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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1630/2009, którą złożył Lucian Lakab (Holandia) w sprawie 
domniemanego nadużywania władzy przez prokuratora w Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że w Rumunii prokurator ujawnił prasie pełne nazwisko jego 
brata oskarżonego o podpalenie, mimo że, według składającego petycję, brat nie stanął 
jeszcze przed sądem ani nie wydano żadnego wyroku. Składający petycję pragnie wiedzieć, 
czy jest to dopuszczalne na mocy prawa europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

W 2006 r. Komisja opublikowała zieloną księgę w sprawie domniemania niewinności 
(COM(2006) 174 wersja ostateczna), w której stwierdziła, że „Żaden sąd ani urzędnik 
publiczny nie może stwierdzić, że oskarżony jest winny popełnienia czynu karalnego, jeśli nie 
został on jeszcze osądzony i uznany za winnego”. Europejski Trybunał Praw Człowieka
orzekł, że „»Zasada domniemania niewinności zostanie naruszona, jeśli w orzeczeniu 
sądowym uznaje się oskarżonego za winnego, zanim zostanie mu zgodnie z prawem 
udowodniona wina oraz (…) zanim będzie on miał możliwość skorzystania z prawa do 
obrony«1. Niemniej jednak władze mogą powiadomić opinię publiczną o prowadzonym 
dochodzeniu oraz o postawionym zarzucie2, jeśli tylko zarzut ten nie jest oświadczeniem 

                                               
1 Minelli przeciwko Szwajcarii A62 (1983) pkt 38.
2 Krause przeciwko Szwajcarii nr 7986/77 – 13DR 73 (1978).
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o winie oskarżonego1 oraz jeśli zrobią to w sposób dyskretny i rozważny”.

Ponadto domniemanie niewinności to prawo podstawowe zapisane w europejskiej Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC) oraz w Karcie praw 
podstawowych UE. W art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) przewidziano, że prawa 
podstawowe zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla państw 
członkowskich są zasadami ogólnymi prawa unijnego. Art. 48 ust. 1 karty praw 
podstawowych mówi, że: „Każdego oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina 
nie zostanie stwierdzona zgodnie z prawem”.

Oprócz przekazania Komisji Petycji powyższych danych tytułem informacji Komisja nie jest 
w stanie udzielić dalszej pomocy w tej sprawie.

                                               
1 Allenet de Ribemont przeciwko Francji A 308 (1995) pkt 37, 41.


