Vážený generálny prokurátor/JUDr./Generálny prokurátor Slovenskej republiky
JUDr. Jaromír Čižnár
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava
Slovenská republika
Vážený generálny prokurátor,
Považujem prístup slovenských orgánov k vyšetrovaniu obvinení z policajného násilia z roku 2013
v rómskej komunite na ulici Budulovská v Moldave nad Bodvou a k vyšetrovaniu obetí policajného
násilia z dôvodu podozrenia zo spáchania prečinu krivého obvinenia za porušovanie
medzinárodných dohovorov o ľudských právach. Obvinenia vznesené proti štyrom obetiam z 30.
augusta 2017 a 18. mája 2017 predstavujú formu zastrašovania, ktorá ohrozuje prístup k
spravodlivosti.
Počas policajnej razie, 19. júna 2013, viac ako 60 príslušníkov policajnej pohotovostnej jednotky
fyzicky a verbálne napadlo 31 Rómov a Rómiek, ktoré nekládli odpor. Okrem fyzického a
psychického násilia na osobách, policajti poškodili aj majetky ľudí žijúcich na Budulovskej ulici.
Vyšetrovanie nebolo dôsledné, vyšetrovacie úkony voči obetiam začali až vo februári 2014 a
doposiaľ neviedlo k náprave a vyvodeniu zodpovednosti.
Obete, ktoré sa postavili za svoje práva navyše dnes čelia obvineniu z krivého obvinenia.
Z Európskeho dohovoru o ľudských právach Slovensku vyplýva povinnosť dôsledne, promptne a
transparentne vyšetriť prípady násilia, preto Vás žiadam, aby ste chránili obete policajného násilia
a okamžite stiahli všetky obvinenia voči poškodeným z Budulovskej ulice.
S úctou

Vážený generálny prokurátor/JUDr./Generálny prokurátor Slovenskej republiky
JUDr. Jaromír Čižnár
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava
Slovenská republika
Vážený generálny prokurátor,
Považujem prístup slovenských orgánov k vyšetrovaniu obvinení z policajného násilia z roku 2013
v rómskej komunite na ulici Budulovská v Moldave nad Bodvou a k vyšetrovaniu obetí policajného
násilia z dôvodu podozrenia zo spáchania prečinu krivého obvinenia za porušovanie
medzinárodných dohovorov o ľudských právach. Obvinenia vznesené proti štyrom obetiam z 30.
augusta 2017 a 18. mája 2017 predstavujú formu zastrašovania, ktorá ohrozuje prístup k
spravodlivosti.
Počas policajnej razie, 19. júna 2013, viac ako 60 príslušníkov policajnej pohotovostnej jednotky
fyzicky a verbálne napadlo 31 Rómov a Rómiek, ktoré nekládli odpor. Okrem fyzického a
psychického násilia na osobách, policajti poškodili aj majetky ľudí žijúcich na Budulovskej ulici.
Vyšetrovanie nebolo dôsledné, vyšetrovacie úkony voči obetiam začali až vo februári 2014 a
doposiaľ neviedlo k náprave a vyvodeniu zodpovednosti.
Obete, ktoré sa postavili za svoje práva navyše dnes čelia obvineniu z krivého obvinenia.
Z Európskeho dohovoru o ľudských právach Slovensku vyplýva povinnosť dôsledne, promptne a
transparentne vyšetriť prípady násilia, preto Vás žiadam, aby ste chránili obete policajného násilia
a okamžite stiahli všetky obvinenia voči poškodeným z Budulovskej ulice.
S úctou

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

