18 mois. Toutefois, 

le juge d’instruction peut, à l’expiration de ce délai décider de prolonger la 

détention pour une durée qui ne peut être supérieure à 12 mois par une 

ordonnance non renouvelable selon la même procédure. 

 (Loi n° 2007-04 du 22 février 2007). Toutefois, les dispositions ci-dessus ne 

s’appliquent pas aux cas de meurtre, assassinat, parricide, empoisonnement 

ainsi qu’aux vols criminels et aux détournements de deniers publics.” 

135.Ainda o mesmo diploma legal no “CHAPITRE II : DE LA 

PROCEDURE DEVANT LE POLE JUDICIAIRE EN MATIERE DE 

LUTTE CONTRE LE TERRORISME.” Estabelece no seu: 

Art. 605.8 (nouveau) que “ (Loi n° 2016-21 du 16 juin 2016) La durée totale 

de la détention préventive ne peut excéder quatre (4) ans en matière 

criminelle et deux (2) ans en matière délictuelle.” 

136.No presente caso o Demandante é acusado de cumplicidade em 

terrorismo, homicídio e associação criminosa e encontra-se detido desde 13 
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de junho de 2013, ou seja, está preso preventivamente há mais de 7 anos, 

sem ser julgado por uma sentença transitado em julgado. 

137.A cumplicidade, pressupõe um mero auxílio material ou moral à prática 

por outrem do facto doloso, de modo que ao cúmplice falta o domínio do 

facto típico como elemento indispensável da co-autoria. 

138.A Autoria e a Cumplicidade constituem formas de participação 

criminosa, distinguindo-se pelo modo da sua realização e pela gravidade 

objetiva. O cúmplice somente favorece ou presta auxílio à execução, ficando 

fora do ato típico. Só quando ultrapassa o mero auxílio e assim pratica uma 

parte necessária da execução do plano criminoso, ele se torna co-autor do 

facto. 

139.A cumplicidade pressupõe a existência de um facto praticado 

dolosamente por outro, estando subordinada ao princípio da acessoriedade 

pois o cúmplice não toma parte no domínio funcional dos atos constitutivos 

do crime, isto é, tem conhecimento de que favorece a prática de um crime 

mas não toma parte nele. Limita-se a facilitar o facto principal. 

140.No presente caso o Demandado alega que a prisão preventiva do 

Demandante está justificada nos termos da lei. 

141. Ora conforme dito supra, resulta do Art. 132-1 do Código Processo 

Penal em vigor no Níger, que o acusado não pode ser mantido detido por 

mais de 18 meses,  que o juiz de instrução poderá, ao final desse prazo, 

decidir, pela prorrogação da detenção por um período que não pode exceder 

12 meses, por despacho não renovável de acordo com o mesmo 

procedimento e que as disposições acima não se aplicam a casos de 

homicídio, assassinato, parricídio, envenenamento, bem como, furto 

criminoso e desvio de fundos públicos.  
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142.Ainda o mesmo diploma legal no “CAPÍTULO II: DE LA 

PROCEDURE DEVANT LE POLE JUDICIAIRE EN MATIERE DE 

LUTTE CONTRE LE TERRORISME.." estabelece no seu Art. 605.8 que a 

duração total da prisão preventiva não pode exceder quatro (4) anos em 

matéria penal e dois (2) anos em delito civil. 

143.Assim sendo, o Tribunal conclui que, no presente caso, por aplicação do 

artigo 132-1 in fine o Demandante estaria sujeito a um prazo máximo de 

prisão preventiva de 18 meses prorrogável, por despacho não renovável, por 

um período não superior a 12 meses, (o que totalizariam 30 meses). 

144.Nos autos em análise não foi alegado e nem provado que o prazo da 

prisão preventiva do Demandante tenha sido prorrogado por despacho do 

juiz de instrução. E mesmo que tal tivesse ocorrido, o prazo máximo de 

prisão preventiva, (30 meses) mostra-se de longe ultrapassado. 

145.Por outro, conforme admitido pelas partes o Demandante vem acusado 

de cumplicidade na prática de crimes de terrorismo, homicídio e associação 

criminosa, que leva a admitir a aplicabilidade do citado artigo 605.8 do 

mesmo diploma legal, que estabelece um período de prisão preventiva 

máximo de 4 anos, o que também se mostra há muito ultrapassado. 

146.Neste sentido o Tribunal conclui, que a prisão preventiva do 

Demandante, para além do limite máximo de 4 anos, viola o artigo 605.8 do 

Código Processo Penal.  

147.Consequentemente, na ausência de qualquer base jurídica, este Tribunal 

considera que a manutenção da prisão preventiva do Demandante, para além 

dos 4 anos, se mostra arbitrária e ilegal, constituindo uma violação do seu 

direito à liberdade e segurança previsto nos Artigos 6 Carta Africana, 9 (1) 

do PIDCP e 3 e 9 da DUDH. 
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2 - A violação dos artigos 7º da Carta Africana dos Direitos do Homem, 

14º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e 11º da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem através da violação do 

direito do Demandante à presunção de inocência: 

148.O elemento do direito a um julgamento justo, invocado no presente caso, 

é o direito à presunção de inocência. 

149.Para fundamentar a violação desse direito o Demandante alega que o 

Estado do Níger incorporou esse direito à presunção de inocência na sua 

Constituição no Artigo 20º; Que todos os pedidos de liberdade provisória do 

Demandante foram indeferidos; Que por mais graves que sejam os fatos 

imputados ao Demandante, presume-se inocente até a intervenção de uma 

sentença em conformidade com o artigo 20 da Constituição da República do 

Níger; que o Demandante recorreu primeiro ao juiz de instrução que 

indeferiu o seu pedido de liberdade provisória; apresentou à Câmara de 

Controlo em matéria de combate ao terrorismo do Tribunal de Apelação de 

Niamey um pedido de liberação em 5 de novembro de 2019 (Anexo n ° 2);  

que este pedido permaneceu sem resposta; escreveu ao Ministro da Justiça, 

por correspondência do seu advogado em 23 de dezembro de 2019; o 

Ministro nunca respondeu, apesar de o Demandante apenas pedir para ser 

julgado. (Anexo 3) 

150.Por sua vez, o Demandado alega que não existe qualquer violação da 

presunção de inocência, uma vez que a investigação em curso visa 

precisamente estabelecer a sua inocência ou culpa em relação aos factos de 

que é acusado; que em primeiro lugar, os ataques quase simultâneos de 

Agadez e Arlit deram origem a um procedimento complexo e fastidioso, 

dado o número de mortos, feridos e civis que chegam às centenas; as 

investigações foram realizadas a nível nacional e internacional devido aos 

elementos estrangeiros envolvidos, nomeadamente com cartas rogatórias nos 
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Camarões, Mali e Argélia, em consequência da magnitude das tarefas, o 

encerramento das informações, ocorrido em 3 de dezembro de 2018, é 

mesmo uma proeza; que as referidas informações acabaram por gerar 

acusações contra o Demandante, de acordo com as regras de competência e 

procedimento acima descritos, que além disso, a presunção tem 

essencialmente os seguintes componentes: o direito de ser ouvido por um 

juiz e o direito de ser assistido por um advogado; que ao longo do processo, 

esses direitos foram garantidos ao Demandante. 

  

151.O direito de ser presumido inocente até a prova de culpa efetiva é um 

direito humano fundamental e é outro princípio que condiciona o tratamento 

ao qual uma pessoa acusada deve estar sujeita, durante o inquérito criminal 

e o julgamento, até a apelação final.  

152.Assim resulta do Artigo 7 (1) (b) da Carta Africana que:  

“1.Toda pessoa tem o direito a que sua causa seja apreciada. Esse direito 

compreende: (b) “o direito de presunção de inocência até que a sua 

culpabilidade seja reconhecida por um tribunal competente;” 

153.Do mesmo modo, este direito está consagrado em outros instrumentos 

internacionais, nomeadamente, nos Artigos 14 (2) do PIDCP, 8 (2) da 

Convenção Americana dos Direitos Humanos e 6 (2) da Convenção Europeia 

dos Direitos Humanos e 11 (1) da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 

154.Observou a Comissão dos Direitos Humanos no Comentário Geral Nº. 

13,§7, que “ (..)By reason of the presumption of innocence, the burden of 

proof of the charge is on the prosecution and the accused has the benefit of 

doubt. No guilt can be presumed until the charge has been proved beyond 

reasonable doubt. Further, the presumption of innocence implies a right to 
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be treated in accordance with this principle. It is, therefore, a duty for all 

public authorities to refrain from prejudging the outcome of a trial.” 

155.O Tribunal afirmou no caso BATIONO IDA FLEUR PELAGIE v. 

BURKINA FASO, Acórdão N.º ECW/CCJ/JUD/14/12 de 31 de outubro de 

2012, LRCCJ (2012), pág. 310 §32 que “The Court observes that the 

presumption of innocence implies that every person is supposed to be 

innocent as long as a competent court has not decided on his guilt and has 

not convicted of the offense that he is charged with; it prohibits all 

statements, all events, attitudes or behavior likely to believe that a person is 

guilty before that person is declared as such by the competent court in the 

context of a judicial proceeding.” 

156.Ainda escreveu o Tribunal Africano no caso INGARBIRE HUMUHOZA 

VICTOIRE v. REPUBLIC OF RWANDA, Application N.º 03.14 de 24 de 

Novembro de 2017 que, parág 84 “The essence of the right to presumption 

of innocence lies in its prescription that any suspect in a criminal trial is 

considered innocent throughout all the phases of the proceedings, from 

preliminary investigation to the delivery of judgment and until his guilt is 

legally established”. 

157.E referiu no caso OSGAR JOSIAH v. UNITED REPUBLIC OF 

TANZANIA , Application No. 053/2016, 28 de março de 2019, pág. 51 que 

“The Court observes that the right to a fair trial and specifically, the right to 

presumption of innocence requires that a person's conviction on a criminal 

offence which results in a severe penalty and in particular to a heavy prison 

sentence, should be based on solid and credible evidence.” 

158.Por sua vez, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem declarou no 

caso BARBERÁ, MESSEGUÉ E JABARDO v. ESPANHA, 6 de Dezembro de 

1988, § 77 que “o princípio da presunção de inocência... exige, inter alia, 

que, no desempenho de suas funções, os membros de um Tribunal não devem 
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começar com a ideia preconcebida que o acusado cometeu o crime acusado; 

O fardo da prova está na acusação e qualquer dúvida deve beneficiar o 

acusado.” 

159.Realçou que este direito “não proíbe necessariamente presunções de 

direito ou de facto, mas qualquer regra que altere o ónus da prova ou que 

aplica uma presunção operando contra o acusado deve ser confinado dentro 

de "limites razoáveis que levam em conta a importância do que está em jogo 

e manter os direitos da defesa ”.(vide SALABIAKU v. FRANCE, 7 de 

Outubro de 1988, § 28). 

160.No presente caso, as alegações do Demandante não são de acolher, por 

não possuirem qualquer argumentação que segue o sentido do direito de 

presunção de inocência, conforme acima explanado. 

161.Pois, o Demandante não alegou nem provou qualquer facto que 

demonstrasse que foi considerado culpado pelos agentes do Demandado, 

antes da sua culpa ter sido provada de acordo com a lei, além de qualquer 

dúvida razoável. Ou seja, que as autoridades públicas julgaram 

antecipadamente o resultado de um julgamento. 

162.Por conseguinte, o Tribunal rejeita estas alegações e conclui que o 

Demandado não violou o direito à presunção de inocência do Demandante 

previsto no Artigo, 7 (1) (b) da Carta Africana e nos Artigos 14 (2) do 

PIDCP, 11 (1) da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

4 - A violação do artigo 9º (3) do Pacto Internacional dos Direitos Civis 

e Políticos pelo incumprimento do prazo razoável da instrução: 

163.Para fundamentar a violação do direito em causa, o Demandante alega 

que o tempo razoável é uma garantia fundamental de uma boa justiça; Que é 
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por unanimidade admitido que todos têm direito a uma boa justiça, sem 

qualquer distinção.  

164.E que no caso em apreço as vias de recursos não permitiram qualquer 

reparação, pelo contrário, apenas confirmaram a primeira decisão. 

165.Conclui que deve ser verificada a violação da obrigação do Estado do 

Níger de fazer com que o Demandante tenha acesso à justiça dentro do prazo 

razoável.  

166.Por sua vez o Demandado alega que em matéria de instrução, a noção 

de prazo razoável é apreciada quanto à gravidade dos factos imputados ao 

acusado, à complexidade das investigações necessárias à manifestação da 

verdade e ao exercício dos direitos de defesa. 

167. Que as disposições do nº 8 do artigo 605.º do Código de Processo Penal 

do Níger (Lei Nº 2016-21 de 16 de junho de 2016) não se aplicam ao seu 

cliente, que é objeto de acusações e condenação por homicídio. 

168.Com efeito, o nº 2 do artigo 132.º (1) do Código de Processo Penal exclui 

do âmbito de aplicação das disposições, que limitam a duração máxima da 

prisão preventiva, os casos de homicídio voluntário, assassinato, 

envenenamento por parricídio, bem como furto criminoso e desvio de fundos 

públicos. 

169.Os factos imputados ao Demandante são extremamente graves, 

envolvendo homicídio, ataques com explosivos, participação na organização 

e prática de atos terroristas, atos de apoio e fornecimento de armas. 

170.Quanto à complexidade das investigações, pode ser deduzida das 

circunstâncias dos dois ataques, dos elementos estrangeiros, do elevado 

número de vítimas e da extensão dos danos. 
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171.Que em certos aspetos, o comportamento dilatório do Demandante 

prejudicou largamente os seus interesses, através da multiplicidade de 

recursos que apresentou com dois advogados diferentes. 

172.Que de facto, em 5 de novembro de 2019, quando um dos seus 

advogados apresentou um novo pedido de liberdade provisória em benefício 

do Demandante, e isto menos de um mês depois de o controlo jurisdicional 

ter indeferido um recurso semelhante, ponto por ponto, ao que apresentado 

anteriormente, relativo ao mesmo objeto, apoiado pelos mesmos argumentos 

na mesma fase do processo; o recorrido, a pedido de um outro advogado 

constituído para o mesmo cliente, foi remetido ao Tribunal de Cassação para 

que se pronunciasse sobre o mérito do recurso. 

173.Que contra todas as expectativas, o mesmo advogado retirou 

repentinamente o seu recurso em 26 de fevereiro de 2020, ou seja, 4 meses 

depois (Acórdão Nº 2020/033/CC/CRIM de 27 de maio de 2020). 

174.Esta é a prova concreta de um ato dilatório no mesmo processo. 

175.Que com efeito, devido a este recurso inoportuno (desistência do 

advogado), o processo permaneceu pendente na Câmara Criminal do 

Tribunal de Cassação de 11 de outubro de 2019 a 27 de maio de 2020 

176.E isso é claramente imputável ao acusado, que pediu expressamente ao 

Tribunal de Cassação que registe a sua desistência. 

177.Na sua recente decisão de 27 de maio de 2020, o Tribunal de Cassação 

acolheu favoravelmente a desistência voluntária de Maître NASSIROU 

LAWALY, advogado de MADI CHERIF. 

178.Após a decisão da Câmara criminal do Tribunal de Cassação, datada de 

27 de maio de 2020, o processo foi transmitido em 19 de junho de 2020 ao 

Procurador-Geral junto do Tribunal de Apelação de Niamey, que o remeteu 
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em 29 de junho de 2020 para o juiz de instrução nomeado para execução das 

informações adicionais. 

179.Destas observações, resulta que as ações do Demandante, através da 

multiplicação dos pedidos de libertação provisória e das vias de recurso 

contra os despachos, tiveram também a consequência inevitável de atrasar o 

decurso do processo. 

180.De facto, os tribunais aos quais estes pedidos e recursos foram 

submetidos eram obrigados a decidir quanto ao seu mérito, antes de remeter 

o processo para julgamento. 

181.Foi, portanto, o próprio Demandante que atrasou o seu julgamento e não 

lhe pode ser permitido queixar-se da sua própria torpeza: nemo auditur 

propriam suam turpitudinem allegans.  

182.Portanto, tendo em conta a complexidade do caso e a multiplicidade dos 

processos iniciados, não se registou qualquer atraso e o processo decorre 

normalmente dentro de um prazo razoável. 

  

183.Dispõe o Artigo 7 (1) (d) da Carta Africana, que:  

“1. Todas as pessoas têm direito a que a sua causa seja apreciada. Esse 

direito compreende: 

(…)  

(d) o direito de ser julgado num prazo razoável por um tribunal imparcial.” 

184.O direito de ser julgado num prazo razoável por um tribunal imparcial 

previsto no referido Artigo 7 (1) (d), deve ser conjugado com os Artigos 9 

(3) e 14 (3) (c) do PIDCP. 
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185.Este Tribunal, em relação a estes artigos, referiu no caso ASSIMA 

KOKOU INNOCENT & 2 OTHERS v. REPUBLIC OF TOGO, Acórdão n.º 

ECW/CCJ/JUD/08/13, de 3 de julho de 2013,  CCJRL (2013), pág. 207§ 84  

que “The combination of all these articles place an obligation on the 

Republic of Togo to respect the right of anyone accused of a criminal offence, 

and to try him in reasonable time without undue delay.” 

186.O mesmo direito está previsto nos Artigos 8 (1) da Convenção 

Americana e 6 (1) da Convenção Europeia, que estabelecem que todos têm 

o direito de serem ouvidos “em tempo razoável”. 

187.O direito a uma audiência imparcial dentro de um prazo razoável é um 

dos elementos cardeais de um julgamento justo.  

188.O Artigo 7 (l) (d) da Carta Africana não só prevê que a pessoa acusada 

de uma infração penal tem o direito de ser julgada sem demora 

indevida/dentro de um prazo razoável por um tribunal imparcial, mas que 

um indivíduo que é acusado e mantido sob custódia tem o direito de ter seu 

caso resolvido prontamente. (Vide Comissão Africana, HAREGEWOIN 

GABRE-SALASSIE AND IHRDA (ON BEHALF OF FORMER DERGUE 

OFFICIALS) v. FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA, 

Comunicação Nº. 301/2005, 5 de Novembro de 2011,§ 215) 

189.No mesmo sentido o Comité dos Direitos Humanos referiu que o direito 

do acusado de ser julgado sem demora indevida, previsto no artigo 14, 

parágrafo 3 (c) não se destina apenas a evitar manter as pessoas por muito 

tempo em um estado de incerteza sobre seu destino e, se mantidas em 

detenção durante o período do julgamento, assegurar que tal privação de 

liberdade não dure mais do que o necessário nas circunstâncias do caso 

concreto, mas também para servir aos interesses da justiça. (Vide General 

Comment Nº 32, Article 14: Right to equality before courts and tribunals 
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and to a fair trial, parág. 35; Vide ainda o Tribunal Inter Americano, no caso 

SAUREZ-ROSERO v. ECUADOR, judgment of 12 november 1997§ 70) 

190.Nos seus “Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and 

Legal Assistance in Africa”, p.15§5, a Comissão Africana, também observou 

que qualquer pessoa presa sob acusação criminal deve ser apresentada a um 

oficial de justiça autorizado por lei a exercer o poder judicial e deve ter 

direito a julgamento dentro de um prazo razoável ou a libertação.  

191.O direito a uma audiência imparcial dentro de um prazo razoável é ainda 

reforçado pela “Commission’s Resolution on Fair trial”, que estabelece que 

as pessoas presas ou detidas ou enfrentando acusações criminais devem ser 

apresentadas imediatamente a um juiz ou outro oficial autorizado por lei a 

exercer o poder de justiça e terá direito a julgamento dentro de um tempo 

razoável ou a ser libertado. (Vide paragraph 2 (c) of ACHPR/Res. 4(XI) 92: 

Resolution on the Right to Recourse and Fair Trial (1992)). 

192.Para concretizar a noção de “prazo ou tempo razoável”, este Tribunal no 

caso AMOUZOU HENRI ET 5 AUTRES v. REPUBLIC DE CÔTE D’ 

IVOIRE, Acórdão n.º ECW/CCJ/JUD/04/09, LRCCJ (2009) § 93 salientou 

que os tribunais internacionais competentes na aplicação dos instrumentos 

internacionais sobre direitos humanos, consideram que o “prazo razoável” 

para realizar o julgamento dos detidos deve ser determinado de acordo com 

o mérito de cada caso, a especificidade do procedimento, o grau de 

complexidade e a natureza da ofensa, a dificuldade na investigação e o 

número de pessoas envolvidas. 

193.Reiterou ainda, no citado caso MR. IBRAHIM SORY TOURÉ AND 

MRISSIAGA BANGOURA v. THE REPUBLIC OF GUINEA, §108, que o 

razoável tem de ser avaliado nas circunstâncias de cada caso, tendo em conta 

principalmente a complexidade do caso, a conduta do arguido e a forma 

como o assunto foi tratado pelas autoridades administrativas e judiciais. 
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194.No mesmo sentido, vide ainda o Comité dos Direitos Humanos, 

Comunicação Nº. 818/1998, SEXTUS v. TRINIDAD AND TOBAGO, 

§7.2,em relação a um atraso de 22 meses entre a acusação do arguido por um 

crime com pena de morte e o início do julgamento sem circunstâncias 

específicas que justifiquem o atraso; Comunicação Nº. 938/2000, 

SIEWPERSAUD, SUKHRAM, AND PERSAUD v. TRINIDAD AND 

TOBAGO § 6.2 em relação a duração total de processo penal de quase cinco 

anos, na ausência de qualquer explicação do Estado parte que justifique o 

atraso. 

195.Sobre a questão da razoabilidade da duração dos processos, sejam civis 

ou penais, a Corte Europeia, igualmente e consistentemente defende que 

“deve ser considerada tendo em vista as particularidades do caso, mas com 

base nos critérios determinados nos precedentes da Corte, em particular a 

complexidade do caso, a conduta do autor e a aquela das autoridades 

competentes”.(Vide a Corte Europeia de Direitos Humano, casos 

KEMMACHE v. FRANÇA, julgamento de 27 novembro de 1991, Série A, 

Nº. 218, p. 20, § 50 (criminal); MARTINS MOREIRA v. PORTUGAL, 

julgamento de 26 de outubro1988, Série A, Nº. 143, p. 17, § 45 (civil)) 

196.No mesmo sentido, seguem a Comissão Africana, nos “ Principles and 

Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa”, p.15 

§5, o Tribunal Africano, no caso ALEX THOMAS v. UNITED REPUBLIC 

OF TANZANIA, Aplicação n.º005/2013 § 103 e 104 e o Tribunal Inter-

Americano no citado caso, SAUREZ-ROSERO v. ECUADOR, §72). 

197.Em relação a complexidade do caso há que ter em consideração que 

todos os aspetos do caso são relevantes para avaliar se ele é ou não complexo. 

A complexidade pode dizer respeito a questões de facto e também a questões 

jurídicas. Por exemplo, deve-se atender à natureza dos factos que devem ser 

estabelecidos, ao número dos acusados e testemunhas, aos elementos 
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internacionais, a consolidação dos casos e a intervenção de outras pessoas 

no processo. (Vide Nuala Mole and Catharina Harby, The right to a fair trial, 

A guide to the implementation of Article 6 of the European Convention on 

Human Rights, pág. 26) 

198.Em relação a conduta do Demandante, há que referir que se o 

Demandante causou um atraso, isso enfraquece obviamente a sua 

reclamação. No entanto, o Demandante não pode ser penalizado por ter feito 

uso dos vários procedimentos disponíveis para prosseguir a sua defesa. Um 

Demandante não é obrigado a cooperar ativamente para acelerar os 

procedimentos que podem levar à sua própria condenação. Porém, se o 

Demandante tentou acelerar o processo, isso será considerado em seu favor. 

(Vide Tribunal Europeu, no caso YAGCI AND SARGIN v. TURKEY § 66) 

199.No tocante, a conduta das autoridades competentes, são relevantes 

apenas os atrasos imputáveis ao Estado, pois, somente estes podem ser tidos 

em conta na determinação do cumprimento do prazo razoável de garantia. O 

Estado é, no entanto, responsável pelos atrasos causados por todas as suas 

autoridades administrativas ou judiciais. (Vide Nuala Mole and Catharina 

Harby, The right to a fair trial, A guide to the implementation of Article 6 of 

the European Convention on Human Rights, pág. 27). 

200.Para avaliação do tempo do processo penal, o Tribunal Europeu 

entendeu que, pelo artigo 6 (1) da Convenção Europeia sobre os Direitos 

Humanos, o período de início a ser levado em consideração é o dia em que a 

pessoa for acusada, presa ou convocada ao julgamento, por exemplo. (Vide 

os casos KEMMACHE v. FRANÇA, julgamento de 27 de novembro de 1991, 

Série A, N.º 218, p. 27, par. 59 (data da acusação); YAGCI E SARGIN v. 

TURQUIA, julgamento de 8 de junho de 1995, Série A, N.º 319-A, p. 20, 

par. 58 (data da prisão); MANSUR V. TURQUIA, julgamento de 8 de junho 

de 1995, Série A, N.º 319-B, p. 51, par. 60 (julgamento) e o fim do período 
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é normalmente quando a sentença, absolvendo ou condenando a pessoa ou 

pessoas, torna-se final (Vide e.g.o caso YAGCI E SARGIN v. TURQUIA, 

julgamento de 8 de junho de 1995, Série A, N.º 319-A, p. 20, par. 58) 

201.Com o mesmo entendimento escreveu este Tribunal, no citado caso MR. 

IBRAHIM SORY TOURÉ AND MRISSIAGA BANGOURA v. THE 

REPUBLIC OF GUINEA, § 10, que : “Whereas for the determination of the 

length of time of a criminal procedure, the starting point is taken as the date 

of accusation (ECHR, Judgment on the Eckel Case, 15 July 1982, Series A, 

No. 51) and the end point, the date of the final decision.” 

202.A garantia do direito em causa refere-se não apenas ao tempo entre a 

acusação formal do acusado e o tempo em que o julgamento deve começar, 

mas também o tempo até a decisão final sobre o recurso. Todas as etapas, 

seja em primeira instância ou em recurso, devem ocorrer "sem demora 

injustificada." (Vide Comité dos Direitos Humanos, Comunicações No. 

1089/2002, ROUSE V. PHILIPPINES, §7.4; Nº. 1085/2002, TARIGHT, 

TOUADI, REMLI AND YOUSFI v. ALGERIA, §8.5.) 

203.O Comité dos Direitos Humanos observou que o Artigo 14 (3) (c) e o 

Artigo 14 (5) devem ser lidos em conjunto de modo que o direito de revisão 

da condenação e da sentença deve ser disponibilizado sem demora indevida. 

(Vide o caso EARL PRATT AND IVAN MORGAN v. JAMAICA, 

Communication No.210/1986 & 225/1987; U.N. Doc. 

CCPR/C/35/D/225/1987, 20 March – 7 April 1989, § 13.3)   

204.Revertendo ao caso em análise: 

205.Tal como dito supra, o Demandante se encontra preso preventivamente 

desde 13 de junho de 2013 pelo Demandado, acusado pela prática de 

cumplicidade nos crimes de homicídio e assassinato e associação criminosa 

ligados a uma empresa terrorista. 
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206.Na data da instauração desta ação (13 de julho de 2020), o Demandante 

aguardava por mais de sete anos para ser definitivamente julgado, de modo 

que ser condenado ou absolvido por uma sentença transitada em julgada, pois 

tal como referido acima o fim do período a ter em consideração do prazo 

razoável, é normalmente a prolação da sentença final, (insuscetível de mais 

recursos), absolvendo ou condenando. 

207.Para justificar este período superior a 7 anos de prisão preventiva sem 

julgamento do Demandante, o Demandado alegou que os factos imputados 

ao Demandante são extremamente graves, envolvendo homicídio, ataques 

com explosivos, participação na organização e prática de actos terroristas, 

actos de apoio e fornecimento de armas, que quanto à complexidade das 

investigações, pode ser deduzida das circunstâncias dos dois ataques, dos 

elementos estrangeiros, do elevado número de vítimas e da extensão dos 

danos. 

208.Ora o Demandado alegou tais factos mas não logrou prová-los, cujo 

ônus da prova lhe cabia (vide FANTA CISSE v. ESTADO DA GUINÉ, 

Acórdão n.º ECW/CCJ/JUD/21/2021§166).  

209.Alegou ainda que o comportamento dilatório do Demandante prejudicou 

largamente os seus interesses, através da multiplicidade de recursos que 

apresentou com dois advogados diferentes. 

210.Tal como foi mencionado supra o Demandante não pode ser penalizado 

por ter feito uso dos vários procedimentos disponíveis para prosseguir a sua 

defesa. Um Demandante não é obrigado a cooperar ativamente para acelerar 

os procedimentos que podem levar à sua própria condenação.  

211.Neste sentido os argumentos do Demandado não são de acolher para 

justificar a demora do julgamento do Demandante, que ultrapassou há muito 
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o prazo legal de prisão preventiva previsto no dispositivo legal acima 

referido.   

212.Assim sendo, este Tribunal conclui que a conduta dos agentes do 

Demandado constitui uma violação dos Artigos 7 (d) da Carta Africana, 9 

(3) e 14 (3) (c) e (5) do PIDCP, pelo que a pretensão do Demandante procede 

nesta parte. 

 

X- REPARAÇÃO 

213.Pretende o Demandante que ele seja indemnizado no montante de 

500.000.000 FCFA pelos danos sofridos. 

214.No presente caso, ficou demonstrado que o Estado Demandado, através 

dos seus agentes, violou os direitos do Demandante à liberdade e segurança 

e de ser julgado dentro de um prazo razoável conforme acima exposto, o que 

confere ao mesmo 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). 

215.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, o 

montante de cinco milhões (5000 000) FCFA. 

 

XI.DESPESAS   
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216.O Demandante não fez nenhum pedido em relação ao pagamento das 

despesas. 

217.O Demandado, por sua vez, pede ao Tribunal que ordene que o 

Demandante suporte as despesas do processo. 

218.O Artigo 66 (1) do Regulamento do Tribunal estabelece que “ O acórdão 

ou despacho que põe fim ao processo decide sobre as despesas.” 

219.O n.º 2 do mesmo Artigo determina que “A parte vencida é condenada 

nas despesas, se assim for decidida.” 

220.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. 

 

XII-DISPOSITIVO 

 

221.Por estas razões, o Tribunal reunido em audiência pública e tendo 

ouvido ambas as partes: 

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 do Demandante à liberdade e 

segurança, pelo Demandado, em conformidade com os Artigos 6 da Carta 
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Africana, 9 (1) do PIDCP e 3 e 9 da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem. 

iv.Declara verificada a violação do direito do Demandante de ser julgado 

dentro de um prazo razoável por um tribunal imparcial, pelo Demandado, 

em conformidade com os Artigos 7 (1) e 26 da Carta Africana, 9 e 14 (3) (c) 

do PIDCP e 8 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

v.Declara não verificada a violação do direito à igualdade do Demandante 

pelo Demandado, previsto no Artigo 3 da Carta Africana. 

vi.Declara não verificada a violação o direito à presunção de inocência do 

Demandante pelo Demandado previsto nos Artigos 7 (1) (b) da Carta 

Africana, 14 (2) do PIDCP e 11 (1) da DUDH. 

Da Reparação 

Quanto à libertação do Demandante: 

vii.Ordena que o Demandado liberte imediatamente o Demandante. 

Quanto à indemnização: 

viii. Ordena que o Demandado pague ao Demandante a quantia de cinco 

milhões (5000 000) FCFA, como reparação dos danos morais sofridos pela 

violação dos seus direitos. 

Das Despesas 

x.Nos termos do artigo 66 (2) do Regulamento do Tribunal, o Demandado 

assumirá as despesas do processo, devendo estas serem liquidadas pelo 

Escrivão Chefe. 
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XIII. 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 ora ordenados. 

Assinam: 

Hon. Juiz Dupe ATOKI -Preside__________________________________ 

Hon. Juiz KEIKURA BANGURA-Membro__________________________ 

Hon. Juiz Januária T. S. M. COSTA- Membro/Relator _________________ 

Assistido por:  

Mr. Tony Anene MAIDOH-Chief Registrar___________________ 

222.Feito em Accra, no dia 1 de abril de 2022, em Português e traduzido para 

o Francês e o Inglês.  

 


