
CM\1012876LT.doc PE524.847v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

29.11.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1657/2012 dėl Lietuvos teismų sistemos, kurią pateikė Lietuvos 
pilietis Stanislav Gulbinovič

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aprašo savo asmeninę problemą, t. y. siuntimą gydytis į psichiatrinę 
ligoninę po to, kai jis surengė bado streiką. Jis teigia, kad buvo kankinamas ir pripažintas 
psichiškai nesveiku, o tai, jo manymu, yra nepagrįstas sprendimas. Savo peticiją jis grindžia 
įvairiais atsakymais, kuriuos gavo iš Lietuvos valdžios institucijų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„Pagal Europos Sąjungos sutartį, pagarba žmogaus orumui ir laisvei yra viena iš vertybių, 
kuriomis grindžiama Europos Sąjunga (ES) ir kurios yra bendros visoms valstybėms narėms.
Be to, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – chartija) 1 ir 3 straipsniais 
užtikrinama žmogaus orumo apsauga ir teisė į asmens neliečiamybę, o chartijos 4 straipsniu 
draudžiamas kankinimas, nežmoniškas ar žeminantis elgesys arba bausmė.

Pagal Sutartis, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga1, Europos Komisija neturi bendrųjų 
įgaliojimų kištis į valstybių narių veiksmus pagrindinių teisių srityje. Ji gali įsikišti tik tuomet, 
jei klausimas susijęs su ES teise. Visų pirma, chartijos nuostatos netaikomos kiekvienu 
tariamo pagrindinių teisių pažeidimo atveju. Pagal chartijos 51 straipsnio 1 dalį jos nuostatos 
                                               
1 Europos Sąjungos sutartis ir Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo.



PE524.847v01-00 2/2 CM\1012876LT.doc

LT

valstybėms narėms taikomos tik tuomet, kai šios įgyvendina ES teisę.

Peticijos pateikėjas rašo, kad jis buvo policijos suimtas ir greitosios pagalbos automobiliu 
nuvežtas į ligoninę dėl to, kad surengė protesto akciją, susidedančią iš bado streiko ir 
piketavimo priešais 1-ąjį apylinkės teismą. Po to jis buvo nusiųstas gydytis į psichiatrinę 
ligoninę ir pripažintas psichiškai nesveiku, buvo kankinamas ir jo gyvybei grėsė pavojus.

Remiantis peticijoje pateikta informacija, negalima daryti išvados, kad Lietuvos valdžios 
institucijų priimti sprendimai, susiję su ES teisės įgyvendinimu, pažeidė ES pagrindinių teisių 
chartiją.

Tokiais atvejais valstybės narės ir jų teisminės institucijos pagal savo nacionalinės teisės aktus 
ir su žmogaus teisėmis susijusius tarptautinius įsipareigojimus turi užtikrinti, kad pagrindinės 
teisės būtų veiksmingai gerbiamos ir saugomos. Be to, bet kuris manantis, kad buvo pažeistos 
jo teisės ar laisvės, užtikrinamos Europos žmogaus teisių konvencija, gali pateikti skundą 
Europos žmogaus teisių teismui (EŽTT).

Iš peticijos pateikėjo pateiktos informacijos matyti, kad jo klausimas buvo nagrinėtas 
nacionaliniuose teismuose, kurie jo kaltinimus atmetė. Peticijos pateikėjas taip pat pateikė 
skundą EŽTT. 2012 m. lapkričio mėn. šis skundas buvo atmestas, kadangi jis neatitiko 
Europos žmogaus teisių konvencijos 34 ir 35 straipsniuose numatytų sąlygų. Peticijos 
pateikėjas skundžiasi dėl tokių sprendimų.

Dėl peticijos pateikėjo prašymo išnagrinėti ir paaiškinti Europos žmogaus teisių teismo 
sprendimą primintina, kad EŽTT, turintis būstinę Strasbūre, nėra Europos Sąjungos 
institucija. Tai – teismas, kurį įkūrė Europos Taryba, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
Europos žmogaus teisių konvencijos. Komisija, kaip Europos Sąjungos institucija, neturi 
įgaliojimų Europos žmogaus teisių teismo procedūrose ir todėl negali imtis jokių veiksmų, 
susijusių su šia peticijos dalimi.

Išvada

Ši peticija nesusijusi su ES teisės aktų įgyvendinimu, todėl Europos Komisija negali imtis 
tolesnių veiksmų šiuo klausimu ar kištis į Lietuvos valdžios institucijų priimamus 
sprendimus.“


