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o rribuna!, constituido por: sylvain oRE, presidente; Ben KloKo, Vice-

Presidente; Rafaa BEN AcHouR, Angelo v. IMATUSSE, suzanne MENGUE,

Tijulane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella l.

ANUKAIU, lmani D. ABOUD, Juizes; e Robert ENO, Escrivdo,

Nos termos do art. 22.o do Protocolo d Carta africana dos direitos do homem e dos
povos relativo a Criagdo do Tribunal africano dos direitos do homem e dos povos

(doravante designado por (o Protocolo>) e do n0mero 2 do art. 8.o do Regulamento

do Tribunal (doravante designado por <o Regulamento>), a Veneranda Juiza M-

Th6rese MUKAMULISA, membro do Tribunal e cidadd do Ruanda, escusou-se de
participar das deliberag6es.

No caso que envolve

I ngabire Victoire UM UHOZA

representada por:

i. Advogado Gatera GASHABANA, Membro da Ordem dos Advogados do

Ruanda

ii. Advogada caroline BUISMAN, Membro da ordem dos Advogados de

AmesterdSo e de Nova lorque

contra

REPUBLICA DO RUANDA

ndo representada,

ap6s deliberag6es,

profere o presente Acorddo:
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I. BREVE ENQUADRAMENTO DO CASO 003?t 0

1. Na PetigSo inicial que deu entrada neste Tribunal a 3 de Outubro de

2014, a Autora refere que desde 10 de Fevereiro de 2010 que ela era

objecto de acusagoes e de processos judiciais por alegadamente

propagar a ideologia do genocidio, por cumplicidade em actos terroristas,

por sectarismo, por tendOncias divisionistas e por tentativas de sabotar a

seguranga interna do Estado, criando o brago armado de um movimento

rebelde; por actos de terrorismo, pelo uso da forga das armas e por

outras formas de violEncia, com a inteng6o de desestabilizar o governo

constitucionalmente estabelecido. Ap6s julgamento pela Haute Cour de

Kigali, a 30 de outubro de 2012, a Autora foi sentenciada a uma pena de

oito (8) anos de prisdo efectiva. A 13 de Dezembro de 2019, a Autora

interp6s recurso perante o Tribunat Supremo que posteriormente agravou

a sua sentenga para uma pena de quinze (15) anos de pris6o efectiva.

2. sentindo-se lesada pela sua detengio, julgamento e prisdo que

considera ser uma violagdo dos seus direitos, a Autora, em 3 de outubro
de 2014, accionou o Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos

Povos (adiante designado por ((o Tribunal>).

3. No Ac6rdSo proferido a24 de Novembro de 2017, o Tribunal decidiu o
seguinte:

<(viii) Diz que o Estado Demandado violou a allnea (c) do n.o 1 do artigo 7.o

da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos no que se refere ds

irregularidades processuais que afectaram os direitos da defesa;

(ix) Diz que o Estado Demandado violou o n.o 2 do artigo 9.o da

Carta africana dos direitos do homem e dos povos e o artigo 19.o do pacto

internacional sobre os direitos civis e polfticos, relativo d liberdade de

express5o e de opini6o;

(x) ordena ao Estado Demandado que tome todas as medidas
necessdrias para restaurar os direitos da Autora e submeter ao Tribunal um

relat6rio sobre as medidas tomadas, no prazo de seis (6) meses;

(xii) Protela a sua decis6o sobre outras formas de reparagio;
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(xiii) concede d Autora, nos termos do artigo 63.0 do seu Regular"rg,qR 7 6 I
perlodo de 30 trinta dias a contar da data do presente' ac6rdio para

apresentar as suas alegagoes relativas ao pedido de Reparag6es..">

4. Este Ac6rd6o versa sobre o pedido de reparagOes apresentado pela

Autora.

il. oBJECTO DA PETI9AO ttrttctAl-

5. A Autora rogou ao Tribunal que anulasse a pena de prisio e as suas

consequ€ncias e lhe concedesse uma indemnizagdo completa pelos

danos sofridos por ela pr6pria e pelo seu esposo e seus tr6s (3) filhos

como resultado das violag6es aos seus direitos, tat como enunciado no

AcordSo de 24 de Novembro de 2017.

6. Ela afirma que o Tribunal deve ordenar ao Estado Demandado que tome

todas as medidas necessdrias no sentido de:

<<- anular a pena de (15) anos de pris6o;

- soltS-la de imediato;

- expurgar a sua condenagdo do registo criminal;

- reembolsar-lhe o montante de 200.000 USD pelos prejuizos materiais

sofridos,

- pagar-lhe o montante de 100.000 USD pelos danos morais sofridos.>

7 ' O Estado Demandado ndo apresentou qualquer observagdo sobre este
pedido de reparagOes.

III. RESUMO DO PROCEDIMENTO PERANTE O TRIBUNAL

8. No seu Ac6rddo de 24 de Novembro de 2012, o Tribunal concedeu d

Autora (30) dias para apresentar o seu pedido de reparagOes.

9. A 21 de Dezembro de 2017, os Advogados da Autora apresentaram um
pedido de prorrogagSo do prazo ate 4 de Janeiro de 2018 para submeter
o seu pedido de reparag6es, justificando este pedido pelo facto de a
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Autora ter sido, pessoalmente, notificada do acordio, de 24 de

Novembro de 2017, apenas a 4 de Dezembro de 2017. o pedido de

prorrogagdo do ptazo foi notificado ao Estado Demandado em ?2 de

Dezembro de 2017.

10.Em 3 de Janeiro de 2018, a Autora apresentou o seu pedido de

reparag6es, com provas a fundament6-lo.

11.A 4 de Janeiro de 2018, a Autora transmitiu ao Tribunal uma nota

explicativa sobre as provas e reiterou o seu pedido de uma audi6ncia
p0blica para lhe permitir explicar, de forma mais eficaz, bs reparag6es

solicitadas. Em 15 de Maio de 2018, o Cart6rio notificou a Autora de que

o Tribunal n5o considerou necessdrio realizar uma audidncia p0blica

sobre as reparag6es.

12"Em 15 de Janeiro de 2018, a Autora apresentou um documento

rectificando o seu pedido de reparagOes. Nesse documento, a Autora

rectificou o montante dos honordrios pagos aos advogados estimados

em 68.376 euros, ao inv6s dos 65.460 euros referidos no pedido inicial. A
corrigenda tamb6m refere que, no que respeita d compensag6o pelos

danos morais sofridos, a Autora pede para si mesma, seu esposo e seus

filhos uma indemnizagdo no montante de cem mit d6lares dos Estados

Unidos (100.000 usD), ao inv6s de um milhdo de dolares dos Estados

Unidos.

13.As alegag6es da Autora sobre as reparag6es foram notificadas ao Estado

Demandado em 19 de Margo de2018, em conformidade com o n.o 1 do

artigo 36.o do Regulamento.

14.4 3 de outubro de 2018, o Cartorio informou o Estado Demandado de
que, na sua 50.4 Sessio Ordin6ria, o Tribunal decidira conceder d Autora

uma []tima prorrogagdo de 30 dias e que, ap6s esse prazo, iria, no

interesse da justiga, decidir d revelia sobre o caso, em conformidade com

o artigo 55.o do seu Regulamento.
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15.Se bem que tenha recebido todas as notificag6es, o Estado Demandado

n6o respondeu a nenhuma dessas notificag6es.

16.4 23 de Novembro de 2018, a Autora informou o Tribunal de que havia

sido posta em liberdade e deixado a prisio.

lT.Consequentemente, no interesse da justiga, o Tribunat examinard este

pedido de reparagoes na ausOncia de qualquer resposta. do Estado

Demandado.

rv. REPARA9oES

18.Nos termos do artigo 63.0 do seu Regulamento, <O Tribunal deve decidir

sobre o pedido de reparag6es, apresentado de acordo com o n.o 5 do art.o 34.o

do presente Regulamento, atrav6s da mesma decisio que estabelece a

violagSo de um dos direitos humanos e dos povos, ou, se as circunstAncias

assim o exigirem, atrav6s de uma decisSo distinta.>

19. o rribunal recorda os seus anteriores ac6rdios 1 e reitera que, para

examinar e avaliar pedidos de reparagdo de prejuizos resultantes de

violag6es de direitos humanos, toma em consideragio o principio

segundo o qual o Estado considerado responsdvel de um acto

internacionalmente condendvel 6 obrigado a efectuar uma reparag6o

completa dos danos causados d vitima.

20.O Tribunal observa que (a reparagdo deve, tanto quanto possivel, apagar todas

as consequencias do acto ilicito e restaurar a situagao que teria

presumivelmente existido se tal acto n6o tivesse sido praticado.>>2 Assim, a

reparagdo deve, em particular, incluir restituigio, indemnizagdo e

reabilitagSo da vitima, assim como medidas para impedir que as

t Processo n.o 01312011. AcordSo de 51612015 sobre reparagdes, Herde iros do de cujos Norbert
Zongo e Outros c. Burkina Faso (doravante referido como <Ac6rd5o Norbert Zongo c. Burkina
Faso>), $ 20; Processo n.o 00412013. Ac6rd6o de 3t612016 (reparagSo de danos), Loh6 /ssa Konat,
c. Burkina Faso (doravante referido como <<Ac6rddo Konate c. Burkina Faso>)$ 1s.
'PCU, Fdbrica de Chorzow, Alemanha c. Polonia, Compet6ncia Jurisdiciorial, Determinagio das
lndemnizag6es e M6rito da Causa, 2610711927, 16t12t1927 e 13t09t1928: 1927, pfug. 47.
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violagoes voltem a ocorrer, tendo em conta as circunstdncias de cada

caso

21.o Tribunal tamb6m ret6m, como princlpio, a existGncia de um nexo de

causalidade entre a alegada violagio e o prejuizo causado e coloca o

6nus da prova sobre a Autora que tem de fornecer provas para justificar

o seu pedido3.

22.o Tribunal observa que, sempre que 6 chamado a pronunciar-se sobre

reparag6es por danos resultantes de violag6es estabelecidas pelo

Tribunal, leva em consideragSo n6o s6 um justo equilibrio entre a forma

de reparagdo e a natureza da violagdo, mas tamb6m a vontade

manifestada pela vltima.

23. No caso vertente, a violagdo dos direitos da Autora, que gerou a
responsabilidade do Estado Demandado, consistiu na violagio, por este

0ltimo, da alinea c) do n.o 1 do art.o l.o e do n.o 2 do arlj 9.o da carta e
do art.o 19.o do PlDcP, que afectaram o direito da Autora d defesa e o
direito d liberdade de opiniio e de expressdo.

A. Pedido de anulagSo da pena de prisio e das suas consequGncias

24.A Autora roga ao Tribunal que ordene o Estado Demandado a anular a
sua condenagSo, mais particularmente a pena de 15 quinze anos de

prisSo pronunciada pelo Supremo Tribunal de Kigali.

25.Afirma igualmente que a forma mais adequada de reparagdo das

violag6es do direito a um processo equitativo 6 a de ser posta em

liberdade.

26.4 Autora roga ainda ao Tribunal que ordene ao Estado Demandado que

expurgue a condenagSo que consta do seu registo criminal,

t Processo n.o 0111201L Ac6rd5o de 13t6t2014 (reparagito de danos) Reverendo Christopher
Mtikila c. Rep1blica Unida da Tanzdnia (adiante referido como <<Acordeo Christopher Mtikita C.
Tanzdnia>) $ 40.
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acrescentando que as medidas a adoptar a este respeito devem ir no

sentido restabelecer a situagao em que ela se teria encontrado se o
Estado Demandado neo tivesse violado os seus direitos, tal como

estabelecido por este Tribunal.

27.O Tribunal observa que o pedido da Autora vai no sentido de o Tribunal

ordenar ao Estado Demandado que anule a pena de quinze (15) anos de

prisSo e a coloque em liberdade, sem a reabertura do processo.

28.o rribunal recorda que, no que diz respeito ao pedido de anulag5o da

pena de 15 anos, jd examinou o mesmo nos S 48, 16g, 169 e 173 do

ac6rdSo de 24 de Novembro de 2011 e, assim.sendo, n6o o
reexaminarS.

29.o rribunal tamb6m recorda que je pronunciou uma decisdo no

supracitado Acorddo de 24 de Novembro de 2017 sobre a questdo

relativa d soltura da Autora.

30. outrossim, o Tribunal observa que, a 23 de Novembro de 201g, foi

notificado pela Autora de que ela havia sido posta em liberdade e
deixado a prisSo.

31.No que se refere ao pedido da Autora para que o Estado Demandado

expurgue a sua condenagSo do seu registo criminal, o Tribunal nota que

este pedido pressupoe que a condenagio tenham sido anuladas.

32. consequentemente, o Tribunal rejeita o pedido para que a condenagio

seja expurgada do registo criminal da Autora.

B. Pedido de reparagio dos danos materiais sofridos

33.A Autora alega que, desde o seu regresso ao Rwanda, sofreu <m6ltiplas

deteng6es, cujas consequ6ncias continua a assacar aos servigos de seguranga

e a virias outras instituig6es governamentais.>

7



O presente Acordio foi proferido em lnglOs e em Franc6s. Esta versio 6 apenas para informapdo.

002?(i,l
34.Ela tamb6m afirma que havia suportado vSrias despesas ndo apenas

para se defender perante os tribunais ruandeses e internacionais, mas

tamb6m para atender a certas despesas necess6rias para a sua

sobreviv6ncia no ambiente prisional.

35. No atinente a todas as despesas acima mencionadas, a Autora rectama

a quantia de duzentos mil d6lares (200.000 usD) que lhe deve ser paga

como reparagSo pelos danos materiais sofridos. De modo especifico, ela

enumera os seguintes danos:

(i) O custo referente d obtengdo de certos documentos constantes do

processo, no montante de 230.000 Francos Ruandeses,

equivalente a269,10 USD, d taxa em vigor em 2010;

(ii) As despesas de representagdo perante a Haute cour de Kigali, o

Tribunal supremo do Rwanda e o TribunarAfricano, em termos dos

honordrios pagos aos seus advogados, que ascendem a 6g.376

euros, ou 83.364 USD.

(iii)As despesas incorridas na pris6o, no montante de 1.ooo euros por

mds, perfazendo um total de 109.128 usD referentes aos 7 anos

passados no c6rcere.

(iv)A Autora afirma ainda que os valores supra apresentados nio
cobrem as perdas que ela incorreu na sequEncia da sua detengio.

Roga ao Tribunal que eleve os prejuizos materiais sofridos para um

total de 200.000 USD.

***

36. O Tribunal observa que o pedido de reparagio dos prejuizos materiais

decorrentes da violagdo de um direito humano deve ser fundamentado

com base em provas, e quando tenham sido efectuados vdrios pedidos,

cada um deles deve ser acompanhado de documentos comprovativos

probat6rios e apoiado por explicag6es que estabelegam o nexo entre as

despesas ou os prejuizos materiais e a violagdoa.

37. No presente caso, a Autora reclama o reembolso de quatro (4) despesas

diferentes, tr6s (3) das quais relacionadas com custas processuais.

o Ac1rdeo Christopher Mtikita c. Tanzilnia, op. cit. S 40
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Estas, como o Tribunal jd o afirmou, fazem parte do conceito de

reparagao, de tal forma que, se as mesmas forem comprovadas, o

mesmo pode ordenar ao Estado Demandado que pague uma

indemnizagdo d v[tima.

Gusto do processamento administrativo dos autos do processo

38. Em relagio aos custos de obtengSo de certos documentos do processo,

o Tribunal observa que a Autora juntou ao seu pedido copias de dois

recibos de pagamento; o primeiro, no valor de cento e cinquenta mil

(150.000) Francos Ruandeses, e o segundo atinente a despesas

administrativas, no valor de oitenta mil (80.000) Francos Ruandeses,

emitidos, em22 de Margo e 18 de Maio de 2011, respectivamente, pela

Autoridade Tribut6ria do Rwanda.

39. Uma vez que os processos judiciais intentados contra a Autora

comegaram a correr os seus trdmites em 2010 e prosseguiram ate 13 de

Dezembro de 2013, data da sua Oltima sentenga, o Tribunal conclui que

os referidos recibos de pagamento, datados entre Margo e [Maio de 2011,
foram emitidos em relagdo aos processos judiciais instaurados contra a
Autora.

40. consequentemente, o Tribunal concede d Autora o reembolso das

despesas contra[das no processamento administrativo do seu registo

criminal, no montante de duzentos e trinta mil Francos Ruandeses

(230.000 FRw).

ii. Honor6rios pagos aos advogados

41-A Autora reclama o reembolso das despesas por si incorridas para cobrir

os honordrios e despesas de deslocagio dos cinco (5) advogados que a
defenderam perante os tribunais ruandeses e perante este Tribunat. Ela

anexou ao seu pedido uma lista sin6ptica dos honor6rios pagos, no valor

de cinquenta e cinco mil e trezentos (5s.3oo) Euros, recibos de

I
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transferEncias banc5rias efectuadas aos advogados e recibos relativos

aos bilhetes de passagem de dois advogados, no montante de cinco mil

seiscentos e vinte e nove Euros, e noventa e seis cdntimos (5"629,96) e

de cinco mil e setenta e dois Euros e seis cOntimos (5.072,06),

respectivamente.

***

42. No concernente aos honor5rios pagos aos advogados, o Tribunal nota

que os autos do processo mostram que, entre 2011 e Maio de 2011,
quatro (4) advogados, designadamente: lain Edwards, J. Hofdijk, Gatera

Gashabana e Caroline Buisman, receberam transfer6ncias a partir da

conta bancdria da Autora para as suas contas bancdrias, no valor de

nove mil (9000) Euros, de tros mil, setecentos e quarenta e cinco Euros e

sessenta cCntimos (3,745.60), de vinte e quatro mil, setecentos e

cinquenta e nove (24.759) Euros, e de catorze mil, cento e vinte e nove

(14.129) Euros, respectivamente. O montante total assim estabelecido

como honordrios pagos aos advogados 6 de cinquenta e um mil

seiscentos e trinta e tr6s Euros e sessenta c6ntimos (51.633,60) ou

sessenta mil cento e quarenta e dois D6lares dos Estados Unidos e
setenta e nove contimos (60.142,79 USD). o acordo sobre os honor6rios,

assinado com a Advogada caroline Buisman, o proposito das

transferdncias e os recebidos de pagamento assinados pelos advogados

atestam a ligagio existente entre as referidas despesas e o caso da

Autora perante os tribunais.

43. o rribunal tamb6m observa que as despesas de deslocag6o dos

advogados da Autora s6o apoiadas por recebidos de dois bilhetes de

passagem a6rea adquiridos pela Advogada caroline Buisman e pelo

Advogado Gatera Gashabana, que perfazem um total de cinco mil

seiscentos e vinte e nove Euros e noventa e seis cOntimos (5.629,96) e
de cinco mil e setenta e dois Euros e seis cdntimos (5.072,06),

respectivamente, representando assim um total de dez mil setecentos e
dois Euros e cinquenta e seis contimos (10.702,s6). por6m, o Tribunal

observa que o custo da aquisigio desses bilhetes je havia sido

10
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contabilizado nas diversas transfer6ncias bancdrias efectuadas pela

Autora aos dois advogados.

44.O Tribunal observa ainda que os honor6rios pagos aos advogados tain

Edwars, van J" Hofdijk e Gatera Gashabana nio se fundaram num

contrato de honordrios. No entanto, o Tribunal sustenta que a Autora

deve ter contrafdo estas despesas para fins da sua defesa.

45. O Tribunal considera que, visto que a Autora reside no territ6rio do

Estado Demandado, o valor das reparagOes deve ser calculado na

moeda em uso no referido Estado.

46.Visto que foi atribulda d Autora uma reparagdo por parte dos danos que

lhe foram causados, o Tribunal conclui ser mais apropriado considerar a
questSo em termos de equidade e atribuir d Autora um montante, em

parcela 0nica, de dez milhOes de Francos Ruandeses (1o.ooo.0oo FRw),

como reembolso dos honor6rios pagos aos advogados.

iii. Despesas incorridas durante a sua perman6ncia na prisio

47.4 Autora alega tamb6m que, a partir do momento em que foi

encarcerada at6 d presente data, as suas despesas mensais durante a

sua perman6ncia na prisSo elevam-se a mil (1.000) Euros, cobrindo o
perlodo de 7 anos que passou na prisio, dal o pedido de reembolso de

cento e nove mil, setecentos e vinte e oito (109.728) dolares dos Estados

Unidos. Ela justifica este pedido de reembolso com uma c6pia de dois (2)

recibos de transferEncia de verbas no montante de mil (1.000) Euros

cada, datados de g e 13 de outubro de 2017, respectivamente.
***

48. o Tribunal observa que a Autora ndo fundamentou o seu pedido com

documentos comprovativos.

49. consequentemente, o Tribunal rejeita o pedido de reembolso das

despesas incorridas na prisio.

1.1.



O presente Ac6rdSo foi proferido em lnglOs e em Franc0s. Esta versSo 6 apenas para informaqdo

0 0276 0
iv. Reembolso do custo dos equipamentos confiscados

50.A Autora alega que, desde o inlcio do processo, tem sido objecto de

ameagas vindas dos servigos de seguranga e de <v6rias outras

instituig6es priblicas>. A Autora alega ainda que as suas residdncias no

Ruanda e nos Palses Baixos foram visitadas e estiveram sujeitas a

<<buscas ilegais>, que <resultaram na perda dos seus bens

(computadores e telefones, entre outros)" Em relagio a todas estas

despesas, ela roga ao Tribunal que estime em duzentos mil (200.000)

d6lares dos Estados Unidos a compensagdo total para a reparagio dos

prejuizos.

51. O Tribunalj6 sublinhou no seu Acordio sobre o caso Lohe lssa Konat, c.

Burkina Fasos, que ndo basta demonstrar que o Estado Demandado

cometeu um acto doloso, para pedir uma indemnizag6o; e igualmente

necessdrio demonstrar, mediante a apresentaqio de elementos de

prova, os alegados danos e prejuizos sofridos.>

52.uma vez que a Autora n6o cumpriu com este requisito, o Tribunal

considera infundadas as alegag6es relativamente a natureza dos

equipamentos apreendidos ou ao valor monetdrio dos equipamentos

confiscados, pelo que rejeita tais alegagOes.

G. Pedido de reparagio dos danos morais sofridos

53.A Autora alega que, desde a sua prisio, os seus sonhos e ambig6es,

bem como a sua vida familiar e politica, foram totarmente foram

totalmente em vio; que ela havia sido detida em vdrias ocasiOes,

ridicularizada e insultada, tendo a sua honra sido arrastada na lama. A
sua reputagSo e moral foram seriamente postas em causa, assim como

uAc6rdao Konate c. Burkina Faso, op. cit. gg 46 e 47; Ac6rdio christopher Mtikila c. Tanzdnia, op. cit.
s31

12



O presente AcordSo foi proferido em lngl6s e em Franc6s. Esta versSo 6 apenas para informaqio.'002?5e

as dos membros da sua famllia, ou seja, o seu esposo e os seus tr€s (3)

filhos.

54. Segundo a Autora, todo este sofrimento flsico e psicologico 6 resultado

da sua detengdo, pris6o e julgamento em violagio das garantias de um

julgamento imparcial.

55.Assim sendo, a Autora roga ao Tribunal que decida ex aequo et bono

(com base na equidade e na consciOncia) e ordene ao Estado

Demandado que tome as medidas necessdrias para lhe pagar a soma de

cem mil dolares dos Estados Unidos (100 000 usD) pelos danos

sofridos, ou o equivalente em francos ruandeses.

56. O pedido da Autora para reparagSo dos danos morais sofridos diz

respeito n6o s6 d Autora mas tamb6m ao seu esposo e trcs (3) filhos.

i. Danos morais sofridos pela Autora

57.A Autora alega que imediatamente apos o seu discurso proferido no

Memorial do Genocidio, foi orquestrada uma campanha de difamagdo

contra si pela comunicagSo social e pela classe politica que a rotularam

de defensora da ideologia do genocfdio, do sectarismo e do negativismo,

passando assim a ser monitorizada e os seus passos seguidos at6 d sua

detengSo.

58. Ela tamb6m assevera que as condig6es da sua detengio antes e ap6s a

sua sentenga eram altamente restritivas e, por vezes, caracterizadas pelo

isolamento, privagSo de alimentos e proibigdo de receber visitas,

incluindo os seus advogados, dois dos quais foram colocados sob

cust6dia por mais de um dia antes de serem expulsos do Ruanda.
I

59. o rribunal recorda que, em geral, quando pessoas s6o detidas nas

condigoes acima descritas pela Autora, presume-se que as mesmas

13
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tenham sofrido os danos morais por si invocados, de tal modo que se

torna desnecessdrio apresentar provas em contr6rio6.

60. o rribunal tamb6m observa que a campanha de denigragio contra a
Autora, o numero de artigos publicados na imprensa e as entrevistas

concedidas por figuras politicas e administrativas sobre as acusag6es

contra a Autora, ensombraram consideravelmente a sua personalidade e

as suas ambig6es politicas.

61. Como o Tribunal lnternacional de Justiga salientou no Parecer Consultivo

sobre o Pedido de revisio do Ac6rd6o N.o 158 do TribunalAdministrativo

das Nagoes Unidas, caso Falsa, parecer consultivo de 12 de Julho de

1973: <Os danos causados d reputagSo profissionat e ds oportunidades

de emprego da Autora> devem ser reparados>>7

62. o rribunal considera, em conclusio, que a Autora sofreu danos morais

em termos da sua reputagdo e futuro politico, pelo que acede ao seu

pedido de reparag6es.

ii. Danos morais sofridos pelo esposo e filhos da Autora

63. Em relagio aos membros da sua familia, a Autora invoca o stress, a
ansiedade e o trauma sofridos pelo seu esposo e tr6s 3 filhos desde a

sua detengSo e prisSo.

64.A Autora assevera ainda que o seu esposo ficou profundamente afectado

e traumatizado pela sua detengdo, pela cobertura medidtica do seu
julgamento e pela sua consequente pris6o, de tal forma que, at6 hoje, se

encontra paralisado e confinado a uma cadeira de rodas.

t Ac6rdao Norbert Zongo c. Burkina Faso, $ 61. Vide tamb6m Tribunal lnteramericano dos Direitos do
Homem; Lori Berenson c. Peru, S6rie C, N.o 119/2004,5 237; Tribunal Europeu dos Direitos do
flgmem, Processo n.o g540t07 (2014), Murat Vuralc. Turquia, g 96.
'TribunalAdministrativo das Nag6es Unidas, Caso Fatsa,'Pareier N.o 12tTt1g73, Rec., 1973, g 46, p.
25.
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65.Afirma ainda que o seu filho mais novo sofreu um grave assedid doi

seus colegas de escola, que o rotularam de filho de uma criminosa.
***

66. O Tribunal recorda que jd deu a interpretagdo de que familiares directos

e chegados, que tenham sofrido fisica ou psicologicamente devido dr

situagSo da v[tima, tamb6m est6o abrangidos pela definigdo de "v[tima",

podendo tamb6m apresentar um pedido de reparagOes pelos danos

morais causados por esse sofrimento8.

67. No caso em aprego, as acusagOes levantadas contra a Autora, o seu

encarceramento e as restrig6es d sua comunicagSo com o seu esposo e

filhos s6o actos que, de facto, podiam afectar profundamente a moral da

familia.

68. O Tribunal observa que as consequdncias do stress e da ansiedade

generalizada sobre os membros da familia da Autora sao corroboradas

pelos relat6rios m6dicos apresentados pelo m6dico da Policlinica de

Neurologia em Gouda, Paises Baixos, a 2r de setembro de 2016 e a 2s

de Julho de 2017, respectivamente. Os referidos relat6rios mencionam,

em particular, que o esposo da Autora nio fuma e nio consome 6lcool,

mas est5 mergulhado na ansiedade e num stress profundo como

resultado dos desafios enfrentados pela sua familia.

69. Nestas circunstdncias, o Tribunal conclui que a violagao dos direitos da

Autora por parte do Estado Demandado tamb6m afectou os membros da

sua familia.

T0.AAutora roga ao Tribunal que ordene ao Estado Demandado a pagar-lhe

a quantia de cem mil dolares dos Estados Unidos (100 0oo usD) como

reparag6es pelos danos morais causados.

u Ac6rdao Norbert Zongo c. Burkina Faso, op. cit. g 49
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71"O Tribunal observa que o indulto presidencial que conduziu dr libertag6o

da Autora em 15 Setembro de 2018 constitui uma forma de reparagao

dos danos morais causados, mas n6o exclui o pagamento de uma

compensagSo monetdria pela violagio do direito a liberdade de

expressSo.

72. Neste sentido, o Tribunal pronuncia-se sobre a mat6ria, com base na

equidade, e concede d Autora a quantia de cinquenta e cinco milhoes de

Francos Ruandeses (55.000.000 FRw) como reparag6es pdlos danos

morais sofridos pela mesma, seu esposo e filhos.

73. Relativamente ds custas, o Tribunal observa que estas je foram

abordadas no contexto do

advogados.

reembolso dos hono16rios pagos aos

V. DISPOSITIVO

74. Pelos estes motivos,

O TRIBUNAL,

por unanimidade,

(i) lndefere o pedido de expurgagio da condenagdo do registo criminal da

Autora;

(ii) Ordena ao Estado Demandado a pagar d Autora a soma de 10 milh6es,
duzentos e trinta mil Francos Ruandeses (10.230.000 FRw) pela
globalidade dos prejulzos materiais sofridos;

iii) Ordena ao Estado Demandado a pagar d Autora a quantia de cinquenta e

cinco milhoes de Francos Ruandeses (5s.000.000 FRw) como
compensagSo pelos danos morais que ela, o seu esposo e os seus tr6s
(3) filhos sofreram;
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(iv) Ordena o Estado Demandado a pagar todos os montantes indicados nas

al[neas (ii) e (iii) deste dispositivo, no prazo de seis (6) meses contados a

partir da data de notificagSo do presente Acord6o, sob pena de ter de

pagar tamb6m juros de mora calculados com base na taxa aplic6vel,

fixada pelo Banco Central do Ruanda, cobrindo todo o periodo a que se

referem os pagamentos em atraso e at6 que o montante seja pago na sua

integralidade;

(v) ordena ao Estado Demandado que lhe submeta, no prazo de seis (6)

meses, a contar da data de publicagdo deste Ac6rdio, um relatorio sobre

a execugSo de todas as medidas ordenadas no presente Acordio.

Assinaturas

Venerando Sylvain ORE, Juiz Presidente

Venerando Juiz Ben KIOKO, Vice-Presidente;

Venerando Juiz Rafad BEN ACHOUR

Venerando Juiz Angelo V. MATUSSE

Veneranda Juiza Suzanne MENGUE

Veneranda Juiza Tujilane R. CHIZUMILA;

Veneranda Juiza Chafika BENSAOULA

Venerando Juiz Blaise TCHIKAYA

Veneranda Juiza Stella l. ANUKAM

Veneranda Juiza lmani D. ABOUD;
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0027s 4
Escrivdo, Dr. Robert ENO

Proferido em T0nis, aos sete dias do m6s de Dezembro do ano dois mil e dezoito,
nas linguas francesa e inglesa, fazendo f6 o texto na llngua francesa.
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