
 

RESUMO 

PEDIDO DE PARECER CONSULTIVO N.º 002/2014 – RECONTRE AFRICAIN POUR 

LA DEFENSE DE DROITS DE L'HOMME (RADDHO) 

I. PARTES 

1. O Movimento Africano para a Defesa dos Direitos Humanos (RADDHO) é uma 

Organização Não-Governamental de defesa dos Direitos Humanos fundada em 

1990, no Senegal, por africanos oriundos de vários quadrantes. Tem a sua Sede 

principal em Dakar, Apartment n.° 4024, Amitie II, Allees Seydou Nourou Tall, BP 

14246, Dakar-Fann, Senegal. Tem ainda representações em países africanos –  

Burquina Faso, Camarões, Guiné, Mauritãnia e Togo – e eurpeus –França e 

Suiça.  

 

2. A RADDHO tem estatuto de observador junto da Comissão Africana dos Direitos 

do Homem e dos Povos e goza ainda do Estauto Consultivo Especial junto da 

ECOSOC (ONU) desde 2005.  

 

3. A RADDHO é representada perante o Tribunal pelo seu Secretário Geral, 

Senhor Aboubacry MBODJI e pelo seu Assessor Jurídico, o Advogado Amadou 

Aly KANE, membro da Ordem dos Advogados do Senegal, com domicílio em 

112, Rue Marsat X Blaise Diagne, Dakar. 

 

II. RESUMO DO HISTÓRICO DO PEDIDO 

4. A RADDHO apresentou o seu Pedido de Parecer nos termos do art.4.º do 

Protocolo do Tribunal e dos artigos 26.º (b) e 68.º do Regulamento Interno do 

Tribunal (RI). 

 

5. A RADDHO apresenta o Pedido de Parecer no quadro do exercício do seu 

mandato de promoção e protecção dos direitos humanos em africa e no mundo, 

e invoca a necessidade de os actores de sistema africano de promoção e 
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protecção dos direitos humanos se esclarecerem sobre o conteúdo e o alcance 

de certos instrumentos jurídicos regionais e internacionais e a licitude de certos 

actos em relação aos mesmos. 

 

6. A RADDHO alega que no exercício das suas funções é solicitada a intervir 

quando ocorrem violações dos direitos humanos, pelo que, pretendo tornar mais 

eficaz as suas acções e para melhor esclarecer as vítimas que a ela recorrem, 

apresentou a este Tribunal o primeiro Pedido de Parecer, que foi reformulado na 

presente versão que contém três grupos de questões que a seeguir se resume. 

 

7. Primeira questão: A RADDHO pede ao Tribunal esclarecimentos sobre se, 

nos termos dos artigos 13.º da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos 

Povos (Carta), 23.º da Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e 

Governação (Carta Africana sobre Democracia), 4.º do Acto Constitutivo da 

União Africana (Acto constitutivo da UA), 25.º do Pacto Internacional sobre os 

Direitos Civis e Políticos (PIDCP): 

a) é possível accionar judicialmente perante a Comissão, ou perante o 

Tribunal o Estado onde ocorreu a alteração anticonstitucional de 

governo, tendo em conta que a jurisdição nacional não teria 

competência para conhecer de tal causa? 

b) Se sim, quem teria legitimidade para introduzir tal acção – os cidadãos 

desse país ou qualquer outra Organização Não Governamental (ONG) 

Africana dos Direitos Humanos reconhecida pela UA –, e em que 

prazo?  

c) Se a realização de eleições depois da alteração anticonstitucional do 

governo impede a interposição de tal acção judicial pela violação das 

disposições referidas supra? 

 

8. Segunda questão – A RADDHO pede o esclarecimento do Tribunal sobre o 

seguinte: 

 o significado das expressões “violações graves ou massivas dos 

direitos humanos” previsto no parágrafo primeiro do art. 58.º da Carta; 

 se  a disposição referida supra implica apenas a responsabilização 

directa do Estado, ou se o Estado ainda é indirectamente responsável 

nos casos em que a violação tenha sido cometida por milícias pró-

governamentais ou por inação do próprio Estado; 

 por fim, os critérios que presidem à constatação da existência de uma 

situação de urgência em sede art. 58.º (n.º 3) da Carta. 

 



9. Terceira questão – Pergunta a RADDHO se a independência, o direito a 

processo equitativo e a imparcialidade da justiça previstos nos artigos 7.º da 

Carta, 14.º do PIDCP e as Directrizes e os Princípios da Comissão são 

compatíveis com o apoio político pela magistratura ou pelos seus altos 

responsáveis, sobretudo quando isso é feito publicamente através de marchas, 

ou traduzido no exercício de funções por diversas formas de zelo como 

constituição de Câmaras especiais para julgar os opositores, recusa de 

examinar as queixas provenientes de pessoas suspeitas de serem hostis ao 

regime no poder? FIM 

 


