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Betreft: Verzoekschrift 1630/2009, ingediend door Lucian Lakab (Nederlandse 
nationaliteit), over vermeend machtsmisbruik door een procureur in Roemenië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener deelt mee dat zijn broer, die wordt beschuldigd van brandstichting, met naam en 
toenaam in de Roemeense pers wordt beschuldigd door een procureur ondanks het feit dat 
volgens indiener zijn broer nog niet voor de rechter is verschenen en veroordeeld. Indiener wil 
weten of dit volgens Europese wetgeving is toegestaan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

De Commissie heeft in 2006 het Groenboek over het vermoeden van onschuld (COM(2006) 
174 def.) gepubliceerd, waarin de Commissie stelt dat “Een gerecht of ambtenaar mag niet 
verklaren dat de verdachte schuldig is aan het plegen van een delict zolang hij niet voor het 
gerecht is gebracht en voor dat delict is veroordeeld. Het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens verklaart dat “de onschuldpresumptie wordt geschonden indien een rechterlijke 
beslissing de opvatting weerspiegelt dat de verdachte schuldig is, zonder dat zijn schuld 
vooraf in rechte is komen vast te staan en zonder dat hij de rechten van de verdediging heeft 
kunnen uitoefenen”1. De autoriteiten kunnen het publiek wel informeren over de stand van het 
onderzoek en kunnen te kennen geven dat er aanwijzingen voor schuld zijn2, mits zij niet 

                                               
1 Minelli/Zwitserland, A62 (1983), punt 38.
2 Krause/Zwitserland, nr. 7986/77, 13DR 73 (1978).
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verklaren dat de verdachte schuldig is1 en zij daarbij de nodige discretie en omzichtigheid 
aan de dag leggen.”

Voorts is het vermoeden van onschuld een grondrecht, dat is neergelegd in het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) 
en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. In artikel 6 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) wordt bepaald dat de Unie de grondrechten eerbiedigt, 
zoals die worden gewaarborgd door het EVRM en zoals zij uit de gemeenschappelijke 
constitutionele tradities van de lidstaten voortvloeien. In artikel 48, lid 1, van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie wordt het volgende bepaald: “Eenieder tegen wie 
een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is 
komen vast te staan.”

De Commissie is niet bij machte om, naast het ter informatie verstrekken van bovenstaande 
gegevens aan de Commissie verzoekschriften, verdere steun te geven bij deze kwestie.

                                               
1 Allenet de Ribemont/Frankrijk, A308 (1995), punten 37, 41.


