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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1657/2012, ingediend door Stanislav Gulbinovic (Litouwse 
nationaliteit), over het Litouwse rechtssysteem

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener geeft een beschrijving van zijn persoonlijk probleem, en wel dat hij naar een 
psychiatrisch ziekenhuis is gebracht nadat hij een hongerstaking had georganiseerd. Hij zegt 
te zijn gemarteld en geheel onterecht geestesziek te zijn verklaard. Hij schraagt zijn 
verzoekschrift met een aantal verschillende antwoorden die hij ontving van de Litouwse 
autoriteiten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013

Volgens het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) vormt de eerbiediging van de 
menselijke waardigheid en vrijheid een van de fundamentele waarden van de Europese Unie
(EU) die alle lidstaten gemeen hebben. Daarnaast beschermen de artikelen 1 en 3 van het 
Handvest van de grondrechten van de EU (het Handvest) eveneens de lichamelijke en 
geestelijke integriteit van het individu en de menselijke waardigheid, en verbiedt artikel 4 van 
het Handvest folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.

Volgens de verdragen waarop de Europese Unie gebaseerd is1, heeft de Commissie niet de 
bevoegdheid zich te mengen in kwesties die verband houden met de grondrechten in de 

                                               
1 Verdrag betreffende de Europese Unie en Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
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lidstaten. Dit is alleen mogelijk wanneer er sprake is van toepassing van de Europese 
wetgeving. Met name het Handvest is niet van toepassing op alle situaties van vermeende 
inbreuk op de grondrechten aangezien het overeenkomstig artikel 51, lid 1, alleen van 
toepassing is op lidstaten wanneer zij het EU-recht tot uitvoering brengen.

In zijn klacht beschrijft indiener hoe hij door de politie werd aangehouden en door een 
ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht, omdat hij een hongerstaking en een 
protestdemonstratie hield voor de ingang van een arrondissementsrechtbank. Hij werd 
vervolgens naar een psychiatrische kliniek gebracht waar een psychische aandoening bij hem 
werd geconstateerd. Hij werd daar ook gefolterd en met de dood bedreigd.

Op grond van de in het verzoekschrift vermelde informatie kan niet worden gesteld dat de 
Litouwse autoriteiten hier ter uitvoering van de EU-wetgeving maatregelen hebben genomen
die indruisen tegen het Handvest van de grondrechten.

In dergelijke gevallen is het de taak van de lidstaten en van hun gerechtelijke autoriteiten om 
ervoor te zorgen dat de grondrechten effectief worden geëerbiedigd en beschermd in 
overeenstemming met hun nationale wetgeving en de internationale verplichtingen op het vlak 
van de mensenrechten. Tevens kan iemand die zich in zijn Europese Mensenrechtenverdrag 
(EVRM) gewaarborgde rechten of vrijheden voelt aangetast een klacht indienen bij het 
Europees Hof voor de mensenrechten (EHRM).

Uit de informatie van indiener blijkt dat hij zich tot de nationale rechterlijke instanties heeft 
gewend waar zijn vorderingen werden afgewezen. Ook heeft hij een klacht ingediend bij het 
EHRM. Deze klacht werd in november 2012 eveneens afgewezen, omdat niet aan de 
voorwaarden van de artikelen 34 en 35 EVRM was voldaan. Indiener doet zijn beklag over 
deze uitspraken.

Op het verzoek van indiener om onderzoek en uitleg van de uitspraak van het EHRM moet 
worden geantwoord dat het EVRM, gevestigd in Straatsburg, geen instelling is van de 
Europese Unie. Het gaat om een gerecht dat door de Raad van Europa is ingesteld om de 
naleving van het EVRM te toetsen. De Commissie is als instelling van de Europese Unie niet 
bevoegd om zich te mengen in de procedures voor het EHRM en verkeert dus niet in de 
positie om ten aanzien van dit onderdeel van het verzoekschrift enigerlei maatregelen te 
nemen.

Conclusie

Bij gebreke van een kennelijke band met het EU-recht kan de Commissie deze 
aangelegenheid niet verder behandelen en ook geen stappen ondernemen bij de Litouwse 
autoriteiten.


