UNIÃO AFRICANA

UNIÃO AFRICANA

UNI.AO AFRICANA
AfricanCommissionon Direitos Humanos e dos
Povos

Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos

31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, Western Region,P. 0. Box 673, Banjul, TheGambia
Tel: (220) 4410505/ 4410506; Fax: (220) 4410504
E-mail: au-ban- ut africa-union. ou, - Web www.achpr.ou,

Comunicação 398/11

Instituto de Direitos Humanos e
Desenvolvimento em África (IHRDA) e
Observatoire Congolais des Droits de l'Homme
(OCDH)

C

República do Congo

Adotado pela
Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos
na 2ª Sessão Extraordinária, realizada de 19 de Fevereiro a 4 de Março de
2020 em Banjul, na Gâmbia

Communication 398/11-Institute for Human Rights and Development in Africa
(IHRDA) e Observatoire Congolais des Droits de l'Hornrne (OCDH) v República do
Congo

Resumo da queixa
1. Em 15 de Março de 2011, o Secretariado da Comissão
Africana dos Direitos
l
Humanos e dos Povos (Secretariado) recebeu do Instituto de Direitos Humanos e
Desenvolvimento em África (IHRDA) e do Observatoire des Droits de l'Homme
et des Peuples (Observatoire) a
O queixoso apresentou uma queixa ao Gabinete do Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Direitos Humanos (OCDH) (doravante designado por
"queixosos") ao abrigo do artigo 55º da Carta Francesa dos Direitos Humanos e
dos Povos (a Carta Africana:_}.
2. A queixa foi apresentada em nome da família "Yam bo" contra a República do
Congo, um Estado Parte na Carta Africana desde 20 de Julho de 1987.
3. Os reclamantes afirmam que Guy Marcellin Yambo) é um cidadão congolês,
solteiro e pai de dois filhos. Os queixosos afirmam que a família Yambo, tendo
constatado a ausência prolongada de Guy Yambo em 11 de Janeiro de 2007,
começou a
realizar pesquisas nos serviços de emergência e nos correios
da polícia de Brazzaville. Mas estas buscas foram em vão.
4. Os queixosos afirmam que, em 23 de Janeiro de 2007, os agentes da polícia
chegaram à casa da família Yambo por volta das 10h00 com uma
convocatória marcada como "emergência" e assinada pelo Comissário da
esquadra de polícia de Ouenze 2, o Capitão Celestin Ngafoula.
5. Os queixosos relatam que Jean Christian Yambo (Jean Yam bo), irmão mais
velho de Guy Yambo, respondeu à referida convocação, indo à esquadra de
polícia.
Ouenze 2 (também chamado Ouenze Mandzandza). Uma vez na presença do
Comissário, ele anunciou a morte na prisão do seu irmão Guy Yambo. A
causa da morte foi, segundo o Comissário, agressão e agressão
infligido a Guy Yambo, durante a sua detenção, por outra pessoa sob custódia.
11 informou-o ainda que os seus restos mortais tinham sido depositados no número 7 mais
fácil da
Morgue municipal de Brazz. Um...
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6. Os queixosos afirmam que membros da família Yambo foram ao necrotério
para identificar o corpo de Guy Yambo e o encontraram deitado no chão, com
marcas de ferimentos e sangue coagulado em vários lugares.
7. Os reclamantes relatam que enquanto o corpo ainda estava no necrotério, a
Delegacia de Polícia havia emitido um pedido para um médico legista realizar
a autópsia. Eles indicam que o médico legista da morgue municipal de
Brazzaville tinha ignorado o acto de requisição elaborado pela esquadra e tinha dito
à família YAMBO que a autópsia custou 200.000 francos CFA (aproximadamente
400 USD). Os reclamantes afirmam que devido à falta de fundos para pagar a
autópsia, o médico realizou uma certidão de óbito cujo custo foi de 80.000
francos CFA (aproximadamente 170 dólares). Argumentam que foi apenas a 5
de Março de 2007 que a família Yambo pôde entrar em posse da certidão de
óbito, embora a certidão de óbito tivesse sido redigida a 23 de Janeiro de 2007.
8. Os queixosos afirmam que a certidão de óbito se refere a um acidente de trânsito
na via pública, enquanto se reconhece que o falecido morreu numa esquadra
de polícia em resultado de agressão intencional e agressão por agressão, como
atesta o atestado de requisição do médico legista emitido pelo Comissário da
Esquadra de Polícia de Ouenze 2 e pelo mesmo médico que emitiu a certidão
de óbito e o atestado de causa de morte.
9. Os queixosos alegam que fotografias dos restos mortais de Guy Yambo, tiradas
pelo médico legista na altura da certidão de óbito, nunca foram entregues à sua
família, apesar dos seus repetidos pedidos.
10. Os queixosos alegam que em 23 de Maio de 2007, a família Yambo apresentou
uma queixa perante o Tribunal de Grande Instância de Brazzaville contra o
Capitão Celestin Ngafoula, chefe da esquadra de polícia de Ouenze 2, por
preconceito ou não-assistência a uma pessoa em perigo, assassinato de Guy
Yambo, actos de tortura e maus-tratos, retenção de informação e abuso de
poder.
11. Os queixosos afirmam que a queixa da família Yambo contra o Comissário
Ngafoula, registrada sob o número 1438 do Tribunal de GrandeInstância de
Brazzaville, permaneceu sem solução até hoje, embora o queixoso ainda seja um }:. ;
membro da família:
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da família YAMBO foi ao registro do tribunal em várias ocasiões para saber
sobre o progresso do caso.
12. Os queixosos afirmam que nenhum agente da delegacia de polícia de Ouenze
2 foi disciplinado pelas autoridades administrativas
da República do Congo. De acordo com os queixosos, o Comissário Ngafoula foi
simplesmente designado para outro posto após a morte de Guy Yambo.
A Queixa

-

13. Os queixosos alegam violações dos artigos 1, 4, 5, 6, 7.1 (a) e (d) e 26 da Carta
Africana. Eles pedem à Comissão que o faça:
- declarar a República do Congo culpada da violação dos artigos acima
referidos;
,
ordenar a abertura imediata de um inquérito independente para estabelecer a
Para lançar luz sobre as circunstâncias da morte de Guy Yambo, para
identificar o(s) perpetrador(es) e processá-los;
- Encomende as seguintes reparações:
o pagamento de 1.000.000 dólares americanos (USD) aos filhos de Guy
Yambo pelos danos materiais sofridos como resultado da morte
súbita do seu pai;
o pagamento de 20.000 USO à família de Guy Yambo para
despesas alocadas por ele após a morte de Guy Yambo;
vi ' o pagamento de 180 000' USD à família Guy Yambo para os cuidados
das duas crianças deixadas para trás por Guy Yambo;
O pagamento de 200 000 USD à família Guy Yambo pelos danos
sofridos por eles após a morte de Guy Yambo.
-

ordenar a abertura sem demora de investigações independentes destinadas

a

esclarecer todos os casos de morte sob custódia na República do Congo,
com vista a instaurar processos judiciais eficazes contra os autores dos crimes
e a conceder as reparações adequadas às vítimas.

O
procedimento
Página
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14. A queixa foi apresentada ao Secretariado da Comissão Africana dos Direitos
Humanos e dos Povos.
A Comissão de Direitos Humanos e Direitos dos Povos (o Secretariado) em 15 de
Março de 2011. A Comissão abordou o assunto na sua 4ª Sessão Ordinária,

realizada de 28 de Abril a 12 de Maio de 2011,
partes foram informadas em 2 de Junho de 2011.

em

Ban Jul, na Gâmbia. As

15. A Secretaria recebeu os fundamentos de admissibilidade dos queixosos em 12 de

Junho de 2011, acusou a sua recepção em 3 de Agosto de 2011 e,

na mesma data,

transmitiu-os ao Estado requerido, solicitando-lhe que apresentasse as suas
observações até 4 de Outubro de 2011.
16. Na ausência de recepção das observações do Estado requerido sobre a
admissibilidade dentro dos prazos estabelecidos, a Secretaria enviou em 2 de
Dezembro de 2011 ao Estado requerido
uma Nota Verbal de raP, convidando-a a apresentar as suas observações sobre a
admissibilidade antes de 17 de janeiro de 2012.
17. Em 22 de Agosto de 2012, uma nova Nota Verbal foi enviada ao Estado
requerido convidando-o a submeter as suas observações sobre a admissibilidade
ao
O prazo para uma decisão é 22 de Setembro de 2012, após o qual será tomada
uma decisão com base nas informações de que a Comissão dispõe.
18. Em 8 de Novembro de 2012 e 10 de Maio de 2013, o Secretariado informou as
partes que a Comunicação tinha sido examinada na 52ª e 53ª Sessões Ordinárias
da Comissão, respectivamente, e que a decisão sobre a admissibilidade tinha
sido adiada para aguardar as observações do Estado requerido.
19.

Na sua 54ª sessão ordinária, realizada de 22 de Outubro a 5 de Novembro de 2013, a
Na Gâmbia, a Comissão examinou a Comunicação e declarou
admissível. As partes foram informadas da decisão em 11 de Novembro de 2013.
Ao mesmo tempo, a Secretaria convidou o reclamante a apresentar a sua defesa sobre
os méritos da Comunicação.
20. O Gabinete recebeu as observações dos queixosos sobre o mérito em 23 de Janeiro
de 2014, acusou a sua recepção em 3 de Fevereiro de 2014 e comunicou-as ao Estado
requerido na mesma data, convidando-o a apresentar as suas observações sobre o
mérito,
em conformidade com as disposições do n.o 1 do artigo 108.o do Regulamento Interno
da Comissão; ". - -,.-'-:---..
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21. Por Notas Verbais No. ACHPR/ COMM/ 398/ 11/ COG-B/ 678/16, ACHPR/
COMM/398/ll/COG-B/1192/16, ACHPR/COMM/398/ll/COG-B/1702/16,
ACHPR/COMM/398/11/COG-B/1477/17 respectivamente transmitidas em
Em 22 de Abril de 2016, 24 de Junho de 2016, 10 de Novembro de 2016 e 29 de
Novembro de 2017, a Secretaria enviou lembretes ao Estado requerido e
informou os autores das reclamações.
22. Pelas cartas nº ACHPR/COMM/398/11/COG-B/854/18 e ACHPR/COMM/
398/11/COG-B/1855/18, e Notas verbais A .H
.CRR/COMM/398/11/COGB/855/18 e ACHPR/ COMM/ 398/ 111/GOG-B/ 1856/ 18 respectivamente
transmitidos em 17/5/2018 e 21/11/2018, o Secretariado informou as partes de
que a Comissão examinou a presente comunicação e decidiu
adiar para uma sessão posterior devido a restrições de tempo.
23. Por cartas e notas verbais nº ACHPR/COMM/398/11/COG-B/595/19 e
ACHPR/COMM/ 398/11/C0 G-B/5961/19 de 7 de Junho de 2019, as partes foram
informadas de que a Comissão tinha examinado a presente comunicação no
decurso das suas deliberações.
da sua 64ª sessão e decidiu adiar a adopção da sua decisão sobre os méritos
a Session lterieu re. ,
LEDROIT
SOBRE A ADMISSIBILIDADE

24. A presente Comunicação foi apresentada em conformidade com o artigo 55 da
Carta Africana, que habilita a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos
Povos a examinar a situação dos direitos humanos em
África.
e dos Direitos dos Povos (a Comissão) para receber e considerar
Esta é uma "comunicação que não é dos Estados Partes".
Os argumentos dos queixosos sobre a admissibilidade
25. Os queixosos argumentam que a Comunicação cumpre os requisitos do artigo
56º da Carta Africana. De acordo com eles, a Comunicação cumpre os critérios
do Artigo 56 (1) à medida que os autores são identificados.

linguagem insultuosa ou ultrajante contra o Estado requerido, as suas
instituições ou a União Africana.
27. No que diz respeito ao artigo 56(4), afirmam que a Comunicação se baseia em
informações recolhidas durante uma missão de campo a Brazzaville, na
República do Congo, de 14 a 17 de Abril de 2010, e outras fontes fiáveis. No
que respeita ao n.º 6 do artigo 56.º, argumentam que a Comunicação foi
apresentada num prazo razoável a partir da data escolhida pela Comissão
como ponto de partida do prazo para a sua própria remessa.
28. Finalmente, no que diz respeito ao critério prescrito pelo artigo 56º (7), os
queixosos alegam que a Comunicação não se refere a um caso que tenha sido
resolvido de acordo com os princípios da Carta das Nações Unidas, do Acto
Constitutivo da União Africana, ou da Carta Africana.
29. da Carta Africana, os queixosos fornecem amplas informações para justificar o
cumprimento deste critério. Em primeiro lugar, argumentam que, para melhor
compreender as circunstâncias em torno da morte de Guy Yambo, foi
apresentada uma queixa ao Procurador Público no Tribunal de Primeira
Instância de Brazzaville, a 23 de Maio de 2007, contra o Capitão Celestin
Ngafoula, Comissário da esquadra de polícia de Ouenze 2, onde ocorreu o
incidente. Então, eles apontam que quase quatro anos depois, esta queixa não
teve seguimento. As autoridades judiciais não tomaram medidas para organizar o
julgamento nem para levar a cabo uma investigação, alegam elas.
30. Com base nos argumentos acima expostos, os queixosos consideram que os
recursos internos foram anormalmente prolongados e, por conseguinte,
convidam a Comissão a considerar que a condição relativa ao esgotamento
dos recursos internos foi cumprida, como já o fez em circunstâncias
semelhantes1 .
Os fundamentos do Estado requerido sobre a admissibilidade

1

Comunicação 39/ 90-Annette Pagnoule (em nome do Sr. Abdoulaye Mazou) v. Camarões, ACHPR 1997,
para 19; Comunicação 272/03- Association des Victimes des Violences Post Electorales & INTERIGHTS v.
Camarões, ACHPR 2009, Par:::- ::-:--:-:--_
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31. O Estado requerido não apresentou as suas observações sobre a admissibilidade
da Comunicação, apesar dos numerosos pedidos feitos pela Secretaria para
esse efeito.
A análise da Comissão sobre a admissibilidade
32. Em conformidade com o Regulamento Interno da Comissão,11 quando a Comissão
declara ter apreendido uma comunicação, informa imediatamente as partes e
convida o reclamante a apresentar os seus argumentos e provas sobre o
assunto.
admissibilidade no prazo de dois meses2. Depois, quando a Secretaria recebe as
observações do queixoso, transmite-as imediatamente ao Estado requerido, para
que este possa responder no prazo de dois meses após a recepção do pedido.
33. Na presente comunicação, o Estado Respondente, apesar dos vários avisos
que lhe foram dirigidos, não apresentou as suas observações sobre a
admissibilidade da comunicação. Nessas circunstâncias, a Comissão decide
examinar a comunicação com base nas informações de que dispõe4-.
34. O exame da admissibilidade de uma comunicação apresentada nos termos do
artigo 55.º da Carta Africana perante a Comissão é feito em conformidade
com as disposições do artigo 56. da Carta Africana prescreve sete condições
cumulativas que uma comunicação deve preencher antes de ser declarada
admissível.
Análise dos critérios estabelecidos nos nºs 1, 2, 3, 4, e 7 do artigo 56º da Carta
35. que exige que o autor da comunicação seja identificado, a Comissão considera
que este critério foi cumprido pelos queixosos.

2

Ver Artigo 105(1) do Regulamento Interno da Comissão (2010).
Ver parágrafo 2 do artigo 105º acima.
4 Ver Comunicação 292/04 - Instituto de Direitos Humanos e Desenvolvimento em África v. Angola,
(ACHPR 2008) para. 34; ver também Comunicação 155/96 - Centro de Acção de Direitos Sociais e
Económicos, Centro de Direitos Económicos e Sociais v. Nigéria, ACHPR 2001, para. 40 e
Comunicação 159/96 - União Inter-Africana de Direitos Humanos, Federação Internacional das Ligas de
Direitos Humanos, Reunião Africana de Direitos Humanos, Organização Nacional de Direitos Humanos v.
Nigéria, ACHPR 2001, para. 40. Nigéria, ACHPR 2001, para 40 e Comunicação 159/96 - Union

3

interafricaine des droits de l'homme, Federation internationale des Ligues des droits de l'homme,
Rencontre africaine des droits de l'homme, Organisation nationale de/s_ d fi;,i fs "it':- f _hom me au Senegal et
Association malienne des droits de l'homme v. Angola, ACHPR 199,7, p ara :- ' '' -- --;
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Trata-se do Instituto para os Direitos Humanos e o Desenvolvimento em África e do
Observatoire Congolais des Droits de l'Homme.
36. No que diz respeito ao artigo 56º (2) sobre a compatibilidade da Comunicação
com a Carta da Organização da Unidade Africana e a Carta Africana, a
Comissão observa que a Comunicação alega uma violação do artigo 56º (2) sobre
a compatibilidade da Comunicação com a Carta da Organização da Unidade
Africana e a Carta Africana.
direitos protegidos pela Carta Africana e, portanto, considera esta condição
cumprida.

37. Quanto ao critério relativo à não utilização de linguagem insultuosa ou
derrogatória, tal como previsto no n.º 3 do artigo 56.
O Tribunal considerou que a queixa não continha qualquer linguagem abusiva ou
insultuosa e que os queixosos cumpriram, portanto, esta disposição.
38. No que respeita ao artigo 56º (4), que exige que a Comunicação não se baseie
exclusivamente em notícias divulgadas pelos meios de comunicação social, a
Comissão regista as afirmações dos queixosos de que a Comunicação se baseia
em informações recolhidas no decurso da investigação.
de uma missão de campo em
Brazzaville,República do Congo, de 14
a 17 de Abril
2010 e outras fontes confiáveis. A Comunicação contém, entre outras coisas,
uma declaração de testemunha, um registo dos procedimentos (parecer médico
forense) e um certificado da causa de morte e uma declaração de óbito.
39. No que diz respeito à condição estabelecida no n.º 7 do artigo 56.º, a Comissão
não dispõe de provas relevantes da queixa que sugiram que
o caso em apreço já foi resolvido de acordo com os princípios da Carta das Nações
Unidas ou, em alternativa, com os princípios da Carta das Nações Unidas
União Africana. Por conseguinte, é de opinião que a Comunicação está em
conformidade com esta disposição da Carta Africana.
Análise dos critérios exigidos pelos parágrafos 5 e 6 do artigo 56º da Carta Africana
40. da Carta Africana exige que as comunicações à Comissão sejam apresentadas
após o esgotamento dos recursos locais, caso existam, a menos que seja evidente
para a Comissão que o procedimento de recurso local está a ser indevidamente
prolongado. Em relação a este requisito,

os queixosos alegam que apresentaram uma queixa no tribunal em tefii >.
\.
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O caso foi apreciado pelo Tribunal de Grande Instância de Brazzaville em 23 de
Maio de 2007. Dizia respeito a delitos alegadamente cometidos pelo chefe da
esquadra onde os eventos ocorreram. Assim, de acordo com eles, foi exercida
uma reparação legal, conforme exigido pelo artigo 56(5). Além disso, os
queixosos denunciam a duração anormalmente longa do procedimento.
Salientam que desde 23 de Maio de 2007, data da apresentação da queixa
contra o Capitão Celestin Ngafoula, Chefe da esquadra de polícia de Ouenze
2, não foi efectuada qualquer investigação contra o queixoso. Mais de quatro
anos após o encaminhamento do caso ao Ministério Público no Tribunal ae
Grande Instance, os reclamantes sustentam que os recursos internos foram
anormalmente prolongados
e que, consequentemente, a Comunicação está em conformidade com o
disposto no n.º 5 do artigo 56º.
41. A Comissão observa que o princípio do esgotamento dos recursos decorre do
princípio da subsidiariedade, que visa privilegiar o recurso aos tribunais mais
próximos. No direito internacional, o principal objectivo deste princípio é fazer
dos tribunais nacionais os tribunais de primeira instância, a fim de evitar o
entupimento da jurisdição do tribunal internacional.
O princípio do esgotamento dos recursos locais baseia-se, portanto, no respeito
pela soberania do Estado, uma vez que permite ao Estado, quando é arguido,
tomar conhecimento dos factos de que é acusado e providenciar a reparação, se
necessário, através do seu sistema judicial. Esta posição foi reafirmada pela
Comissão em várias das suas decisões5 . E é por esta razão que o n.º 5 do artigo
56.º especifica que, se existirem soluções domésticas, o procedimento não deve
ser prolongado de forma anormal. O prolongamento anormal do procedimento
pode, portanto, constituir uma excepção. Na sua jurisprudência, a Comissão já se
pronunciou sobre procedimentos anormalmente prolongados. Por exemplo, nos
casos da Associação de Vítimas de Violência e Interesses Pós-eleitorais v. Camarões
e Organização Popular Democrática para a Independência e

Socialismo v. Gâmbia, a Comissão considerou que os cinco anos de recursos
internos não resolvidos tinham sido prolongados de forma anormal 6-

42. Neste caso, foi apresentada uma queixa no Tribunal de Grande Instância de
Brazzaville, em 23 de Maio de 2007. Isto significa que, à data do
encaminhamento da Comissão, já tinham passado cerca de quatro anos sem que o
Tribunal de Brazzaville de Grande Instance tivesse tomado uma decisão ou
realizado uma investigação, apesar da correspondência de acompanhamento
dirigida ao Procurador do Ministério Público no Tribunal de Grande Instance
para inquirir sobre o seguimento da queixa contra o Capitão Celestin Ngafoula,
chefe da esquadra de polícia de Ouenze 2 na altura dos acontecimentos. Parece
assim que os queixosos, ao contrário dos seus antecessores no caso da FIDH,
Organisation nationale des droits de l'Homme (ONDH) e Rencontre africaine pour la
defense des droits de l'Homme (RADDHO) v. Senegal, fizeram esforços consideráveis
para que o seu caso fosse julgado pelo juiz nacional7 . Eles usaram, em vão, os
meios legais em sua posse
para que o juiz congolês se encarregue do caso. Além disso, até a data de
Na elaboração desta decisão, ou seja, mais de seis anos após o recurso ao juiz
congolês, nenhum documento foi apresentado pelas partes para demonstrar que o
Tribunal de Grande Instância de Brazzaville tinha na altura realizado uma
investigação para esclarecer a morte de Guy Yambo ou que tinha sido proferida
uma decisão.
43. Do acima exposto, a Comissão constata que existem recursos internos e que os
queixosos os utilizaram de acordo com a legislação interna congolesa.
Contudo, não obstante a existência destas soluções internas, a Comissão é de
opinião que, após mais de quatro anos sem uma resposta dos tribunais
nacionais congoleses, os queixosos não tiveram outra alternativa senão
para ter um organismo internacional que possa decidir sobre a
alegadas violações. Os recursos internos não ofereciam aos queixosos a
oportunidade de ter o seu caso ouvido nem qualquer hipótese de sucesso.
Conclui
que os recursos internos foram esgotados e declara, por conseguinte, que a
comunicação está em conformidade com o n.o 5 do artigo 56.o da Carta.

6 Ver

por exemplo Comunicação 272 / 03-Associação de Vítimas de Violência Pós-Eleitoral e Interesses
c. Camarões, ACHPR 2009, para 63; Comunicação 44/ 90 - Peo ple' s Organização Democrática para a
Independência e o Socialismo v. A Gâmbia, ACHPR 1996, para 14.
7 Comunicação 304/05 - FIDH, Organização Nacional dos Direitos Humanos (ONDH) e Bmc;ontre
,/

africaine pour la defense des droits de l'Homme (RADDHO) v. Senegal, ACHPR

2006, J

..
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44. da Carta Africana, relativo ao período razoável de
a Comissão, é de notar que este critério pode ser analisado
A contagem decrescente para o recurso à Comissão é desencadeada pelo
esgotamento dos recursos internos ou pela data em que a Comissão decidiu iniciar
o prazo para o recurso à Comissão. A contagem decrescente para o
encaminhamento à Comissão é desencadeada pelo esgotamento dos recursos
internos ou pela data que a Comissão estabeleceu como ponto de partida
para o limite de tempo de seu próprio encaminhamento. Embora a Carta
Africana não especifique o que ela significa por "tempo razoável", a Comissão,
com base na Carta Interamericana e
O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos decidiu que o período de seis meses
pode ser considerado um "padrão usual".
45. No caso em apreço, a
Comissão,
como queixosos, sustenta que foi apreendido num período de tempo razoável
desde o silêncio do
as autoridades judiciais congolesas não poderiam, a rigor, desencadear a
contagem regressiva para o encaminhamento da Comissão. A Comissão reafirma isso,
de acordo com a
sua jurisprudência,em caso de
indisponibilidade ou prolongamento de recursos internos, o prazo razoável para
intentar uma acção deve ser contado a partir da data da decisão.
a partir da data de notificação da Reclamação t9- Por conseguinte, considera
que os requisitos do artigo 56(6) sejam cumpridos.
Decisão da Comissão sobre a admissibilidade
46. Tendo em conta o exposto, a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos
declara a Comunicação admissível, em conformidade com as disposições da
Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.
Artigo 56º da Carta Africana.
ANTECEDENTES

Os argumentos dos queixosos sobre os méritos
Sobre a alteração das alegações dos queixosos
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47. Embora inicialmente tenham alegado uma violação dos artigos 1, 4, 5, 6, 7 e 26
da Carta Africana, os queixosos especificaram no seu memorando sobre os
méritos que o artigo 26º é retirado das alegadas violações. A Comissão toma nota
da retirada da alegada violação do artigo 26º da Carta Africana.
Alegada violação do artigo 4
48. Os queixosos alegam que o Estado requerido falhou em proteger o direito à
vida e à integridade física de Guy Yambo. Em relação à obrigação de proteger o
direito à vida e à integridade física de Guy Yambo, os queixosos argumentam
que Guy Yambo foi preso por razões de
desconhecido pela sua família. Guy Yambo confidenciou,,ao seu B:D,C10codetenu
que ele era
Ele foi preso pela polícia enquanto ajudava um amigo a carregar tijolos.
Depois de se recusarem a permitir que o saco que levava fosse revistado, os
polícias espancaram-no antes de o levarem para a esquadra de Ouenze
Mandzandza para o prenderem. De acordo com os queixosos, Guy Yambo
morreu na prisão em consequência do tratamento desumano infligido a ele por
agentes policiais.
49. Os queixosos também contam com o testemunho de B.D.C. para contestar a
declaração do Capitão Celestin Ngafoula de que a morte de Guy Yambo foi
causada por graves espancamentos administrados a ele por outro detido chamado
Arcide Akouya durante sua detenção. De acordo com os queixosos, mesmo
que se verifique que Guy Yambo foi espancado por outro detido, a
responsabilidade do Estado arguido na morte de Guy Yambo permanece
intacta.
na medida em que as autoridades congolesas não tomaram medidas para
prevenir os ataques à integridade física de Guy Yambo nem lhe prestaram os
cuidados médicos adequados depois dos referidos golpes lhe terem sido
administrados.
Alegadas violações do artigo 5
50. Os queixosos alegam que Guy Yambo morreu numa esquadra da polícia como
resultado de espancamentos e ferimentos. Eles acrescentam que o Capitão
Celestin Ngafoula, o comissário na época dos eventos, não contestou que os
abusos físicos foram infligidos a Guy Yambo, apesar de ele afirmar que esses
ferimentos foram o resultado do
Guy Yambo foi abusado por um dos detidos. De acordo com os queixosos,

Os queixosos acrescentam que mesmo que a hipótese de agressão por um
colega de prisão fosse provada pelo relatório do médico legista e pelo
testemunho de B.D.C., o
O fracasso do Estado arguido em tomar medidas para a segurança das
instalações de detenção permaneceria por resolver.
51. Os queixosos alegam que depois de ter sofrido o abuso, Guy Yambo sofreu até ao
ponto de agonia e morte sem lhe ter sido dada qualquer assistência médica
Ele foi baleado por agentes da polícia enquanto seus colegas detentos chamavam
a atenção da polícia para sua saúde
crítica. - ·
52. De acordo com os queixosos, embora Gu:x Yambo tenha sido detido numa
esquadra da polícia, continuava a ser uma detenção secreta, na medida em que
nenhum membro da sua família foi informado da sua detenção, apesar de o
seu irmão ter ido à esquadra da polícia para obter informações. Esta detenção
incomunicável constitui violência psicológica e moral, concluem os queixosos.
Alegada violação do artigo 6º.
53. Os queixosos alegam que Guy Yambo foi arbitrariamente preso e detido
se.
por razões desconhecidas para a sua família. A sua família notou a sua ausência em 11
Janeiro de 2007. Ele foi mantido incomunicável por quase duas semanas e não
conseguiu se comunicar com sua família, apesar dos esforços deles para
encontrá-lo. O fracasso em facilitar o contacto com a sua família reflecte uma
intenção deliberada de manter Guy Yambo incomunicável, dizem os
queixosos. A polícia só contactou a família de Guy Yambo após a sua morte a 23
de Janeiro de 2007.
54. Os Reclamantes salientam que os padrões internacionais exigem que qualquer
pessoa presa seja levada perante uma autoridade judicial num "curto período de
tempo", o que não era o caso de Guy Yambo.
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56. Os queixosos alegam que o Estado requerido não investigou e puniu os
responsáveis pela tortura e morte de Guy Yambo. Eles afirmam que em parte
alguma dos factos parece que as autoridades congolesas levaram Guy Yambo
perante uma autoridade judicial após a sua prisão, e que não existe um
mandato do procurador público recomendando a extensão da custódia de Guy
Yambo para além das 72 horas prescritas pelo Artigo 48 do Código de Processo
Penal congolês. Argumentam que, ao fazê-lo, o Estado está a defender-se contra a
sua responsabilidade pelo não cumprimento da sua legislação.
57. Os queixosos argumentam que as contradições expressas pelas autoridades
congolesas neste caso tornam impossível para eles confirmar ou negar que Guy
Yambo foi ouvido pelas autoridades judiciais durante a sua detenção. A polícia de
Ouenze Mandzandza inicialmente negou que Guy Yambo estava em suas celas
quando seu irmão foi para lá pela primeira vez. O atestado de óbito mais tarde
declararia que Guy Yambo morreu numa esquadra da polícia como resultado de
ferimentos, enquanto a polícia não apresentou razões para a sua prisão. A causa da
morte e o tipo de certidões de óbito indicam que ele morreu por acidente na via
pública.
58. Os queixosos concluem que cabe ao Estado arguido provar que Guy Yambo
compareceu perante as autoridades judiciais e que o Estado não violou o Artigo
7.1(a) da Carta.
_.#'

59. Os queixosos alegam ainda que o facto de os tribunais congoleses não terem
ouvido a queixa apresentada pela família Yambo constitui uma violação do artigo
7.1(d) da Carta Africana. Em apoio a isto
Os queixosos alegam que uma queixa apresentada à TGI de Brazzaville em 23
de Maio de 2007 pela família Yambo não foi investigada e ainda nem sequer
começou. Os queixosos lamentam o facto de não ter sido apresentada qualquer
razão para justificar este atraso anormal. Os reclamantes argumentam que o
Estado deveria mesmo ter iniciado o processo judicial por sua própria
iniciativa.
Alegada violação do
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60. Os queixosos alegam que, ao não tomarem medidas concretas para prevenir ou
pelo menos remediar as violações dos direitos humanos consagradas nos
artigos 4.o, 5.o, 6.oe 7.1. (a) e (d) acima, o Estado requerido é culpado de uma
violação do artigo 1 da Carta Africana.
61. Os queixosos salientam que o Estado arguido só poderia escapar a esta
responsabilidade se tivesse conduzido investigações independentes e
apropriadas sobre a morte sob custódia de Guy Yambo, iniciado
procedimentos legais e tomado medidas disciplinares1c1 contra os agentes de
segurança responsáveis pela esquadra de polícia de Ouenze Mandza dza na
altura dos acontecimentos. Segundo os queixosos, o facto de as autoridades
congolesas terem simplesmente transferido o Comissário Celestin Ngafoula, que
estava encarregue da esquadra de polícia, para a
O fato de que a polícia estava em outra delegacia no momento do incidente é
uma tentativa de esconder a realidade do incidente.
62. Os queixosos assinalam que o caso de Guy Mbo é muito emblemático dos
infelizes casos de mortes em detenção na República do Congo, um dos quais é
a morte de uma criança.
A principal razão para a sua persistência é a impunidade de que gozam os
agentes das forças de segurança suspeitos de actos de tortura ou de tratamento
desumano de crianças.
Os queixosos argumentam que a frequência das mortes em detenção na República
do Congo mostra que a população da República do Congo está completamente
indefesa face às acções das forças de segurança, responsáveis pelas mortes dos
detidos. Segundo os queixosos, a frequência das mortes em detenção na
República do Congo mostra que o povo da República do Congo está
completamente indefeso contra as acções das forças de segurança, que muitas
vezes utilizam a força coerciva do Estado para violar os seus direitos
fundamentais.
As aplicações
63. Os queixosos argumentam que Guy Yambo era um trabalhador de colarinho
azul, pai de três filhos menores, um dos quais já faleceu. Eles alegam que a
morte súbita de
Guy Yambo como resultado de tortura e tratamento ou castigo cruel, desumano
e degradante tem causado aos seus beneficiários enormes danos morais e materiais
Estes danos continuam a ser agravados pela indiferença e impunidade que tem
prevalecido desde a morte do falecido Yam Bo em detenção.

Os argumentos do Estado requerido sobre os
méritos
65. Como o procedimento demonstra, apesar das numerosas cartas de notificação
e lembretes que lhe foram enviados, o Estado requerido não apresentou os
seus argumentos sobre os méritos da Comunicação.
ANÁLISE DA COMISSÃO SOBRE A SUBSTÂNCIA
66. De acordo com o disposto no artigo 105(1) do seu Regulamento Interno, as Partes
têm um prazo de sessenta (60) dias, cada uma, para apresentar as suas
observações quanto ao mérito. Eles também têm, a seu pedido.
O Secretariado assegura o intercâmbio de documentos e a observância destes
prazos. O Secretariado assegura a troca de escritos e a observância destes
diferentes prazos. 11
67. Neste caso, a Comissão observa que estes requisitos processuais foram
observados. Neste caso, ao final do período inicial de sessenta (60) dias,
o Estado respondente não solicitou tempo adicional. Além disso, devido a
limitações de tempo, a Comissão adiou a análise da Comunicação para as
suas sucessivas sessões e o Secretariado tem, em cada ocasião, adiado a sua
análise,
Notas Verbais dirigidas ao Estado Réu. Apesar destas correspondências, o
Estado requerido não apresentou a sua defesa e
não apresentou qualquer justificação para a sua não conclusão. Consequentemente, a
Comissão decidiu examinar a comunicação com base nos elementos de que dispõe, em
conformidade com a sua prática. 12
A alegada violação do artigo 4

68. Segundo o artigo 4º da Carta Africana "A pessoa humana é inviolável".
Todo ser humano tem direito ao respeito pela sua vida e à integridade física e
moral da sua pessoa: ninguém deve ser arbitrariamente privado deste direito".
Em termos de violações do direito à vida garantido pela Carta, os reclamantes
alegam que Guy Yambo foi espancado por agentes da polícia na esquadra.
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de Ouenze 2 e que, devido à falta de cuidados na detenção, os seus ferimentos
causaram a sua morte.
69. A Comissão Africana sustenta que o direito à vida é a base de todos os outros
direitos. É a fonte da qual fluem todos os outros direitos, e qualquer violação
injustificada deste direito equivale a uma detenção arbitrária. 13 A Comissão
Recorda ainda que o Estado "tem obrigações
legais tanto de respeitar o direito à
bl
vida, não o violando, como de protegeruio direito à vida, protegendo
as pessoas sob a
ro
sua jurisdição, tanto os actores estatais como não estatais, não o violando".
14 Por conseguinte, a Comissão considera que o artigo 4º exige que o Estado
parte "proibição de execuções arbitrárias e controle rigoroso das condições sob as
quais uma pessoa pode ser privada da sua vida pelas autoridades públicas 15

--

70. A Comissão Africana nota que os factos relatados no presente caso revelam
que Guy Yambo morreu de agressão e agressão, como confirmado pelos
documentos contidos no processo, nomeadamente o certificado da causa da
morte do médico legista, bem como o relatório do Oficial da Polícia Judiciária
e Chefe da Esquadra do Oµenze 2 onde Guy Yambo foi detido desde
sua prisão em 11 de janeiro de 2007 até sua morte em 23 de janeiro de 2007. O
A Comissão descobriu que o direito à vida de Guy Yambo tinha sido violado.

71. Agora que a violação do direito à vida foi estabelecida, resta determinar se os fatos que
constituem a violação do direito à vida estão em conformidade com a lei.
A este respeito, a Comissão Africana recorda que o Estado defensor tem a
obrigação de respeitar, proteger e cumprir as suas obrigações. A este respeito, a
Comissão Africana recorda que o Estado defensor tem a obrigação de respeitar,
proteger e cumprir a
perceber o direito à vida. 16 Na sua decisão Zimbabwe Human Rights NGO Forum v.
Zimbabué, a Comissão concluiu que um acto imputável a um terceiro pode muito bem dar
origem à responsabilidade do Estado quando este não foi capaz de impedir a ocorrência da
violação
ou tomar as medidas necessárias para a acusação dos perpetradores e a reparação dos danos.
17 Considerou também que a imputabilidade dos actos das pessoas que agem em
nome do Estado decorre do facto de o Estado ser uma entidade única e de o
Estado não ser uma entidade única.
13Veja

a união 223/98- Fórum de Conscien cec. Serra Leoa,ACHPR 2000, par. 20.
Comunicação 279/ 03-296/ 05 - Sudan Hum an Rights Organisation & Centre on Housing Rights and
Evictions (COHRE) v. Sudan , ACHR P 2009, par. 148
15
Ibid, para 147, ver também Comunicação 393/10 - Instituto de Direitos Humanos e outros v. RDC,
ACHPR 2015, para 104.
16
Comunicação 155/99 - op. cit. parágrafo 44.
17
Ver Comunicação 245/ 02- Zimbabwe Human Rights l { p t F-Foru,!1;_ c , Zimbabwe, ACHPR 2006, para
143; Ver também Comunicação 272/03, op. cit.
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Ao fazê-lo, as violações cometidas por agentes estatais ou actores privados são
inevitavelmente atribuíveis ao Estado se não forem tomadas medidas para
investigar, estabelecer responsabilidades e processar os perpetradores.
72. A questão seguinte é a da imputabilidade prévia de tais actos aos agentes da
polícia, incluindo o Capitão Celestin Ngafoula, chefe da esquadra de polícia de
Ouenze Mandzandza na altura. A Comissão nota que existem provas de que Guy
Yambo morreu numa esquadra, neste caso o relatório elaborado em 31 de Janeiro
de 2007 pelo Capitão Celestin Ngafoula na sua qualidade de Oficial da Polícia
Judiciária e chefe da esquadra de polícia de Ouenze 2. Ele relatou que Guy
Yambo morreu devido aos golpes e ferimentos perpetrados pelo seu companheiro
de cela Okouya Arcide. O certificado médico de 22 de Fevereiro de 2007
estabelece ainda que a morte de Guy Yambo foi a consequência directa de
agressão e agressão.
73. A Comissão regista o testemunho do co-detido B.D.C. de que Guy Yambo foi
espancado por agentes da polícia e morreu dos seus ferimentos na esquadra de
Ouenze 2 por falta de cuidados médicos, apesar do alerta enviado pelos codetidos aos agentes da esquadra relativamente à deterioração da sua saúde.
74. Os factos deste caso mostram que Guy Yambo morreu em resultado de
espancamentos e ferimentos infligidos a ele quer pela polícia quer pelo seu
companheiro de cela. A inflicção de agressão e agressão a um detido viola os
seus direitos e os responsáveis devem assumir a responsabilidade por isso. Em
ambos os casos, os agentes da esquadra de Ouenze Mandzandza não
garantiram que a integridade física de Guy Yambo fosse respeitada. A
Comissão considera que, como chefe da delegacia Ouenze Mandzandza, o
capitão Celestin Ngafoula tinha a obrigação de garantir que as normas
internacionais sobre prisão e detenção fossem respeitadas.
75. A Comissão recorda no seu Comentário Geral nº 3 que quando o Estado priva um
cidadão da sua liberdade, o facto de estar a controlar a situação confere-lhe
uma responsabilidade acrescida na protecção dessa pessoa contra a violência
ou contra
as condições necessárias para uma vida digna, incluindo o fornecimento de
alimentos, água, abrigo e outros bens necessários.
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Declara ainda que quando uma pessoa morre num centro de detenção estatal,
presume-se que o Estado é responsável e tem o ónus de provar que não é
responsável através de uma investigação rápida, imparcial, completa e
transparente.
por um organismo independente20- A Comissão também se refere à sua
decisão na Comunicação 137/94-139/94-154/96-161/97- PEN Internacional,
Direitos Constitucionais, Interesses em nome de Ken Saro -Wiwa Jr. e
Organização das Liberdades Civis v. Nigéria, onde sustentava que a proteção do
direito à vida
O direito à vida nos termos do Artigo 4 requer que o Estado responsável evite
a morte de uma pessoa em detenção. Neste caso, a vida do queixoso está em
grave perigo em consequência da recusa das autoridades em lhe prestar os
cuidados médicos necessários.
e encontrou uma violação do artigo 421º. Na sua qualidade de agentes do Estado, os
As falhas do chefe da delegacia de Ouenze Mandzandza ou dos policiais sob seu
comando são atribuíveis ao Estado requerido.
76. A Comissão, com base no testemunho de B. D.C. e numa série de factos
pouco claros, incluindo as contradições na
conclusões sobre as causas de morte, conclui que o assalto e a agressão cometidos em
Guy Yambo é atribuível à polícia. A Comissão observa também que os agentes
da polícia estavam conscientes do perigo para a pessoa a seu cargo, mas
recusaram-se a prestar-lhe cuidados médicos; isto é uma grave violação da lei.
o que demonstra suficientemente a sua quota-parte de responsabilidade pelas violações
sofrido por JJar Guy Yambo. A Comissão também considera que ele não teria sido
É difícil para os oficiais ajuramentados resgatar uma pessoa em perigo,
fornecendo a
assistência médica necessária a Guy Yambo se os
espancamentos e ferimentos que sofreu não foram suficientemente graves.
as lesões foram o resultado de outro código. Deve concluir-se que a subsequente
violação do artigo 4º da Carta é imputável ao Estado requerido.
A alegada violação do artigo 5
77. da Carta garante o respeito pela dignidade humana e proíbe a tortura e os
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Os meios
Comentário Geral Nº 3 sobre a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre o Direito à
Vida (Artigo 4º), ACHPR 2015, par. 36
20 Ibid, par. 37
21
Conununicação 137/ 94-139/94-154/ 96-161/ 97 - International PEN, Constitutional Rights,Jnt ig,/ s em
nome de Ken Saro -Wiwa Jr. and Civil Liberties Organisation v. Nigeria, ACHPR 1998, Par
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Os argumentos apresentados pelos reclamantes em apoio da alegada violação
do Artigo 5º da Carta Africana centram-se na detenção secreta de Guy Yambo
sem contacto com a sua família, um facto que constitui violência psicológica e
moral, a agressão e agressão que levou à morte de Guy Yambo na
Ouenze 2 delegacia de polícia e a recusa em fornecer assistência médica
à vítima, apesar de estes co-prisioneiros terem chamado a atenção da polícia para
o estado crítico da sua saúde.
78. A Carta Africana não define o termo "tortura ou tratamento ou castigo cruel,
desumano ou degradante". Contudo, o artigo 1º da Convenção das Nações
Unidas contra a Tortura define o termo "tortura" como qualquer acto pelo qual
uma pessoa é sujeita a tortura.
em que a dor ou sofrimento agudo, físico ou mental, é
infligido intencionalmente a uma pessoa para obter dele ou de uma terceira
pessoa informações ou uma confissão, punindo-a por um ato
(b) intimidá-lo ou coagi-lo ou a uma terceira pessoa, ou por qualquer outra
razão baseada em discriminação de qualquer tipo, quando tal dor ou
sofrimento for infligido por um funcionário público ou por qualquer outra
pessoa de interesse público
pessoa agindo em caráter oficial".
79. A proibição da tortura tornou-se uma norma imperativa ou jus cogens e os
Estados não podem derrogar o seu dever de assegurar a protecção das pessoas
contra a tortura. 22 Assim, os tribunais internacionais têm sustentado que
a proibição da tortura nos tratados de direitos humanos é um direito absoluto e
não-derrogáveis em qualquer circunstância23. No caso Marizta versus Guatemala,
a Corte Interamericana de Direitos Humanos proferiu uma decisão mais ampla
sobre o princípio. Confirmou no seu julgamento que a proibição da tortura é
absoluta e
22 Ver Convenção de Viena sobre a Lei de Tráfico de Seres Humanos adoptada em 23 de Maio de 1969,
Artigo 53; ABI-SAAB Georges, "The 1977 Additional Protocols and General International Law: Preliminary
Reflections", in Humanitarian Law of Armed Conflict Challenges Ahead, Essays in Honour of Frits Kalshoven,
Dordrecht, M. Nijhoff, 1991, pp. 115-126; KASTO Jalil,". ]us Cogens and Humanitarian Law", in International
Law Series, Vol. 2, Kingston, Kall Kwik, 1994, 95 pp 23-26.
23 Caso do Procurador v. Furundzija, Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia (ICTY), 10
Dezembro de 1988, Processo No. IT-95-17/1-T, paras144-157; ver também Yllaconza Ramirez de
Balde6n e Outros (em nome de Balde6n Garcia) v. Peru, Série C No. 147, acórdão IHRL 1531 (CIDH
2006) de 6 de Abril de 2006, Tribunal IADH, paras 117-119 e Su[ai!'!anAl-Adsani v. Reino Unido,
Acórdão do TEDH de 21 de Novembro de 2001 para 59 61o,<cff ,-.r
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inderrogáveis, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, tais como guerra, ameaça
de guerra, guerra ao terror e qualquer outro crime, lei militar ou estado de
emergência, agitação civil, suspensão das garantias constitucionais,
instabilidade política interna, ou qualquer outro desastre ou emergência.
emergência pública24. A Comissão tem seguido a jurisprudência
O Tribunal confirmou igualmente o carácter imperativo ou jus cogens da
proibição da tortura no processo Mohammed Abderrahim El Sharkawi
(representado por EIPR e OSJI) contra o Egipto, p. 25.
80. Na sua jurisprudência sobre tortura e tratamento desumano, a Comissão adopta a
distinção feita pelo Comité contra a Tortura das Nações Unidas, que observa que
a distinção entre tratamento desumano e tortura é uma questão de

interpretação.
A Comissão adopta esta nomenclatura na sua decisão no Sudão Organização
dos Direitos Humanos e Outra v. Sudão onde define a tortura como qualquer
acto em que a dor ou sofrimento severo é intencionalmente infligido. A
Comissão adopta esta nomenclatura na sua decisão Sudan Human Rights
Organisation e outra v. Sudan na qual define a tortura como qualquer acto
pelo qual uma dor ou sofrimento grave é intencionalmente infligido a uma
pessoa ou grupo de pessoas.
infligidas a uma pessoa para um fim específico, por instigação ou com o
consentimento das autoridades públicas2-6
81. Com especial referência à tortura, o Comité sublinha no seu Comentário Geral
n.º 2 que os actos ofendidos devem causar infligir intencionalmente um
sofrimento excruciante, ter o objectivo de obter informações ou uma
confissão, punir a vítima por actos reais ou alegados, e

b) Ser imputável a um funcionário público ou a uma pessoa agindo nessa qualidade.
82. Neste caso, para serem qualificados como tortura, os actos cometidos não
devem ser apenas dor ou sofrimento severo, mas sobretudo causados por ou

para
27 A diferença importante entre tortura e maus-tratos é que estes últimos são
cometidos por instigação de uma autoridade pública, com o objectivo de punir
ou obter informações ou uma confissão, e que a dita dor ou sofrimento pode
ser física ou mental. 27 A diferença significativa entre tortura e maus-tratos

24

Tribunal da IADH, Caso Maritza Urrutia v. Guatemala, Série C No. 103, sentença de 27 de novembro
de 2003, parágrafos 89-82;
25
Comunicação 396/ 11 - Mohammed Abderrahim El Sharkawi (representado por EIPR e OSJI) v. Egito,
ACHPR 2013, par. 57
26
Comunicação 279/ 03-296/ 05- Sudan Human Rights Organization and Center for Housing Rights and
Evictions v/Sudan, 03 (2009) ACHPR 2009, paras155-157.
--;-::-:-::-:: :' --.
27 Ver Convenção das Nações Unidas contra a Tortura (1984), artjd eF,
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A qualidade dos autores é, portanto, a chave para o sucesso do projeto.
83. No que respeita aos actos que constituem tortura, a Comissão concluiu,
nomeadamente, que o espancamento dos detidos e a recusa deliberada dos
agentes da polícia de facultar às vítimas o acesso a cuidados de saúde
constituíam actos de tortura. 28
84. luz destes precedentes, a questão que a Comissão deve resolver neste caso é se
os alegados actos constituem tortura ou tratamento cruel, desumano ou
degradante nos termos do artigo 5º da Carta.
85. Quanto ao primeiro ponto, a Comissão já se pronunciou sobre a detenção
incomunicável nos seus precedentes. É relevante referir-se às decisões da
Amnistia Internacional, Comité 1. Sudan and Law Office of Ghazi Suleiman
v. Sudan, no qual a Comissão considerou que deter pessoas sem lhes permitir
qualquer contacto com as suas famílias e recusar-se a informar as famílias do
facto e local da sua detenção constituía um tratamento desumano tanto para os
detidos como para as suas famílias. 29

86. A este respeito, a Comissão observa que Guy Yambo não tem sido capaz de
comunicar com a sua família desde a sua prisão e a sua detenção tem sido
mantida em segredo. Observa que assim que a família Yambo notou a ausência de
Guy Yambo em 11 de Janeiro de 2007, conseguiram contactá-lo. Observa que
assim que a família Yambo notou a ausência de Guy Yambo em 11 de Janeiro de
2007, foram procurá-lo em toda a
polícia e hospitais, mas nunca soube onde estava, até que um dia, quando
ela respondeu à citação do Comissário da Polícia de Ouenze 2 de 23
No final, a vítima morreu na detenção. Conclui-se, portanto, que a detenção
incomunicável de Guy Yambo constitui um tratamento cruel, desumano e
degradante.
Comunicação 323/06 - EgtJptian Initiative for Personal Rights & INTERIGHTS v/ Egypt, par. 202.
Communications48/ 90-50/91-52/ 91-89/ 93- Amnistia Internacional,Comite Loosli Bachelard,Comité dos
Advogados para os Direitos Humanos e a Associação dos Membros da Conferência Episcopal da África
Oriental v. Sudão, ACHPR 1999, par. 54 Sudão, ACHPR 1999, para 54;Yo.ir-1\ si comunicação 222/98229/99- Gabinete Jurídico de Ghazi
v. Sudão,
3, Suleiman
pa a 4' ; -·c:•
'.;.: -•,- ACHPR 200
.,.,•,
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87. Sobre o segundo ponto, a Comissão observa que o assalto e a agressão cometidos
à Vítima foram de tal gravidade que causaram a sua morte. O
a responsabilidade dos agentes policiais da Delegacia de Polícia de Ouenze 2
tendo sido estabelecida pelas conclusões subsequentes ao exame da alegação de
violação
Em caso de violação do artigo 4º da Carta, a qualificação de tortura é, portanto, mantida.
88. Sobre o terceiro ponto, a Comissão observa que Guy Yambo não beneficiou
de qualquer assistência médica, apesar do alerta emitido pelos seus colegas
prisioneiros sobre a
Ele só foi levado ao hospital após a sua morte para depositar o seu corpo na
morgue. Ele só foi levado ao hospital após a sua morte e o seu corpo foi levado
para o necrotério.
De acordo com a jurisprudência acima referida, a Comissão é de opinião que a
recusa em tratar Guy Yambo constitui um acto de tortura.
89. Na sua jurisprudência relevante, a Comissão estabeleceu uma ligação de
princípio entre tortura, tratamento desumano e degradante e dignidade
humana. Este foi o caso, entre outros, no Modise v. Botsuana e Iniciativa
Egípcia para os Direitos Pessoais e Interesses v. Egito onde a Comissão
considerou que o tratamento desumano e degradante viola necessariamente a
dignidade humana. 30 Logicamente, a tortura é mais violadora da dignidade
humana, como a Comissão confirmou na sua decisão no caso das populações
Kilwa v. RDC31 . É portanto necessário
constatação de uma violação do direito à dignidade pessoal contra Guy
Yambo. Consequentemente, é estabelecida a violação do artigo 5º da Carta
Africana.
A alegada violação do artigo 6
90. O artigo 6º da Carta Africana prevê que: "Toda a pessoa tem direito à liberdade e
à segurança da pessoa. Ninguém pode ser privado da sua liberdade a não ser por
motivos e condições determinados por lei; em particular
ninguém deve ser arbitrariamente preso ou detido". Os queixosos alegam a
prisão e detenção arbitrária de Guy Yambo. Portanto, cabe ao

Comunicação 97/ 93- Madise v. Botswa
na, C ADHP 2000, par. 91; Comunicação 323/ 06, op. cit.
cit, par. 196.
/4 :=;--:;-;.-41
31 Commun icati on 393/10 - op. cit. para .11rl£
cRET P.; ,4 ",a
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Comissão para determinar se a detenção da vítima foi motivada e continuou sob
condições previamente determinadas por lei.
91. A Comissão considera que as pessoas detidas devem ser informadas dos
motivos da sua detenção; devem também ser prontamente informadas de
quaisquer acusações contra elas. 32 A Comissão também considerou que a
privação de liberdade fora do quadro legal estrito ou por razões arbitrárias
viola o Artigo 6 da Carta Africana:33 Em particular, em Liesbeth Zegveld e
Mussie Ephrem v. Eritrea, a Comissão adoptou a posição de que a
É arbitrário prender alguém incomunicável. 34 O Tribunal de Recurso doEBCE tem na sua
O Tribunal considera que "a proibição de prisão e detenção arbitrária é
absoluta". 35
.

92. Nas circunstâncias do caso, a Comissão já concluiu que Guy Yamlfo morreu na

prisão._ A Comissão observa ainda que a prisão de Guy Yambo não foi
comunicada à sua família para os informar das razões da sua detenção.
Ela notou que desde que a família 'lambo' notou a ausência de Guy Yambo no
dia 11 de Janeiro, eles têm-no procurado em todas as esquadras em vão. Ela
observou que desde que a família de Guy Yambo notou sua ausência em 11 de
janeiro, eles o procuram em todas as delegacias de polícia em vão,
até ao dia em que ela recebeu a convocação em 23 de Janeiro de 2007 para comparecer
no posto de..., olic e d 0' uen ze 2 . 'f'

,.
93. A Comissão considera
que a detenção de Guy Yambo na esquadra de polícia
"i;
'
Não é possível ter uma pessoa detida por mais de dez dias sem ser levada perante um
magistrado. A legislação
do Código de Processo Penal congolês prevê um período de detenção de 72 horas,
que pode ser prorrogado por três (3) dias mediante autorização escrita do Presidente da
República para fins de investigação. Nada
O caso mostra que houve um mandato do promotor público recomendando a
extensão da custódia policial de Guy Yambo para além das 72 horas. Neste caso,

225/98 - Huri-Laws v. Nigéria, ACHPR 2000, parágrafo 43; Guidelines on
Conditions of
Prest,
Detention and Prisonment in Africa,
4.2,
http://www.achpr.org/files/instruments/guidelinesarrest detention/guidelinesonarrestpolice custody.pelf
33 Comm u nica ti o n 379/ 09 - Monim Elgak , Osman Humm eida e Amir Suliman (representado por FIDH e
OMCT) v. Sudão, ACHPR 2015, par. 103.
34 Ver Comm un ca tion 250/ 02-Liesbeth Zegveld e Mussie Ephrem v. Ery thr ee, ACHPR 2003, par. 56.
35 ECW/ CCJ/J UD/ 03/ 13- Simone Ehivet e Michel Gbagbo v/ Cote d' Ivoire, Tribunal de Justiça da
CEDEAO, para ?_S: __
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A Comissão observa que o período máximo de custódia policial é de 6 dias.
94. No presente caso, a Comissão observa que a detenção de Guy Yambo na
esquadra da polícia por mais de 10 dias e sem contacto com a família está para
além dos prazos legais prescritos pela lei doméstica do Estado requerido. Do
acima exposto e com base no facto de os prazos prescritos pela lei interna
estarem em aplicação das obrigações decorrentes da Carta Africana, a
Comissão conclui, portanto, que houve uma violação do artigo 6.
95. Sobre a assimilação da detenção incomunicável de Guy iYambo a um
desaparecimento forçado, a Comissão observa que a Carta Africana não
define "detenção incomunicável" como um desaparecimento forçado.
A análise será realizada à luz de outras regras internacionais, em conformidade
com o artigo 61º da Carta Africana, a fim de determinar até que ponto os
autores de desaparecimentos forçados têm o direito de ser ouvidos.
determinando a definição.
96. De acordo com as disposições do artigo 2º da referida Convenção Internacional

para a protecção de todas as

pessoas

mulheres contra os desaparecimentos forçados

de 20
O termo "desaparecimento" é definido como a prisão, detenção, rapto ou
qualquer outra forma de privação de liberdade por agentes do Estado ou por
pessoas ou grupos de pessoas agindo com a autorização, aquiescência ou
aquiescência do Estado, seguida da negação do reconhecimento da privação de
liberdade ou da ocultação do destino dos desaparecidos.
à pessoa desaparecida ou ao seu paradeiro, retirando-a da protecção de
da lei".
97. Em resposta

a

esta alegação, a Comissão faz referência à jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos (Corte Interamericana), que tem afirmado
que a prática de desaparecimentos forçados envolve freqüentemente a execução
de detentos em segredo e sem processo posterior, seguida da ocultação do
corpo para apagar todos os vestígios materiais do crime.

Isto é uma violação brutal do direito à vida.

36http:/

/ www.ohchr.org/ PT/Professional Interest/ Pages/ConventionCED.aspx
IDH, Processo Velasquez Rodriguez contra Honduras, Sentença de 29 de Julho de 1988, Série C nº.

37 Tribunal

98. Neste caso, a Comissão observa que o destino de Guy Yambo não foi ocultado. O
fato é que ele morreu como resultado de uma agressão deliberada e seu corpo
nunca foi escondido por qualquer razão.
99. Por estas razões, a Comissão considera que a detenção de Guy Yambo é
arbitrária. Deve, portanto, concluir-se que houve violação do artigo 6º da Carta.
Por outro lado, como os queixosos não conseguiram provar o desaparecimento
forçado, a Comissão não pode concluir que houve uma violação da lei
relacionada com o mesmo.

Sobre a alegada violação do artigo 7.1. (a) e (a)
100.
O artigo 7.1 (a) da Carta Africana prevê que "Toda a pessoa tem direito a
uma audiência. Este direito inclui o direito de recorrer aos tribunais nacionais
competentes em relação a qualquer acto que viole os direitos fundamentais
reconhecidos e garantidos pelas convenções, leis, regulamentos e costumes em
vigor". Os queixosos alegam uma violação deste direito em relação a Guy
Yambo e à sua família.
101.
Em apoio às alegações de violação do direito de Guy Yambo de ser ouvido,
os queixosos argumentam que Guy Yambo foi detido sefcomunicado e que,
como resultado, a polícia congolesa o impediu de desafiar o
a regularidade da sua audição. A Comissão já decidiu que o direito a ser ouvido
A Comissão considerou ainda que, em circunstâncias em que os indivíduos são
detidos, deveriam pelo menos ter a oportunidade de contestar a sua detenção
perante os tribunais competentes.39
I,.

102.
Dos meios desenvolvidos pelos queixosos, eles alegam que Guy Yambo
nunca foi ouvido pelas autoridades judiciais durante a sua detenção. A Comissão
observa que os autores da queixa não apresentaram quaisquer provas ao
apoio à alegada violação do direito de Guy Yambo a ser ouvido no
A detenção. A Comissão também examinou os documentos à sua disposição,
mas não encontrou provas que sustentem tal alegação. À luz da sua
jurisprudência relevante, na qual tem sustentado que em

Na ausência de informações específicas sobre a natureza dos actos
denunciados, a Comissão não pode confirmar a alegada violação.40 Em
Na ausência de informações que substanciem as alegações feitas, a Comissão não
pode concluir que houve uma violação do artigo 7(1)(a) da Carta em relação a
Guy Yambo.
103 . Na segunda parte deste apelo, o Plaiw alega o fracasso ou recusa dos
tribunais congoleses em ouvir a queixa apresentada pela família Yambo após a
morte de Guy Yambo. As conclusões anteriores da Comissão indicam que a
responsabilidade do Estado requerido pode ser assumida pelo desrespeito dos
direitos concebidos, mas também pela inacção em caso de violação por
terceiros. Na sua decisão Zimbabwe Human Rights NGO Forum v.

Zimbabwe, a Comissão concluiu que um acto imputável a um terceiro não
constitui uma violação dos direitos do Estado.
a um terceiro pode muito bem implicar a responsabilidade do Estado quando este
não tenha
conseguiu evitar a ocorrência da violação ou tomar as medidas necessárias para

evitar que ela acontecesse.
a acusação dos perpetradores e a indemnização por danos. 41
A obrigação de proteger implica assim uma obrigação subsequente por parte do
Estado arguido de processar os perpetradores dos crimes cometidos.
direitos garantidos pela Carta, para puni-los e reparar os danos causados.
os danos sofridos pelas vítimas. A este respeito, a Comissão refere a sua
As Diretrizes de Robben Island da Comissão, que convidam os Estados a
garantir investigações rápidas, imparciais e eficazes sobre alegações de tortura e
maus-tratos a eles infligidos.
Ao cuidado das autoridades competentes. 42
105 . Na Association of Victims of Post Electoral Violence and Interights v.
Cameroon, a Comissão coloca especial ênfase na obrigação do Estado de
"conduzir investigações" e "tomar as medidas adequadas" para prevenir e remediar
a violação.

4°Comm

uni ca tion 205/ 97- Kazeem Aminu v. Nigéria, ACHPR 2000, par. 16.
Ver Comunicação 245/02, op. cit., par. 143; ver também Comunicação 272/03, op. cit., par. 143. op. cit.,
parágrafos 89- 90.
42CADHP/
Res.61(XXXII) 02: Resolução sobre diretrizes e medidas de proibição e prevenção
de tortura e tratamento ou castigo cruel. Inh u m ins ou graus na África (as Diretrizes de Robben Island) paras 18
e J 9. ,::;:,·, ,,:·:.
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106.

No caso em apreço, a Comissão observa que, após a morte de Guy Yambo

em

resultado da alegada agressão e agressão, os tribunais do Estado arguido
foram apreendidos em 23 de Maio de 2007 e a identidade do alegado perpetrador
foi comunicada
no TGI de Brazzaville. A Comissão observa que, na data da sua remessa, a
A Comissão considera que as autoridades judiciais do Estado requerido não
examinaram o processo nem convocaram os autores da queixa para uma
investigação preliminar e não foi dada qualquer razão para justificar tal
situação. A Comissão considera que o Estado requerido não cumpriu a sua
obrigação de proceder a investigações a fim de
para lançar luz sobre as causas da morte de Guy Yambo, a fim de identificar e
punir os perpetradores. A este respeito, a Comissão remete para as directrizes
sobre as condições de detenção, julgamento e prisão preventiva em África
A Comissão aproveitou esta oportunidade para reiterar que se uma pessoa
presa, sob custódia policial, em prisão preventiva ou sob custódia de um
tribunal de transferência morrer, uma investigação imparcial e independente sobre
a causa da morte deve ser realizada imediatamente por uma autoridade judicial. 43
Neste contexto, a Comissão conclui que a inacção do
O tribunal viola a regra 7.1(a) no que diz respeito à família Yambo.
107.
Com base na violação das disposições do artigo 7(1)(d) da Carta, os
queixosos alegam uma violação do prazo razoável para julgamento da queixa
relativa à morte de Guy Yambo. Na sua jurisprudência, a
Em particular, a Comissão avaliou a duração razoável dos procedimentos internos
de acordo com as circunstâncias de cada caso, caso a caso, com base nos
requisitos do direito interno do Estado requerido, no comportamento das
autoridades e dos autores da queixa, nos factos do caso e na situação particular
dos autores da queixa. 44 A Comissão tem concluído consistentemente que
circunstâncias especiais que não podem ser ultrapassadas não podem ser
invocadas para justificar um atraso que é manifestamente prejudicial aos
direitos do indivíduo. Assim, por exemplo, a Comissão decidiu em Pagnoule
(em nome de Mazou) v. Camarões, que um julgamento que durou dois (2) anos
sem o mínimo
;i

Comissão Africana, Guidelines on Conditions of Arrest, Police Custody and Pre-trial Detention in Africa,
2014, par. 21(a).
44 Comunicação 97/93, op. cit. para 69; Comunicação 272/03-Associação de Vítimas de Violência Póseleitoral e Int erights v. Camarões, ACHPR 2009, para 130; Em alguns casos, a Comissão também levou
em conta a situação política e a história judicial do país, mas também a natureza da queixa. Ver, por
exemplo, Comunicação 293/04- Zimbabwe Lawyers for
Rig humano ? i; e parah:lDireitos Humanos e Desenvolvimento em África v. Zimbabué, ACHPR 2008,
parágrafos 58 - ,60. .;.er". A, J 4, -o "".
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O facto de o acto processual ter sido realizado sem uma razão válida que
justifique tal atraso constitui uma violação do direito a um julgamento dentro de
um prazo razoável. 45
108.
v. Eritreia, onde considerou que nem a gravidade ou complexidade dos
alegados crimes nem o papel desordenado do tribunal no caso eram suficientes
para justificar uma declaração de inocência.
a situação política no Estado arguido não pode ser tida em conta no
justificar uma derrogação ao direito de ser julgado dentro de um prazo razoável. 46
;,

"'

109 .
Neste caso, foi apresentada uma queixa sobre a morte de Guy Yambo.
perante a TGI de Brazzaville em 23 de Maio de 2007 e registado sob o número
1438. No momento do encaminhamento da Comissão, em 15 de Março de 2011, a
referida queixa não tinha sido examinada nem investigada. A Comissão
observa que no
No momento do encaminhamento, tinham passado quase quatro anos sem que
nenhuma investigação ou audiência dos reclamantes tivesse sido realizada, apesar
dos lembretes enviados pela família da Vítima ao Procurador Público no Tribunal
de Primeira Instância de Brazzaville para acompanhar o caso. Considera que esta
inércia do Supremo Tribunal de Brazzaville é injustificada na medida em que lidar
com uma morte ocorrida em detenção não representa, em todas as provas, qualquer
complexidade.
110.
A Comissão também observa que os beneficiários de Guy Yambo tinham
interesses consideráveis na condução e no rápido resultado do julgamento. Em
Tendo em conta estas questões e a inércia do Tribunal Superior durante quase
quatro anos, a Comissão conclui que houve uma violação do artigo 7.1(d) da
Carta Africana.
A alegada violação do artigo 1
111.
O artigo 1º da Carta Africana estabelece que: "Os Estados Membros da
O Governo da República do Congo e a Organização de Unidade Africana, partes na
presente Carta, reconhecem os direitos, deveres e liberdades estabelecidos na presente
Carta e comprometem-se a adoptar medidas legislativas ou outras medidas para a sua
implementação. Em relação à violação de
Nos termos do artigo 1º, os queixosos alegam que o Estado requerido não
conduziu investigações independentes e adequadas sobre a morte sob custódia
de Guy Yambo, não processou e não tomou medidas disciplinares

contra os agentes de segurança da esquadra de Ouenze Mandzandza na altura
dos eventos.
112.
A Comissão Africana considera que "a incapacidade de investigar
eficazmente violações específicas, com o resultado de os perpetradores serem
levados à justiça, demonstra uma falta de empenho em tomar medidas
adequadas por parte do Estado, especialmente quando esta falta de empenho é
apoiada por desculpas como a falta de informação suficiente para conduzir
uma investigação adequada. Além disso, a falta de investigação envolve a
responsabilidade internacional do Estado requerido, tanto no caso de crimes
cometidos por agentes do Estado como por pessoas privadas. 47 A Comissão
considera
É também de notar que a violação de qualquer disposição da Carta Africana
-•
automaticamente implica uma violação do artigo 1.48 O Tribunal Africano considerou que
a mesma conclusão em Thomas v. Tanzânia49 , ao sustentar que
! a obrigação estabelecida no artigo da Carta não é respeitada ou é violada
quando qualquer dos direitos, liberdades ou liberdades consagrados na Carta
tenha sido restringido, violado ou não aplicado.
113.
Tendo em conta esta jurisprudência e o facto de os artigos 4º, 5º, 6º e 7º, nº
1, alíneas a) e d), já terem sido considerados violados, e sem ter de examinar os
outros fundamentos de violação dos queixosos, a Comissão considera que
que a violação do artigo 1º da Carta Africana é estabelecida contra o Estado
requerido.
Pedidos de indemnização
114.
Uma vez que a Comissão aceitou os fundamentos dos queixosos, é
conveniente examinar as alegações conexas. A jurisprudência da Comissão
estabeleceu que a violação dos direitos protegidos pela Carta dá lugar a um
direito de reparação, incluindo a reparação monetária. 50 Recorda que o conjunto
dos direitos garantidos pela Carta Africana seria uma mera proclamação, se não
fosse

47 Co

mm unication 74/ 92- Op. cit., par. 22.
Uni cation 368/09 -Abdel Hadi, Ali Radi & Outros v. Sudão , ACHPR 2014, parágrafos 91-92.
49
Ver CAfDHP, Requete n°005/ 2013 - Alex Thomas v. Tanzânia, Acórdão sobre os méritos de 20 de
Novembro de 2015, par. 135
50Voi_rCo
c 3 1 3 / 0 5 - Bom v. Botsuana, par. 245 e Comunicação 393/10 - op.
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garantido por um direito de restituição ou compensação em caso de violação1.
115.
Quanto ao quantum de indemnização, a Comissão reafirmou na sua
jurisprudência o princípio da restitutio in integrum, que exige que a vítima seja
devolvida à situação anterior à violação. No entanto, quando o
Se a restituição for impossível ou inadequada, a respectiva obrigação é
resolvida por meio de compensação.52 No seu Comentário Geral nº 4 sobre a
Carta Africana,
sobre o direito à reparação das vítimas de tortura e outros tratamentos ou castigos cruéis,
desumanos ou degradantes
tratamento cruel, desumano ou degradante (artigo 5.º), a Comissão considerou
que a reparação deve incluir a restituição, compensação, reabilitação e
indemnização por
reabilitação, satisfação, incluindo o direito à verdade, e garantias de não revelação
repetição. 53 Considerou ainda, no Comentário Geral Nº 3 sobre o Artigo 4º da
Carta Africana do Direito à Vida, que a reparação deve ser proporcional à
gravidade das violações e dos danos sofridos.54
116.
O Tribunal Africano considerou que o Estado responsável pela violação
deve tentar apagar todas as consequências do acto ilegal e restabelecer o Estado
que teria
teria existido se o acto não tivesse sido cometido. 55 O Tribunal
Interamericano
A Corte Interamericana de Direitos Humanos concordou,
sustentando que "a reparação inclui medidas destinadas a eliminar as
consequências das violações cometidas. A natureza e o valor dependem dos
danos pecuniários e não pecuniários sofridos. A reparação não pode tornar as
vítimas ou os seus beneficiários
direitos e devem ser proporcionais às violações encontradas"'56
117 .
Na presente comunicação, os reclamantes pedem uma compensação
monetária por danos materiais e não materiais; a abertura de uma
investigação sobre a
a adoção de leis ou políticas destinadas a assegurar que todos os casos de
morte no Congo sejam processados; e a adoção de leis ou políticas destinadas
a assegurar que todos os casos de morte no Congo sejam processados.
Comunicação 302/05 - Maftre Mamboleo M. Itundamilamba v. RDC, ACHPR 2013, par. 133
Ver Comunicação 389/10 - Mbiankeu Genevieve v. Camarões, ACHPR 2015, parágrafo 136; ver também
Comunicação 318 / 06 - Open Society Justice Initiative v. Cote d'Ivoire, ACHPR 2015, par. 198,
53 ACHPR, Comentário Geral No. 4 (2015), par. 10,
54 ACHPR, Comentário Geral Nº 3, op. cit. , p. 19.
55 Ver CAIDHP, Requete n°013/ 2011 - Abdoulaye Nikiema, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo & Mouvement
Burkinabe des droits de l'homme et des peuples v. Republique du Burkina Faso, Arret sur le fond du 28 Mars
2014, paras 60 et 61.
/.--:;:_-::-;;, ,
56 Tribunal IADH, Goiburu e outros v. Paraguai, sentença de 22 de Setembro de 2006, por a'J 43...,. cRET,A,.P.
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pôr fim às detenções arbitrárias e ao fenómeno das mortes sob custódia.
118.
Os Reclamantes procuram o reembolso de 20.000 USD para despesas
incorridas pela família após a morte de Guy Yambo. A Comissão observa que os
queixosos não especificaram o que estas despesas representam nem
produziram provas documentais que justifiquem as despesas incorridas, o que
não permite que a Comissão faça uma determinação. Neste caso, a Comissão
remete os reclamantes para os tribunais nacionais para a avaliação do quantum
de compensação dos custos incorridos.
119.
Em relação aos danos morais e materiais sofridos pelos filhos de Guy
Yambo, a Comissão observa que os reclamantes pediram um prêmio de US$
1.000.000 pelos danos sofridos como resultado da morte súbita do pai. No
presente caso, a Comissão só pode decidir sobre a compensação a ser concedida
às duas crianças vivas. A Comissão observa que os danos materiais e morais
sofridos por crianças menores após a morte do pai são enormes e não se
prestam a uma avaliação precisa. Na Comunicação 393/10, a Comissão
lembrou que nenhuma compensação financeira pode resgatar uma vida
perdida, mas pode curar uma ferida, e decidiu conceder aos beneficiários uma
compensação de 300.000 dólares americanos por cada pessoa falecida. 57 A
Comissão observa que este montante foi concedido aos beneficiários das
vítimas por cada perda de vida humana sofrida, independentemente da relação
familiar. A Comissão não encontra nenhuma razão particular para uma
distinção diferente e decide conceder às duas crianças órfãs 300.000 dólares para
serem divididas igualmente, com 150.000 dólares por criança como danos pela
morte do pai.
120.
Os queixosos também pediram o pagamento de 180.000 USD à família Guy
Yambo para que pudessem cuidar das duas crianças deixadas por Guy Yambo.
A Comissão considera que estas despesas já estão cobertas pela indemnização
concedida aos filhos do falecido e decide rejeitar este pedido.
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121.
Os Requerentes pedem ainda uma indemnização pelos danos pecuniários
sofridos pela família do falecido Yambo. Eles reivindicam a soma de 200.000
dólares para sete membros da família que Guy Yambo sustentou financeiramente
com o seu rendimento mensal de 300 dólares. A Comissão considera que o
sofrimento sofrido pelos familiares da vítima deve ser compensado de forma
justa. No caso Norbert Zongo e outros contra Burkina Faso, o Tribunal Africano
decidiu que apenas os cônjuges, filhos, pais e mães das vítimas tinham direito à
reparação moral. 58 A Comissão nota que, no presente caso, os queixosos não
apresentaram provas dos rendimentos do falecido Yambo e não especificaram
quem são os sete membros da família e a sua relação com a vítima. Na ausência
desta informação crucial, a
A Comissão não encontra nenhuma base sobre a qual possa decidir sobre esta
alegação. Decide, portanto, que a compensação dos parentes dos
a vítima é avaliada de acordo com a legislação nacional.
122.
No seu pedido de abertura de um inquérito independente com vista a
processar os autores de todos os casos de morte no Congo, os queixosos
alegam quatro outros casos de abuso que resultaram na morte das vítimas,
nomeadamente os casos de Kondo Ndossa Dhan Macko, Tsikomboula
Bertrand Bernard, Marnpousa Helgain, e Banombi Sylvain. A Comissão
observa que o seu encaminhamento diz respeito à detenção de Guy Yambo e
que não pode pronunciar-se sobre outros casos que não lhe tenham sido
encaminhados. A Comissão já descobriu que o Estado requerido violou o direito
de ter o seu caso ouvido e de ser julgado dentro de um prazo razoável. A
Comissão considera que cabe ao Estado arguido conduzir uma investigação
diligente com o objectivo de acusar e julgar os autores do homicídio de Guy
Yambo o mais rapidamente possível.
123.

No que diz respeito ao pedido de adopção de leis ou políticas destinadas

a

pôr fim às detenções/detenções arbitrárias e ao fenómeno das mortes sob
custódia, a Comissão observa que os queixosos não apresentaram provas que
sustentem que o quadro legal tenha qualquer ligação com a morte de Guy Yambo.
No entanto, a Comissão observa que a morte na prisão de Guy Yambo de
No caso da delegacia Ouenze 2, a falta de informação sobre as conseqüências da
agressão e da agressão, bem como as deficiências dos agentes estaduais responsáveis
pela delegacia, revelam deficiências gritantes na área das prisões e na administração
dos locais de detenção. A-: J!b e rte.
< ,. ,-'"1'1,'-E' A. 14, -Oc
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11 O testemunho de B.D.C. mostra que as celas da delegacia 0uenze 2 são muito
estreitas, superlotadas, sujas, mal ventiladas e carentes de instalações
Os detidos não são alimentados e não têm acesso a água potável.
A Comissão considera, portanto, que o Estado é obrigado a tomar medidas
urgentes para erradicar as detenções arbitrárias, garantir a segurança dos
detidos e proteger os direitos das vítimas.
A fim de assegurar que os detidos tenham condições de vida decentes,
incluindo o acesso a cuidados de saúde, e para evitar mortes evitáveis na
detenção, é necessário
Decisão da Comissão sobre a substância
A Comissão,
Por estes motivos,
124.
Defende que a República do Congo não violou as disposições do artigo
7.1 (a) da Carta Africana em relação a Guy Yambo.

Considera que a República do Uganda violou as disposições dos artigos 1, 4,
5, 6 em relação a Guy Yambo e do artigo 7.1 (a) e (d) da Carta Africana em
relação à família Ya'mbo.

125.

Portanto:
"
i.
Solicita à
República do Congo que reembolse todos
os custos e despesas incorridos pela família de Guy Yambo após a sua
morte;
ii.
Solicita à República do Congo o pagamento de uma indemnização
de USD 300.000 para as duas crianças deixadas por Guy Yambo, ou
seja, BSD 150.000 por criança, mediante apresentação das suas certidões de
nascimento ou qualquer outra prova equivalente;
iii.
Rejeita o pedido de pagamento de 200.000 USD para os 7 membros da
família Yambo e solicita à República do Congo que indemnize
De acordo com a lei interna, os familiares mais próximos da vítima pelos
danos morais e materiais sofridos após a morte de Guy Yambo;
iv.
Rejeita o pedido de pagamento de 180.000 USD para os cuidados das duas
crianças deixadas por Guy Yambo;
v.
Solicita
à República do
Congo que realize uma investigação
ti!_v_re com o propósito de perseguir e julgar todos os perpetradores envolvidos
nas violações encontradas; :... ;. :
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vi.

viii.
ix.

x.

Convida

a República do Congo a adoptar medidas legislativas e
administrativas que tornem obrigatória uma investigação independente
de todas as mortes nas instalações de detenção;
vii.
Convida a República do Congo a adoptar medidas legislativas
e outras destinadas a erradicar as detenções arbitrárias, garantindo
A fim de evitar mortes evitáveis na detenção, os prisioneiros devem ter
condições de vida decentes, incluindo o acesso a cuidados de saúde;
Solicita à República do Congo que assegure a aplicação da presente
decisão;
Solicita às Partes que informem a Comissão, no prazo de cento e oitenta
(180) dias, sobre as medidas tomadas para implementar esta decisão, de
acordo com o artigo 112(2) do Regulamento Interno da Comissão (2010);
e
Oferece os seus bons ofícios para facilitar a implementação desta
decisão.
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