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AZOURY & ASSOCIATES LAW FIRM 
Badaro street, Manhattan building, 1st floor  

Beirut -Lebanon 

(T)  + 9611383835 (F) + 9611387460  

azourlaw@dm.net.lb 

azourylaw.com 

 

Beirut, December 2nd, 2021 

 

Dear Sirs,  

Please find below press statement from M. Jean Boustany in both English and Portugese.  

Best regards, 

Akram Azoury  

Press statement from Jean Boustany 

I was told this morning by the Lebanese Attorney General that my voluntary testimony, 

due to take place tomorrow (December 3, 2021) as previously requested by the 

Mozambican Court, is not going ahead. 

 

It is deplorable and unbelievable to hear, on television today, the Mozambican Court 

blocking my testimony whilst seemingly justifying this new position on alleged 

ignorance that I am a defendant in another case in Mozambique.  

 

This was as a last minute reversal of the Mozambican Court's previous ruling and official 

demands communicated to the Lebanese Authorities. 

 

This development comes on the anniversary of my unanimous acquittal in New York 

following a 7 week jury trial and which included charges based on Mozambican law.  

 

I strongly  believe that the people of Mozambique deserve to hear the truth from His 

Excellency President Nyusi, the man at the centre of the story and myself. 

 

This latest manoeuvre is yet further proof that the Mozambican Authorities are 

manipulating their judicial system for political purposes.  
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Press statement translation to Portugese 

Fui informado esta manhã pelo Procurador-Geral Libanês que o meu depoimento 

voluntário, previsto para amanhã (3 de Dezembro de 2021), não mais irá ocorrer, 

conforme previamente solicitado pelo Tribunal de Moçambique, não vai avançar. 

 

Foi deplorável e inacreditável ouvir, hoje na televisão, o Tribunal Judicial da Cidade de 

Maputo, em Moçambique bloquear a minha audição no julgamento, embora pareça 

justificar esta nova posição sobre alegada ignorância de que sou arguido noutro processo 

em Moçambique. 

 

Tratou-se de uma reversão de última hora à decisão anterior do Tribunal de Moçambique 

e às exigências oficiais comunicadas às autoridades libanesas. 

 

Este acontecimento ocorre quando se celebra o segundo aniversário da minha absolvição 

em Nova Iorque, na sequência de um julgamento, perante um júri e durante 7 semanas e 

que incluiu acusações baseadas na lei moçambicana. 

 

Acredito fortemente que o povo moçambicano merece ouvir a verdade de mim e de Sua 

Excelência o Presidente Nyusi, o homem no centro da história. 

 

Esta última manobra é mais uma prova de que as autoridades moçambicanas estão a 

manipular o seu sistema judicial para fins políticos. 


