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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1630/2009, внесена от Lucian Lakab, с нидерландско гражданство, 
относно предполагаема злоупотреба с власт от страна на прокурор в 
Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че пълното име на неговия брат, обвинен в палеж, е 
било разкрито на медиите в Румъния от прокурор, въпреки факта, че, според вносителя 
на петицията, той все още не се е явил в съда и не е произнесена присъда. Вносителят 
на петицията се интересува дали това е допустимо според европейското 
законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

През 2006 г. Комисията публикува Зелена книга относно презумпцията за невинност 
(COM(2006) 174 окончателен), в която се казва, че „съд или държавен служител не 
може да твърди, че обвиняем е извършил престъпление, ако не е бил изправен пред съд 
и не е осъден. ЕСПЧ постанови, че „презумпцията за невинност се нарушава, ако 
съдебно решение съдържа становището, че обвиняем е виновен, без преди това да е 
доказано, че той е виновен съгласно закона и […] без да му е била предоставена 
възможност да упражни правото си на защита“1. Въпреки това органите могат да 
информират обществеността относно разследвания и да изразяват подозрение за 
                                               
1 Minelli v. Switzerland A62 (1983 г.) параграф 38.
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наличие на вина1, при условие че това подозрение не е деклариране на вината на 
обвиняемия2 и че те проявят предпазливост и благоразумие.“

В допълнение, презумпцията за невинност е основно право, заложено в Европейската 
конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) и Хартата на 
основните права на ЕС. Член 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) постановява, че 
основните права, както са гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата 
на човека и основните свободи и както произтичат от общите конституционни 
традиции на държавите-членки, са част от правото на Съюза в качеството им на общи 
принципи. Член 48, параграф 1 от Хартата на основните права на ЕС гласи, че „всеки 
обвиняем се счита за невинен до установяване на вината му в съответствие със закона“.

Освен да предостави подробностите по-горе за сведение на комисията по петиции, 
Комисията не е в състояние да окаже по-нататъшно съдействие по този случай.

                                               
1 Krause v. Switzerland N° 7986/77, 13DR 73 (1978 г.)
2 Allenet de Ribemont v. France A 308 (1995 г.) параграфи 37, 41.


