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Temats: Lūgumraksts Nr. 1630/2009, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais Lucian 
Lakab, par kāda prokurora iespējamo pilnvaru pārkāpumu Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka kāds prokurors Rumānijas presei ir atklājis viņa brāļa, kas 
apsūdzēts ļaunprātīgā dedzināšanā, pilnu vārdu, kaut arī saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja 
rakstīto tiesa vēl nav notikusi un spriedums nav pasludināts. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas 
zināt, vai saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem šāda rīcība ir pieļaujama.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„2006. gadā Komisija publicēja Zaļo grāmatu par nevainīguma prezumpciju (COM(2006) 174 
galīgā redakcija), kurā Komisija noteica, ka „tiesa vai valsts amatpersona nedrīkst paziņot, ka 
apsūdzētais ir vainīgs noziedzīgā nodarījumā, ja viņš nav notiesāts un atzīts par vainīgu. 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzina, ka „nevainīguma prezumpcija būs pārkāpta, ja uz 
apsūdzēto, kura vaina nav iepriekš pierādīta saskaņā ar likumu un […] kuram nav bijusi 
iespēja izmantot savas tiesības uz aizstāvību, attieksies juridisks lēmums, kurā atspoguļots 
viedoklis, ka viņš ir vainīgs”1. Tomēr iestādes var informēt sabiedrību par izmeklēšanu un 
paust aizdomas par vainu2, tiktāl, ciktāl aizdomas nav paziņojums par apsūdzētā vainu3 un 

                                               
1 Minelli pret Šveici A62 (1983.) 38. punkts.
2 Krause pret Šveici Nr.°7986/77, 13DR 73 (1978.)
3 Allenet de Ribemont pret Franciju A 308 (1995.) 37., 41. punkts.
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tiek ievērots diskrētums un piesardzība.”

Turklāt nevainīguma prezumpcija ir pamattiesības, kas ietverta Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijā (ECHR) un ES Pamattiesību hartā. Līguma par Eiropas 
Savienību (LES) 6. punktā noteikts, ka pamattiesības, kas garantētas Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un kas izriet no dalībvalstu kopīgajām 
konstitucionālajām tradīcijām, ir Savienības tiesību vispārējo principu pamats. Pamattiesību 
hartas 48. panta 1. punktā noteikts, ka: „Ikvienu apsūdzēto uzskata par nevainīgu, kamēr vaina 
nav pierādīta saskaņā ar likumu.”

Komisija nevar Lūgumrakstu komitejai sniegt papildu informāciju, izņemot iepriekš minēto, 
un turpmāku palīdzību šajā lietā.”


