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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1630/2009 af Lucian Lakab, nederlandsk statsborger, om påstået 
magtmisbrug af offentlig anklager i Rumænien

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at hans bror, som var blevet anklaget for ildspåsættelse, havde fået sit 
fulde navn offentliggjort i den rumænske presse af en offentlig anklager, selv om han ifølge 
andrageren endnu ikke havde givet møde for retten, og selv om der ikke var afsagt nogen 
dom. Andrageren vil gerne vide, om dette er tilladt ifølge fællesskabsretten.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"I 2006 offentliggjorde Kommissionen en grønbog om uskyldsformodningen 
(KOM(2006)0174), hvori Kommissionen anførte følgende "En domstol eller en embedsmand 
må ikke fremsætte udtalelser om, at den anklagede har gjort sig skyldig i et strafbart forhold, 
hvis den anklagede ikke er blevet stillet for retten og dømt for det." Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol fastslog følgende: "Formodningen om uskyld krænkes, hvis en 
retsafgørelse, der vedrører en anklaget person, afspejler en holdning om, at han/hun er 
skyldig, uden at den anklagede forinden er kendt skyldig i overensstemmelse med loven, og 
[…] uden at den anklagede har haft mulighed for at udøve sine forsvarsrettigheder1. 
Myndighederne kan dog informere offentligheden om efterforskningen og give udtryk for en 

                                               
1 Minelli mod Schweiz, A62 (1983) præmis 38.
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mistanke om skyld1, så længe mistanken ikke er en erklæring om anklagedes skyld2, og så 
længe der udvises diskretion og varsomhed."

Endvidere er uskyldsformodning en grundlæggende rettighed, som er omfattet af den 
europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder (EMK) og EU's charter om grundlæggende rettigheder. I artikel 6 i 
traktaten om Den Europæiske Union (TEU) anføres det, at de grundlæggende rettigheder, 
således som de garanteres ved den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og således som de fremgår af 
medlemsstaternes forfatningsmæssige traditioner, er grundlæggende principper i EU's 
lovgivning. I chartrets artikel 48, stk. 1, fastlægges det, at: "Enhver, der anklages for en 
lovovertrædelse, skal anses for uskyldig, indtil hans eller hendes skyld er bevist i 
overensstemmelse med loven."

Ud over ovennævnte oplysninger til Udvalget for Andragender kan Kommissionen ikke yde 
yderligere bistand i denne sag."

                                               
1 Krause mod Schweiz, nr. 7986/77, 13DR 73 (1978).
2 Allenet de Ribemont mod Frankrig, A 308 (1995) præmis 37, 41.


