
CM\814518MT.doc PE441.124v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

22.4.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1630/2009, imressqa minn Lucian Lakab, ta’ nazzjonalità Olandiża, 
dwar allegat abbuż ta’ poter minn prosekutur pubbliku fir-Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li isem ħuh, li kien akkużat li kkawża ħruq b’mod deliberat, ġie 
ppubblikat fl-istampa fir-Rumanija minn prosekutur pubbliku minkejja l-fatt li, skont il-
petizzjonant, għadu ma deherx il-qorti u għadha ma ngħatatlu l-ebda sentenza. Il-petizzjonant 
jixtieq ikun jaf jekk dan huwiex ammissibbli skont il-liġi Ewropea.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Fl-2006, il-Kummissjoni ppubblikat Green Paper dwar il-preżunzjoni ta’ innoċenza 
(COM(2006) 174 finali) fejn il-Kummissjoni sostniet li Qorti jew uffiċjal pubbliku ma 
jistgħux jiddikjaraw li l-akkużat huwa ħati ta’ reat jekk huwa ma jkunx ġie pproċessat u 
kkundannat għalih. Il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem sostniet li l-preżunzjoni ta’
innoċenza se tinkiser jekk, mingħajr ma l-akkużat ikun ġie pruvat ħati preċedentement skont 
il-liġi u [...] mingħajr ma kellu l-opportunità jeżerċita d-drittijiet tiegħu tad-difiża, deċiżjoni 
legali li tirrigwardah tirrifletti opinjoni li huwa ħati1. Minkejja dan, l-awtoritajiet jistgħu 
jinfurmaw lill-pubbliku dwar l-investigazzjonijiet u jleħħnu suspett ta’ ħtija2, sakemm is-

                                               
1 Minelli v. l-Iżvezja A62 (1983) paragrafu 38.
2 Krause v. -Iżvezja Nru 7986/77, 13DR 73 (1978)
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suspett ma jkunx dikjarazzjoni tal-ħtija tal-akkużat,1 u juru diskrezzjoni u riżervatezza. 

Barra minn hekk, il-preżunzjoni ta’ innoċenza hija dritt fundamentali inkorporat fil-
Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet 
Fundamentali (ECHR) u l-Karta tal-UE tad-Drittijiet Fundamentali. L-Artikolu 6 tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) jistipola li d-drittijiet fundamentali kif garantiti mill-
Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet 
Fundamentali u kif jirriżultaw mit-tradizzjonijiet kostituzzjonali komuni għal-Istati Membri 
għandhom jikkostitwixxu prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Unjoni. L-Artikolu 48(1) tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali jsostni li: “Kull imputat għandu jkun preżunt innoċenti sakemm 
jinstab ħati skond il-liġi.”

Minbarra li tipprovdi d-dettalji li ssemmew hawn fuq għall-informazzjoni tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet, il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tagħti aktar għajnuna f’dan il-każ.

                                               
1 Allenet de Ribemont v. France A 308 (1995) paragrafi 37, 41.


