COMUNICAT DE PRESA
CEDO condamna Romania si acorda despagubiri totale de 192.000 euro romilor victime ale
abuzului politiei in Apalina
Ieri, 27 ianuarie 2015, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a publicat decizia in cauza
Ciorcan si altii c. Romaniei. Cazul vizeaza interventia politiei in comunitatea de romi din
Apalina, Reghin, jud. Mures, in data de 7 septembrie 2006, atunci cand, in urma unui conflict
intre doua persone din comunitatea din Apalina si un politist, mai multe echipaje de politie
insotite de politisti din randul fortelor special au mers in Apalina sa inmaneze doua invitatii
procedurale, ocazie cu care a izbucnit un conflict intre politie si romii din comunitate.
Romani CRISS a sprijinit victimele sa depuna plangere in fata instantelor nationale si a
Curtii Europene a Drepturilor Omului.
CEDO a hotarat ca statul roman a incalcat drepturile omului pentru modul defectuos in
care au fost investigate pretinsele incalcari ale dreptului la viata, ale dreptului la integritate fizica
si ale dreptului de a nu fi supus discriminarii.
Instanta europeana a subliniat ca fortele de ordine nu pot fi folosite in mod arbitrar, ci
doar in situatii in care este vorba despre luari de ostatici sau rapiri, ori in cauzl in care sunt
implicati infractori periculosi sau inarmati cu arme de foc. In speta de fata CEDO a aratat ca nu a
existat o explicatie plauzibila din partea autoritatilor pentru utilizarea fortelor de foc.
Romani CRISS a atras in mai multe randuri atentia autoritatilor cu privire la utilizarea
arbitrara a fortelor speciale, in special in comunitatile de romi.
CEDO a mai criticat autoritatile romane pentru faptul ca nu au reusit sa stabileasca nici
macar care dintre politistii prezenti au folosit armele de foc sau sa clarifice daca glontul cu care a
fost impuscata Ciorcan Susana a fost de cauciuc sau metalic. Autoritatile au mai fost criticate
pentru ca nu au stabilit motivele pentru care unele dintre persoanele de etnie roma au fost
impuscate in spate.
CEDO a mai stabilit ca desi autoritatile au reclamat faptul ca o multime furioasa alcatuita
din peste 100 de romi a atacat fortele de ordine, procurorul a audiat doar 29 de victime si niciun
alt participant din cei peste 100 de presupusi participanti din randul romilor si nici un martor nu
au fost audiati. De asemenea, CEDO a subliniat faptul ca niciun obiect (furci, topoare etc) dintre
cele cu care autoritatile reclama ca ar fi fost atacate de romi nu a fost gasit si retinut in cadrul
cercetarilor efecuate de reprezentantii parchetului.
Desi romii au reclamat in fata Parchetului faptul ca aciunea politiei a avut o motivare
rasista, in special in ce priveste utilizarea trupelor speciale de politie si a fortei excesive,
autoritatile nu au acordat atentie acestui aspect in cadrul investigatiei si nu au audiat martorii si
politistii cu privire la acest lucru.
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Statul roman a fost condamnat pentru incalcarea articolelor 2, 3 si 14 coroborat cu art. 2 si
3 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, iar victimele au primit suma totala de 192.000
de euro drept despagubiri, impartita astfel: 42.000 euro pentru cei sapte copii ai defunctei Ciorcan
Susana pentru decesul acesteia si cate 7500 euro pentru fiecare dintre cele 20 de victime.
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