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Βενεζουέλα, υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni  

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά µε τη Βενεζουέλα 

και ιδίως την υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni  

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούµενα ψηφίσµατά του για την κατάσταση στη Βενεζουέλα και 

ιδίως τα ψηφίσµατα της 11ης Φεβρουαρίου 2011, της 7ης Μαΐου 2009, της 23ης 

Οκτωβρίου 2008 και 24ης Μαΐου 2007, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισµού, 

A. εκτιµώντας ότι ο χωρισµός των εξουσιών και η ανεξαρτησία τους αποτελούν τη βάση του 

δηµοκρατικού και συνταγµατικού κράτους, 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 10 ∆εκεµβρίου 2009, η Maria Lourdes Afiuni, ∆ικαστής 

Ελέγχου στο Καράκας, ενεργώντας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Βενεζουέλας και 

ακολουθώντας γνωµοδότηση της οµάδας εργασίας των Ηνωµένων Εθνών για τις 

αυθαίρετες κρατήσεις, διέταξε την αποφυλάκιση, υπό σοβαρούς περιοριστικούς όρους 

που περιλάµβαναν την αφαίρεση διαβατηρίου, του Eligio Cedeño, o οποίος ήταν 

προφυλακισµένος από τον Φεβρουάριο του 2007, 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι βάσει του δικαίου της Βενεζουέλας, η περίοδος προφυλάκισης 

πριν από τη δίκη περιορίζεται σε δύο έτη και ότι η δικαστής Afiuni εκδίδοντας την 

απόφασή της προάσπιζε θεµελιώδη δικαιώµατα που είναι κατοχυρωµένα στο ∆ίκαιο της 

Βενεζουέλας και το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η δικαστής Afiuni συνελήφθη αµέσως, χωρίς απαγγελία 

κατηγορίας, µέσα στο δικαστήριο, από αξιωµατούχους της DISIP (∆ιεύθυνση Συλλογής 

Πληροφοριών και Πρόληψης) και µεταφέρθηκε στις 12∆εκεµβρίου στο INOF (Εθνικό 

Ίδρυµα Προσανατολισµού Γυναικών), µία φυλακή υψίστης ασφαλείας, όπου παραµένει 

ακόµη και σήµερα, περισσότερο από έξι µήνες αργότερα, υπό συνθήκες οι οποίες 

εξακολουθούν να θέτουν σε κίνδυνο τη σωµατική και ηθική ευεξία της, δεδοµένου ότι 

βρίσκεται µαζί µε έως 24 κρατούµενες οι οποίες έχουν καταδικασθεί από την ίδια για 

εγκλήµατα όπως ανθρωποκτονίες, διακίνηση ναρκωτικών και απαγωγές· ότι, κατά την 

κράτησή της, έχει υποστεί προσβολές, απειλές, λεκτικές και σωµατικές επιθέσεις και 

απόπειρες κατά της ζωής της, 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 11 ∆εκεµβρίου ο Πρόεδρος Hugo Chávez, σε λόγο του που 

µεταδόθηκε από την τηλεόραση, την αποκάλεσε κακοποιό, ζήτησε από τον υπουργό 

δικαιοσύνης να της επιβάλει τη µέγιστη ποινή και µάλιστα παρότρυνε την 

Εθνοσυνέλευση να θεσπίσει νέο νόµο µε τον οποίο γίνονται αυστηρότερες οι ποινές γι' 

αυτού του τύπου τη συµπεριφορά, ο οποίος να έχει αναδροµική ισχύ, 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 του Συντάγµατος της Βενεζουέλας αναφέρει ότι η 

δικαστική εξουσία πρέπει να είναι αυτόνοµη και ανεξάρτητη και ότι ο Πρόεδρος της 

∆ηµοκρατίας της Βενεζουέλας να είναι ο θεµατοφύλακας της ανεξαρτησίας της 



 

δικαιοσύνης, 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια των δηλώσεων του Προέδρου κατά της δικαστού 

Afiuni, εκείνη κατηγορήθηκε για κατάχρηση εξουσίας, διαφθορά, συνοµωσία και 

συνέργεια σε απόδραση και ότι, παρά το γεγονός ότι η δικαστής απέδειξε ότι δεν έχει 

λάβει χρήµατα και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν στοιχεία για δωροδοκία, εξακολουθεί να 

παραµένει φυλακισµένη, 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση της δικαστού Afiuni έχει προκαλέσει ένα κύµα 

εκθέσεων, ψηφισµάτων και δηλώσεων µε τις οποίες καταδικάζονται οι αρχές της 

Βενεζουέλας και εκφράζεται η αλληλεγγύη στο πρόσωπό της, καθώς νοµικοί και 

δικαστικοί από ολόκληρο τον κόσµο, ΜΚΟ όπως η ∆ιεθνής Αµνηστία ή η Human Rights 

Watch, και ο Ύπατος Αρµοστής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών έχουν 

εκφράσει την ανησυχία τους για την κατάστασή της, δηλώνοντας ότι έχει φυλακισθεί εξ 

αιτίας της ακεραιότητάς και του αγώνα της για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ενώ η 

∆ιαµερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων έχει ζητήσει τη λήψη προληπτικών 

µέτρων ώστε να διασφαλισθεί η προσωπική της ασφάλεια, 

Θ. εκτιµώντας ότι η περίπτωση της δικαστού Afiuni δεν είναι µεµονωµένο περιστατικό 

επίθεσης της πολιτικής εξουσίας κατά της δικαστικής αρχής δεδοµένου ότι ορισµένοι 

δικαστές έχουν απολυθεί, ενώ άλλοι επέλεξαν την εξορία, 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι η επιδείνωση της κατάστασης της δηµοκρατίας στη Βενεζουέλα 

εκδηλώνεται και σε άλλους τοµείς και ιδίως στον τοµέα της ελευθερίας του Τύπου, 

µεταξύ άλλων και του ∆ιαδικτύου, η οποία δέχεται συνεχείς επιθέσεις από την 

κυβέρνηση και εναντίον της οποίας έχουν ληφθεί κάθε είδους µέτρα, µεταξύ των οποίων 

το κλείσιµο εφηµερίδων, ραδιοφωνικών σταθµών, ιστοτόπων και τηλεοπτικών σταθµών, 

ΙΑ. εκτιµώντας ότι η ελευθερίας των µέσων ενηµέρωσης έχει πρωταρχική σηµασία για τη 

δηµοκρατία και το σεβασµό των θεµελιωδών ελευθεριών, λαµβάνοντας υπόψη τον 

κεφαλαιώδη ρόλο που διαδραµατίζει εγγυώµενη της ελευθερία έκφρασης των απόψεων 

και των ιδεών, µε τον δέοντα σεβασµό των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, 

συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων των πολιτικών αντιπάλων, και συνεισφέροντας 

στην αποτελεσµατική συµµετοχή των ατόµων στις δηµοκρατικές διαδικασίες, έτσι ώστε 

να καθίστανται δυνατές οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ενόψει των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 20ης 

Σεπτεµβρίου, το Εθνικό Εκλογικό Συµβούλιο, ύστερα από αίτηση της κυβέρνησης, έχει 

τροποποιήσει τις εκλογικές περιφέρειες από τις οποίες θα εκλεγούν 167 βουλευτές της 

Εθνοσυνέλευσης, αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν το έως και το 80% των πολιτειών που 

κυβερνώνται από την αντιπολίτευση, 

ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι µέτρα όπως η αυθαίρετη κατάσχεση και απαλλοτρίωση, που 

έχουν ληφθεί εναντίον περισσότερων από 760 επιχειρήσεων από το 2005, µερικές από τις 

οποίες συµφερόντων της ΕΕ, υπονοµεύουν τα βασικά κοινωνικά και οικονοµικά 

δικαιώµατα των πολιτών, 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη την τεταµένη πολιτική κατάσταση στη Βενεζουέλα, η οποία 

αντικατοπτρίζεται στις οχλήσεις, τις απειλές, τον εκφοβισµό και τις πολιτικές και 

ποινικές διώξεις εναντίον της δηµοκρατικής αντιπολίτευσης, των εκπροσώπων της, των 

δηµοκρατικά εκλεγµένων δηµάρχων και κυβερνητών της, του φοιτητικού κινήµατος, 



µελών των ενόπλων δυνάµεων και του δικαστικού σώµατος, αντιπάλων της επίσηµης 

πολιτικής του Chavez, δηµοσιογράφων και µέσων ενηµέρωσης, πολλοί από τους οποίους 

έχουν καταλήξει φυλακισµένοι για πολιτικούς λόγους, 

1. αποδοκιµάζει τις επιθέσεις εναντίον της ανεξαρτησίας της δικαστικής αρχής και εκφράζει 

την ανησυχία του για τη σύλληψη της δικαστού Afiuni, την οποία θεωρεί παραβίαση των 

στοιχειωδών προσωπικών δικαιωµάτων της και σοβαρότατη απειλή της ανεξαρτησίας της 

δικαστικής αρχής, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του κράτους δικαίου· 

2. ζητεί την απελευθέρωσή της και καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να δεσµευθεί 

στις αξίες του κράτους δικαίου, διευκολύνοντας µια δίκαιη και ταχεία δίκη, µε όλες τις 

εγγυήσεις βάσει του νόµου· 

3. εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης της δικαστού Afiuni, οι 

οποίες απειλούν την σωµατική και ψυχική της ακεραιότητα και καλεί τις σωφρονιστικές 

αρχές να εφαρµόσουν αυστηρά και αµέσως τα µέτρα και τις συστάσεις που 

διατυπώθηκαν από τη ∆ιαµερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στις 11 

Ιανουαρίου 2010 όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης της κυρίας Afiuni· 

4. καταδικάζει τις δηµόσιες δηλώσεις του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Βενεζουέλας µε 

τις οποίες προσέβαλε και απαξίωσε την δικαστή και ζήτησε να της επιβληθεί η µέγιστη 

δυνατή ποινή και απαίτησε την τροποποίηση του νόµου ώστε να καταστεί δυνατή η 

επιβολή ακόµα µεγαλύτερης ποινής· θεωρεί ότι οι δηλώσεις αυτές επιβαρύνουν τις 

συνθήκες κράτησής της και συνιστούν επίθεση στη δικαστική ανεξαρτησία, εκ µέρους 

του προέδρου της χώρας ο οποίος θα έπρεπε να είναι ο πρώτος θεµατοφύλακάς της· 

5. υπενθυµίζει στον πρόεδρο της Μπολιβαριανής ∆ηµοκρατίας της Βενεζουέλας την 

υποχρέωσή του να σέβεται την ελευθερία της έκφρασης και της γνώµης και την 

ελευθεροτυπία και να σέβεται την ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής όπως υποχρεούται 

βάσει του συντάγµατος της χώρας του και βάσει των διάφορων διεθνών και 

περιφερειακών συµβάσεων και πράξεων των οποίων είναι συµβαλλόµενο µέρος η 

Βενεζουέλα· πιστεύει ότι τα µέσα ενηµέρωσης της Βενεζουέλας πρέπει να εγγυώνται την 

πολυφωνική κάλυψη της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της Βενεζουέλας· 

6. ζητεί από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις 

Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας να προβεί σε διαβήµατα στις αρχές 

της Βενεζουέλας έτσι ώστε να εκφράσει την ανησυχία της ΕΕ σε σχέση µε το σεβασµό 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου σε αυτή τη 

νοτιοαµερικανική χώρα και να προασπίσει σθεναρά τα συµφέροντα και την περιουσία 

των πολιτών και των εταιρειών των κρατών µελών της ΕΕ· 

7. επισηµαίνει ότι, βάσει του ∆ιαµερικανικού ∆ηµοκρατικού Χάρτη της Οργάνωσης 

Αµερικανικών Κρατών, σε µια δηµοκρατία, πέρα από τη σαφή και απαραίτητη 

νοµιµότητα της προέλευσης, η οποία βασίζεται και προκύπτει στις κάλπες, πρέπει επίσης 

να τηρείται η νοµιµότητα της άσκησης, η οποία πρέπει να στηρίζεται στο σεβασµό της 

πολυφωνίας, των θεσπισµένων κανόνων, του ισχύοντος συντάγµατος, των νόµων και του 

κράτους δικαίου ως εγγυήσεων µιας πλήρως λειτουργικής δηµοκρατίας, τούτο δε κατ' 

ανάγκη πρέπει να περιλαµβάνει το σεβασµό προς την ειρηνική και δηµοκρατική πολιτική 

αντιπολίτευση, ιδίως όταν η εν λόγω αντιπολίτευση κατέχει αιρετά αξιώµατα στα οποία 

έχει αναδειχθεί µε λαϊκή εντολή· 



 

8. καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 26ης 

Σεπτεµβρίου 2010, να σεβασθεί τους κανόνες της δηµοκρατίας και τις αρχές της 

ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και των εκλογών και να 

καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισµούς ως παρατηρητές σε αυτές τις 

εκλογές· 

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, την 

Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την 

Πολιτική Ασφάλειας, την κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Μπολιβαριανής 

∆ηµοκρατίας της Βενεζουέλας, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρώπης–Λατινικής 

Αµερικής και το Γενικό Γραµµατέα της Οργάνωσης Αµερικανικών Κρατών. 

 

 

 


