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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Lucian Lakab, holland állampolgár által benyújtott 1630/2009. számú petíció egy 
romániai ügyész által feltételezetten elkövetett hivatali visszaélésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója közli, hogy a testvérét Romániában gyújtogatással gyanúsítják. A petíció 
benyújtója szerint a testvére még nem jelent meg a bíróság előtt, és ítélet sem született, de egy 
ügyész a sajtóban mégis a teljes neve említésével nyilatkozott a gyanúsításról. A petíció 
benyújtója tájékoztatást kér, hogy ez összhangban van-e az európai jogszabályokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A Bizottság 2006-ban közzétette az ártatlanság vélelméről szóló zöld könyvet (COM(2006) 
174 végleges), amelyben kimondta, hogy „a bíróság vagy egy hivatalos személy mindaddig 
nem jelentheti ki, hogy a terhelt bűncselekmény elkövetésében bűnös, amíg nem állították 
bíróság elé, és nem ítélték el.” Az EJEB úgy ítélkezett, hogy „az ártatlanság vélelme sérelmet 
szenved, amennyiben a vádlottra vonatkozó valamely bírósági határozat azt a véleményt 
tükrözi, hogy a vádlott bűnös, anélkül, hogy bűnösségét a törvénynek megfelelően 
bebizonyították volna, és […] lehetősége lett volna védekezési jogának gyakorlására.”1 „A 
hatóságok azonban tájékoztathatják a nyilvánosságot a nyomozásról és a bűnösség 
                                               
1 Minelli kontra Svájc ítélet, A sorozat 62.szám (1983), 38. pont.
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gyanújáról1, feltéve, hogy ez nem jelenti a terhelt bűnösségének kijelentését2, és a hatóságok 
diszkréten és megfontoltan járnak el.”

Továbbá az ártatlanság vélelme olyan alapvető jog, amelyet az emberi jogokról és alapvető 
szabadságokról szóló európai egyezmény (ECHR) és az Európai Unió alapjogi chartája is 
rögzít. Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSz.) 6. cikke kimondja, hogy az alapvető 
jogok, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezmény biztosítja, továbbá ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos 
hagyományaiból következnek, az uniós jogrend részét képezik mint annak általános elvei. Az 
Alapjogi Charta 48. cikkének (1) bekezdése értelmében: „Minden gyanúsított személyt 
mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a törvénynek megfelelően meg nem 
állapították.”

Azon felül, hogy a Petíciós Bizottság rendelkezésére bocsátotta a fenti információkat, a 
Bizottságnak nem áll módjában további segítséget nyújtani a szóban forgó ügyben.

                                               
1 Krause kontra Svájc ítélet, 7986/77. szám, 13DR 73 (1978)
2 Allenet de Ribemont kontra Franciaország ítélet, A sorozat 308. szám (1995), 37. és 41. pont


