CAUZA SUPUSĂ DEZBATERILOR
CAUZA STUUNVEIS ÎMPOTRIVA STATULUI PONTBASNIAN
1. Caesar N. la data de 6 decembrie 2012, orele 12:00 se bucura de lumina soarelui într-o
curte a Spitalului „Edie Proto”(după numele fondatorului englez). Împlinise 18 ani și mintea lui
închisă simțea doar imagini din perioada anterioară: cineva striga la un tren, după care îl strângea în
brațe. Câteva ore mai târziu el încetă din viață. Tânărul Stuunveis Iuti l-a observat și a încercat să
facă ceva.
2. La 6 decembrie 2012, orele 23:59, medicul legist consemna ora morții și în felul acesta se
consemna pentru totdeauna adormirea celui care inventase teoria Basau.
3. La data de 7 decembrie Stuunveis a formulat plângeri împotriva Spitalului Edie Proto, a
statului pontbasnian și a Universității din Roiam, solicitând să se constate vinovă ția acestora pentru
decesul lui Caesar, să fie obligați la adoptarea unor proceduri de protecție socială și să îi identifice
pe părinții lui Caesar.
4. Unele dintre entitățile amintite au formulat răspuns într-un termen de 30 de zile.
Problematica lui Caesar nu era una simplă. De cel puțin 10 ori în ultimii 2 ani se ceruse angaja ților
de la Universitatea din Roiam să contribuie voluntar cu bani pentru a sprijini situația lui Caesar și sau strâns de fiecare dată banii cu care s-au achitat taxele de școlarizare suplimentare.
Înmormântarea lui Caesar s-a organizat de Universitatea din Roiam și au participat foarte mul ți
studenți. Stuunveis a decis ca niciodată să nu mai accepte dezinteresul manifestat de unii membri ai
corpului profesoral, cu atât mai mult cu cât Universitatea avusese de câ știgat de pe urma lui Caesar:
2 milioane de Euro fuseseră oferiți pe un proiect de implementare a teoriei Basau de o universitate
din Elveția, însă autorul teoriei refuzase și acceptase cererea Moldaviei care nu era sprijinită
substanțial financiar.
5. În general, Caesar era respins de studenții din universitate pentru că era Seropozitiv.
Primul său prieten declarat era Dahij, un tânăr de 25 ani, profesor de drept interna țional public la
Universitatea din Roiam. Dahij era adesea cutreierat de frici, însă niciodată nu a renun țat la
prietenia lui față de Caesar. Îi observa și aprecia abilitățile practice, chiar dacă întotdeauna Dahij
era cel care lua atitudine și îl cenzura de la anumite ieșiri sau comportamente complet inadecvate
față de un mediu studențesc. Stuunveis, asistentul lui Dahij, a înțeles că Caesar este autorul teoriei
Basau. Deși simțea că trebuie să se ferească de Caesar, în mintea lui avea întreaga apreciere fa ță de
un creator veritabil.
6. La data de 20 februarie 2013 Stuunveis se adresează instanței de contencios administrativ
și instanței civile, arătând că refuzul autorităților statului de a-i răspunde adecvat la plângerea sa

temeinică, precum și răspunsul nelegal oferit, constituie temei de a se adresa mai departe instan ței
de judecată și a solicita cele prevăzute de articolul 52 din Constituția Pontbasniei.
7. În instanțele naționale, respectiv Curtea de Apel din Klausenburg în primă instanță și
Curtea Supremă de Justiție din Caiad, acțiunile declanșate de Stuunveis sunt declarate inadmisibile.
Pe de altă parte, instanța civilă (Tribunalul) investită cu soluționarea acțiunii în răspundere privind
contractul încheiat între Spitalul Edie Proto și societatea comercială LTD BASAU CRD, a apreciat
că acțiunea este inadmisibilă întrucât părțile au stabilit ca modalitate de soluționare a poten țialelor
conflicte juridice, calea arbitrajului.
8. În 2010 LTD BASAU a demarat negocierile cu Spitalul Edie Proto pentru achizi ționarea
de echipament și furnizarea de know-how privind tratarea persoanelor infestate cu HIV. Potrivit
primelor contacte s-a stabilit ca pentru beneficiul unui preț scăzut să se ofere de către spital
cazuistica adecvată. În cercetările efectuate rezultatele au fost concludente chiar dacă un singur caz
(al lui Caesar) le contrazicea.
9. Caesar N. la data de 15 decembrie 2011 s-a întâlnit cu un angajat al spitalului și unul al
firmei LTD BASAU. Această întâlnire a fost ultima de acest gen, care avea ca scop o cercetare
științifică.
10. La data de 1 septembrie 2013 Stuunveis se adresează Curții europene a drepturilor
omului, solicitând să se constate încălcarea articolelor privind dreptul la un tribunal, dreptul la
viață, la viață privată și la proprietate.

