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Curtea Europeana sanctioneaza Romania pentru rele tratamente motivate rasiale aplicate unui minor de etnie
roma
Romania este pentru prima data sanctionata de CEDO pentru incalcarea pe fond a articolului 14

Astazi, 4 martie 2008, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a facut publica hotararea in cazul Stoica vs.
Romania, referitoare la acte de violenta motivate rasial impotriva lui Constantin Stoica, un tanar rom de 14 ani, de catre
ofiteri de politie din satul Gulia, comuna Dolhasca, judetul Suceava si la derularea anchetei oficiale. Curtea a retinut ca
Romania este responsabila pentru incalcarea Conventiei Europene a Drepturilor Omului, in mod specific articolul 3
privind interzicerea tratamentelor inumane si degradante si articolul 14 privind interzicerea discriminarii, obligand
Statul roman la plata a 15.000 Euro daune morale. Aplicantul a fost reprezentat la CEDO de Romani CRISS si
European Roma Rights Centre (Centrul European pentru Drepturile Romilor).
In data de 3 aprilie 2001, patru ofiteri de politie si seful lor din cadrul sectiei de politie Dolhasca, impreuna cu sase
gardieni publici, la cererea vice-primarului din aceeasi localitate, “au dat o lectie” unor romi din Dolhasca. Constantin
Stoica a fost una dintre victimele bataii aplicate de politisti, fiind batut pana cand a lesinat, in ciuda faptului ca ii rugase
pe politisti sa nu-l loveasca, deoarece fusese recent operat la cap. Cateva persoane, inclusiv colegii de clasa ai copilului
au fost martori la incident, in timp ce viceprimarul si ofiterii de politie faceau remarce rasiste. Tanarul a fost
diagnosticat cu “echimoze, contuzii toracice si excoriatii, produse de un obiect contondent”. In data de 12 aprilie 2001,
Comisia pentru Protectia Persoanelor cu Handicap a stabilit ca baiatul sufera de handicap de gradul intai, respectiv
necesita supraveghere permaneta si un ingrijitor.
Ancheta demarata in urma plangerii tatalui lui Constantin pe fondul relelor tratamente aplicate fiului sau din
considerente rasiale s-a soldat cu hotarari ale instantelor interne de neincepere a urmaririi penale impotriva politistilor,
deoarece nu s-a dovedit ca ranile lui Constantin Stoica au fost provocate de ofiterii de politie. Curtea Europeana a
retinut ca Guvernul nu a facut dovada ca ranile lui Constantin Stoica au fost provocate de altcineva in afara de politisti
si ca autoritatile romane nu au derulat o ancheta efectiva a cazului de fata, incalcand asadar articolul 3. Cu privire la
articolul 14, Curtea a notat ca autoritatile nu au fost impartiale in analizarea dovezilor, care indicau clar ca tratamentele
rele au fost motivate rasial.
Dl. Stoica, tatal lui Constantin, si-a exprimat multumirea ca, dupa o lunga perioada, s-a facut dreptate si ca a fost
sanctionat, intr-un final, comportamentul autoritatilor locale fata de el si de familia sa. De asemenea si-a exprimat
speranta ca decizia CEDO va elimina abuzul si discriminarea romilor din Romania.
ERRC si Romani CRISS considera ca decizia in cazul Stoica este un rezultat al unei serii de cazuri privind rele
tratamente aplicate romilor, precum Cobzaru v. Romania si Anguelova si Iliev v. Bulgaria. In plus, este pentru prima
data cand Romania a fost gasita vinovata de incalcarea pe fond, si nu pe procedura, a articolului 14. Utilizand un limbaj
categoric, CEDO s-a declarat “nemultumita” de lipsa investigatiei afirmatiilor rasiste cuprinse intr-un raport oficial al
politiei si a retinut ca relele tratamente aplicate lui Constantin Stoica de catre ofiterii de politie au fost motivate rasial.
Textul integral al hotararii este disponibil la
http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
&key=68806&sessionId=5949946&skin=hudoc-en&attachment=true.
Pentru detalii, va rugam contactati:
Marian Mandache, avocat Romani CRISS, email: marian@romanicriss.org; tel: +40-21-310-7070
Theodoros Alexandridis, avocat ERRC, email: theodoros.alexandridis@errc.org; tel.: +36-1-413-2250

