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Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1657/2012, внесена от Станислав Гулбинович, с литовско 
гражданство, относно правосъдната система в Литва

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията описва личния си проблем относно изпращането му в 
психиатрична болница след организиране на гладна стачка. Той твърди, че е бил 
измъчван и обявен за психично болен, което счита за необосновано. В подкрепа на 
петицията си той прилага няколко различни отговора, които е получил от литовските 
органи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1.7.2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29.11.13

В съответствие с Договора за Европейския съюз (ДЕС) зачитането на човешкото 
достойнство и свобода представлява една от основните ценности на Европейския съюз 
(ЕС), общи за всички държави членки. Освен това членове 1 и 3 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз („Хартата“) също така защитават човешкото 
достойнство и правото на неприкосновеност на личността, а в член 4 от Хартата се 
забраняват изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание. 

Съгласно договорите, на които се основава ЕС1, Комисията не разполага с общи 
правомощия да се намесва в действията на държавите членки в областта на основните 
                                               
1 Договор за Европейския съюз и Договор за функционирането на Европейския съюз.
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права. Тя може да се намеси само ако става въпрос за правото на ЕС. Преди всичко 
Хартата не се прилага за всяко едно предполагаемо нарушение на основните права. 
Съгласно член 51, параграф 1 от Хартата нейните разпоредби се прилагат за държавите 
членки единствено когато те прилагат правото на ЕС.

Жалбоподателят описва, че е бил задържан от полицията и заведен с линейка в 
болница, тъй като е организирал протестна акция, включваща гладна стачка и 
поставяне на стачни постове пред Първи районен съд. След това е бил прехвърлен в 
психиатрична болница, където е бил диагностициран с няколко психични заболявания 
и е бил изтезаван и заплашван със смърт. 

Въз основа на предоставената в петицията информация не може да се стигне до 
заключението, че при прилагането на законодателството на ЕС литовските органи са 
взели решения, които са били в нарушение на Хартата на основните права.

В подобни случаи отговорност на държавите членки, включително на техните съдебни 
органи, е да гарантират ефективното зачитане и защита на основните права в 
съответствие с националното законодателство и с поетите международни задължения 
по отношение на правата на човека. Освен това всеки, който счита, че са били 
нарушени неговите права или свободи, гарантирани от Европейската конвенция за 
защита на правата на човека (ЕКПЧ), може да подаде жалба в Европейския съд по 
правата на човека.

От информацията, предоставена от вносителя на петицията, е видно, че националните 
съдилища са отхвърлили жалбите му. Вносителят е внесъл жалба и в Европейския съд 
по правата на човека. Тази жалба е била отхвърлена през ноември 2012 г. с 
обосновката, че същата не отговаря на условията, предвидени в членове 34 и 35 от 
Европейската конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ). Вносителят на 
петицията изказва недоволството си във връзка с тези съдебни решения.

Що се отнася до искането на вносителя на петицията за проверка и разяснение на 
решението на Европейския съд по правата на човека, трябва да се припомни, че 
Европейският съд по правата на човека, чието седалище се намира в Страсбург, не е 
институция на Европейския съюз. Той е създаден от Съвета на Европа с цел да се 
гарантира спазването на ЕКПЧ. Комисията, в качеството си на институция на 
Европейския съюз, не разполага с никакви правомощия по отношение на процедурите 
на Европейския съд по правата на човека и поради тази причина не е в състояние да 
предприеме каквито и да било мерки във връзка с тази част от петицията.

Заключение

Тъй като петицията не е явно свързана с правото на ЕС, Комисията няма възможност да 
предприеме последващи действия по този въпрос или да се намеси в действията на 
литовските органи. 


