
O Tribunal europeu de justiça despreza 

 os nossos direitos fundamentais!! 
OS DIREITOS DE SE EXPRIMIR, DE MANIFESTAR, DE SE DEFENDER...  

A decisão de 14 de julho do Tribunal de Justiça da União 

Europeia 

-relativa ao processo do Vincenzo Vecchi- 

permite que um país do espaço europeu 

julgue, um simples manifestante, culpado 

dos actos cometidos numa manifestação, 

sem prova, com base numa lei de origem 

fascista e liberticida!  

(a simples presença implicaria a cumplicidade por apoio moral)  

Isto significa que, com esta decisão que não leva em conta os argumentos 

apresentados pela defesa do Vincenzo, o Tribunal europeu prefere não 

perturbar a colaboração e os acordos entre a França e a Itália, não 

reconhecendo os direitos fundamentais e indo contra as 2 decisões de justiça 

das Cours d'appel de Rennes e de Angers.  

E portanto ignora a independência da justiça francesa!  

Convém lembrar que os juízes das Cours d'appel de Rennes e de Angers 

anularam, de cada vez, o mandado de detenção europeu que ameaça o 

Vincenzo, dado que a lei fascista, na qual está fundado o dito mandado, 

não tem nenhuma equivalencia no direito francês e que a pena incorrida 

era desproporcionada!  

O Vincenzo arrisca-se a uma pena de prisão superior a 10 anos pela sua 

simples participação nas manifestações de Génova em 2001 

contra a cimeira do G8.  

Esta lei fascista, "Devastação e Pilhagem", foi promulgada por 

Mussolini, para evitar qualquer revolta popular contra a 

ditadura existente, aniquilar o poder dos juízes e portanto 

qualquer tentativa de defesa dos acusados, porque o simples 

facto de estar presente num agrupamento é um delito 

punido com penas de prisão que vão de 8 a 15 anos! 

É incompreensível e é inadmissível que esta decisão possa 

fazer jurisprudência! Nós, membros do comité de apoio, não 

aceitamos esta decisão porque ela nos diz, a todos, respeito!  

Nós continuamos mobilizados na defesa do nosso amigo Vincenzo e, mais 

largamente, do direito de manifestar e das liberdades fundamentais.  

ALTO à perseguição! Justiça para o Vincenzo  

Assine a petição pelo respeito das nossas liberdades e dos nossos direitos.  
Mais informações no sítio electrónico: https://www.comite-soutien-vincenzo.org/ ou no facebook ou instagram  

 


