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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1657/2012, którą złożył Stanislav Gulbinovic (Litwa), w sprawie 
wymiaru sprawiedliwości na Litwie 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opisuje swoje problemy osobiste związane z pobytem w szpitalu 
psychiatrycznym z powodu organizacji strajku głodowego. Twierdzi, że był torturowany, oraz 
że uznano go za chorego psychicznie, co uważa za nieuzasadnione. Na poparcie swojej 
petycji dołącza różnego rodzaju odpowiedzi uzyskane od władz litewskich.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej (TUE) poszanowanie godności osoby ludzkiej i 
wolności stanowi jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej (UE) wspólnych dla 
wszystkich państw członkowskich. Ponadto art. 1 i 3 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej („Karta”) przewidują jednakową ochronę godności człowieka i prawa człowieka 
do integralności, a na mocy art. 4 Karty zakazano tortur i nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania.

Traktaty, które są podstawą UE1, nie nadają Komisji Europejskiej ogólnych uprawnień do 
interweniowania w państwach członkowskich w zakresie praw podstawowych. Komisja 
Europejska może interweniować w takich przypadkach tylko wtedy, gdy dotyczą one prawa 
                                               
1 Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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Unii Europejskiej. W szczególności Karta nie ma zastosowania do każdego przypadku 
rzekomego naruszenia praw podstawowych. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty jej postanowienia 
mają zastosowanie do państw członkowskich jedynie wtedy, gdy wdrażają one prawo UE.

Składający petycję informuje, że został aresztowany przez policję oraz zabrany do szpitala 
przez służby ratunkowe, ponieważ zorganizował protest obejmujący strajk głodowy i 
pikietowanie przed pierwszym sądem rejonowym. Następnie został przeniesiony do szpitala 
psychiatrycznego, gdzie zdiagnozowano u niego pewną chorobę psychiczną, był torturowany 
i grożono mu śmiercią.

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję nie jest możliwe 
stwierdzenie, że władze litewskie w trakcie wdrażania prawa UE podjęły decyzje, które 
naruszały Kartę praw podstawowych.

W podobnych przypadkach to państwa członkowskie, w tym ich organy sądownicze, 
gwarantują skuteczne przestrzeganie i ochronę praw podstawowych zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym oraz międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie praw 
człowieka. Ponadto każda osoba, która uważa, że jej prawa lub wolności zagwarantowane w 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC) zostały naruszone, 
może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ECHR).

Z informacji przekazanych przez składającego petycję wynika, że zwracał się do sądów 
krajowych, które odrzuciły jego roszczenia. Składający petycję wystąpił również do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jego skarga została odrzucona w listopadzie 
2012 r. ze względu na to, że nie spełniała warunków przewidzianych w art. 34 i 35 Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC). Składający petycję skarży się 
na wydane wyroki.

Odnośnie do wniosku składającego petycję o zbadanie i wyjaśnienie orzeczenia wydanego 
przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, należy przypomnieć, że Europejski Trybunał 
Praw Człowieka, mający siedzibę w Strasburgu, nie jest instytucją Unii Europejskiej. Jest to 
trybunał ustanowiony przez Radę Europy w celu zagwarantowania przestrzegania EKPC. 
Komisja, jako instytucja Unii Europejskiej, nie ma żadnych uprawnień, jeżeli chodzi o 
procedury Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, i w związku z tym nie może podjąć 
żadnych działań w odniesieniu do tej części petycji.

Wniosek

Z uwagi na to, że w odniesieniu do petycji nie istnieje widoczny związek z prawem UE, nie 
jest możliwe, aby Komisja podjęła działania następcze w tej kwestii ani aby interweniowała w 
organach litewskich.


