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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1630/2009 dėl Rumunijos prokuroro galimo piktnaudžiavimo valdžia,
kurią pateikė Nyderlandų pilietis Lucian Lakab

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša, kad jo brolį, Rumunijoje kaltinamą padegimu, dar net nestojus 
prieš teismą ir nepaskyrus bausmės, prokuroras apkaltino spaudoje nurodęs vardą ir pavardę. 
Peticijos pateikėjas nori sužinoti, ar tai leistina pagal ES teisę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„2006 m. Komisija paskelbė Žaliąją knygą „Nekaltumo prezumpcija“, (COM(2006) 174 
galutinis), kurioje teigė, kad: „Nė vienas teismas ar valstybės pareigūnas negali pareikšti, kad 
kaltinamasis yra kaltas padaręs nusikaltimą, jei jis nebuvo teistas ir jam nepaskelbtas 
apkaltinamasis nuosprendis. Europos Žmogaus Teisių Teismas nusprendė, kad „nekaltumo 
prezumpcija pažeidžiama, jei, prieš tai neįrodžius kaltinamojo kaltės pagal įstatymus ir […] 
jam nesuteikus galimybės pasinaudoti teise į gynybą, jo atžvilgiu priimtas teismo sprendimas 
perteikia nuomonę, kad jis yra kaltas“.1 Tačiau teisėsaugos institucijos turi teisę informuoti 
visuomenę apie atliekamus tyrimus ir pareikšti įtarimus dėl nusikaltimo2, jeigu įtarimai nėra 

                                               
1 Minelli prieö Switzerland A62 (1983 m.) 38 dalis.

2 Krause prieö Šveicariją Nr. 7986/77, 13DR 73 (1978 m.).
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oficialus kaltinamojo kaltės pripažinimas1 ir jei jos laikosi diskretiškumo bei atsargumo.“

Be to, nekaltumo prezumpcija yra viena pagrindinių teisių, įtvirtintų Europos žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (EŽTK) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje.  Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje nustatyta, kad pagrindinės teisės, kurios 
užtikrinamos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir kurios 
kyla iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų, yra bendri Bendrijos teisės 
principai.  Pagrindinių teisių chartijos 48 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad: „Kiekvienas 
kaltinamas padaręs nusikaltimą asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltė neįrodyta pagal 
įstatymą“.

Be to, kad pateikė Peticijų komitetui susipažinti pirmiau nurodytą informaciją, Komisija šiuo 
atveju negali suteikti daugiau pagalbos.“

                                               
1 Allenet de Ribemont prieö Prancūziją A 308 (1995 m.), 37 ir 41 d.


