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Θέμα: Αναφορά 1630/2009, του Lucian Lakab, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με
εικαζόμενη κατάχρηση εξουσίας από εισαγγελέα στη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο αδερφός του κατηγορήθηκε στη Ρουμανία για εμπρησμό.
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ο αδερφός του δεν έχει ακόμα εμφανισθεί ενώπιον του 
δικαστηρίου ούτε του έχει απαγγελθεί ποινή, αλλά το πλήρες ονοματεπώνυμό του 
αναφέρθηκε στον Τύπο από έναν εισαγγελέα. Ο αναφέρων θα ήθελε να μάθει εάν αυτό είναι 
παραδεκτό σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Το 2006 η Επιτροπή δημοσίευσε Πράσινη Βίβλο σχετικά με το τεκμήριο αθωότητας 
(COM(2006) 174 τελικό), στην οποία η Επιτροπή ανέφερε «Κανένα δικαστήριο ούτε άλλος 
δημόσιος λειτουργός δεν μπορεί να κρίνει τον κατηγορούμενο ένοχο για οποιοδήποτε αδίκημα, 
αν δεν έχει δικαστεί και καταδικαστεί γι’ αυτό. Το ΕΔΑΔ υποστήριξε ότι «[τ]ο τεκμήριο 
αθωότητας παραβιάζεται εάν, χωρίς προηγουμένως να έχει αποδειχθεί η ενοχή του 
κατηγορουμένου σύμφωνα με τον νόμο και […] χωρίς να του έχει δοθεί η ευκαιρία να ασκήσει 
τα δικαιώματα υπεράσπισής του, διατυπώνεται η γνώμη ότι είναι ένοχος σε δικαστική απόφαση 
που τον αφορά»1. Ωστόσο, οι αρχές μπορούν να ενημερώνουν το κοινό για τις διεξαγόμενες 

                                               
1 Minelli κατά Ελβετίας A62 (1983) παράγραφος 38.
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ανακρίσεις και να εκφράζουν υποψίες για την ενοχή του κατηγορουμένου1, εφόσον οι εν λόγω 
υποψίες δεν αποτελούν δήλωση περί ενοχής του2 και γίνονται με διακριτικότητα και 
περίσκεψη.»

Επιπλέον το τεκμήριο αθωότητας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που περιλαμβάνεται στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) καθώς και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ. Το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) προβλέπει ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και όπως προκύπτουν από τις 
κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, ως γενικές αρχές του κοινοτικού 
δικαίου. Το άρθρο 48, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι:
«Κάθε κατηγορούμενος τεκμαίρεται ότι είναι αθώος μέχρι αποδείξεως της ενοχής του 
σύμφωνα με τον νόμο.»

Πέραν από την παροχή των παραπάνω λεπτομερειών προς ενημέρωση της Επιτροπής 
Αναφορών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παράσχει περαιτέρω συνδρομή στη 
συγκεκριμένη υπόθεση.

                                               
1 Krause κατά Ελβετίας αριθ.° 7986/77, 13DR 73 (1978)
2 Allenet de Ribemont κατά Γαλλίας A 308 (1995) παρ. 37, 41.


