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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1657/2012, imressqa minn Stanislav Gulbinovic, ta’ ċittadinanza 
Litwana, dwar is-sistema tal-Ġustizzja fil-Litwanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jiddeskrivi l-problema personali tiegħu li ntbagħat fl-isptar psikjatriku 
wara l-organizzazzjoni ta’ strajk tal-ġuħ. Hu jallega li kien ittorturat u ddikjarat marid 
psikoloġikament li huwa jqis bħala mhux ġustifikat. Hu jsostni l-petizzjoni tiegħu b’numru ta’ 
risposti differenti li rċieva mill-awtoritajiet Litwani.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013

Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TUE), ir-rispett tad-dinjità u l-
libertà tal-bniedem jikkostitwixxi wieħed mill-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea 
(UE) li huma komuni għall-Istati Membri kollha. Barra minn hekk, l-Artikoli 1 u 3 tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE (“il-Karta”) iħarsu ugwalment id-dinjità tal-bniedem u d-
dritt għall-integrità tal-persuna u l-Artikolu 4 tal-Karta jipprojbixxi t-tortura u trattament jew 
pieni inumani jew degradanti. 

Skont it-Trattati li fuqhom hija bbażata l-Unjoni Ewropea1, il-Kummissjoni Ewropea ma 
għandha l-ebda setgħat ġenerali li tintervjeni mal-Istati Membri fil-qasam tad-drittijiet 
                                               
1 It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
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fundamentali.  Dan tista’ tagħmlu biss jekk tkun involuta kwistjoni ta’ liġi tal-UE. B'mod 
partikolari, il-Karta ma tapplikax għal kull sitwazzjoni ta’ allegazzjoni ta’ ksur tad-drittijiet 
fundamentali. Skont l-Artikolu 51(1) tagħha, il-Karta tapplika għall-Istati Membri biss meta 
jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-UE.

L-ilmentatur jiddeskrivi li kien ġie arrestat mill-pulizija u ttieħed l-isptar permezz ta’ servizz 
ta’ ambulanza minħabba li kien organizza protesta li tikkonsisti minn strajk tal-ġuħ u 
picketing quddiem Qorti tal-Ewwel Distrett. Imbagħad intbagħat fi sptar mentali u ġie 
dijanjostikat b’xi marda psikoloġika, ġie ttorturat u ħajtu ġiet mhedda. 

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta fil-petizzjoni, ma jistax jiġi konkluż li l-awtoritajiet 
Litwani ħadu deċiżjonijiet fl-implimentazzjoni tal-Liġi tal-UE li kienu fi ksur tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali.

F’tali każijiet, huwa l-kompitu tal-Istati Membri, inklużi l-awtoritajiet ġudizzjarji tagħhom, li 
jiżguraw li d-drittijiet fundamentali jiġu rrispettati u mħarsa b’mod effettiv skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom u l-obbligi internazzjonali rigward id-drittijiet tal-bniedem. 
Barra minn hekk, kull min iqis li d-drittijiet jew il-libertajiet tiegħu jew tagħha garantiti mill-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB) ġew miksura, jista’ jressaq 
ilment lill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB).

Jidher mill-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant li huwa mar fi qrati nazzjonali fejn it-
talbiet tiegħu ġew miċħuda. Il-petizzjonant ressaq ukoll applikazzjoni mal-QEDB. Din l-
applikazzjoni ġiet miċħuda f'Novembru 2012 wara li tqies li l-applikazzjoni ma ssodisfatx il-
kundizzjonijiet previsti fl-Artikoli 34 u 35 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem (KEDB). Il-petizzjonant jilmenta dwar dawk is-sentenzi.

Fir-rigward tat-talba tal-petizzjonant għal eżami u spjegazzjoni dwar id-deċiżjoni mill-QEDB, 
ġie mfakkar li l-QEDB, li s-sede tagħha tinsab fi Strasburgu, mhix istituzzjoni tal-Unjoni 
Ewropea. Hija qorti stabbilita mill-Kunsill tal-Ewropea sabiex tiżgura l-osservanza tal-KEDB. 
Il-Kummissjoni, bħala istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, ma għandha l-ebda setgħa fir-rigward 
tal-proċeduri tal-QEDB u għalhekk ma tinsabx f’pożizzjoni li tieħu passi b’rabta ma’ din il-
parti tal-petizzjoni.

Konklużjoni

Peress li ma hemm l-ebda rabta ċara mal-liġi tal-UE fir-rigward tal-petizzjoni, mhuwiex 
possibbli għall-Kummissjoni li ssegwi din il-kwistjoni jew tintervjeni mal-awtoritajiet 
Litwani.


