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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1657/2012, adresată de Stanislav Gulbinovic, de cetățenie lituaniană, 
privind sistemul justiției din Lituania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul descrie problema sa personală de a fi fost trimis la spitalul de psihiatrie după 
organizarea unei greve a foamei. Acesta susține că a fost torturat și declarat bolnav psihic, 
fapt pe care acesta îl consideră nejustificat. Acesta aduce în sprijinul petiției sale o serie de 
diferite răspunsuri pe care le-a primit din partea autorităților lituaniene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013

În conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), respectarea demnității umane 
și a libertății constituie una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene (UE), comună 
tuturor statelor membre. În plus, articolele 1 și 3 din Carta drepturilor fundamentale a UE 
(„carta”) protejează, de asemenea, demnitatea umană și dreptul la integritate al persoanelor, 
iar articolul 4 din cartă interzice tortura și tratamentul sau pedeapsa inumană sau degradantă. 

În tratatele care stau la baza UE1, Comisia nu se bucură de drepturi generale pentru a interveni 
în statele membre în domeniul drepturilor fundamentale. Ea poate să facă acest lucru numai 
dacă chestiunea vizează legislația UE. În special, carta nu se aplică oricărei situații de 
presupusă încălcare a drepturilor fundamentale. În conformitate cu articolul 51 alineatul (1), 
                                               
1 Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
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carta li se aplică statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare legislația UE.

Reclamantul descrie că a fost arestat de către poliție și dus la spital de către serviciul de 
ambulanță deoarece a organizat un protest constând în greva foamei și organizarea unui pichet 
în fața Judecătoriei Sectorului 1. Ulterior a fost trimis la un spital de psihiatrie și diagnosticat 
cu o boală psihică. A fost torturat, iar viața i-a fost amenințată. 

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, nu poate fi concluzionat că autoritățile lituaniene 
au luat decizii în sensul punerii în aplicare a legislației UE care ar fi încălcat Carta drepturilor 
fundamentale.

În astfel de cazuri, statele membre, inclusiv autoritățile lor judiciare, trebuie să se asigure că 
drepturile fundamentale sunt respectate și protejate în mod efectiv, în conformitate cu 
legislația lor națională și cu obligațiile lor internaționale în domeniul drepturilor omului. În 
plus, o persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturile sau libertățile garantate de 
Convenția europeană a drepturilor omului poate înainta o plângere la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului (CEDO).

Din informațiile furnizate de petiționar, rezultă că acesta s-a prezentat la instanțele naționale 
care i-au respins solicitarea. Petiționarul a înaintat, de asemenea, o cerere la CEDO. 
Respectiva cerere a fost respinsă în noiembrie 2012, având în vedere că aceasta nu îndeplinea 
condițiile prevăzute la articolele 34 și 35 din Convenția europeană a drepturilor omului. 
Petiționarul reclamă respectivele hotărâri.

În ceea ce privește cererea petiționarului de examinare și explicare a deciziei CEDO, se 
amintește că CEDO, cu sediul la Strasbourg, nu este o instituție a Uniunii Europene. Este o 
instanță înființată de Consiliul Europei pentru a se asigura respectarea Convenției europene a 
drepturilor omului. Comisia, în calitate de instituție a Uniunii Europene, nu are competențe în 
ceea ce privește procedurile Curții Europene a Drepturilor Omului și, prin urmare, nu este în 
măsură să adopte măsuri cu privire la această parte a petiției.

Concluzie

Întrucât petiția pare să nu prezinte nicio legătură cu dreptul UE, Comisia nu este în măsură să 
urmărească mai departe acest aspect sau să intervină pe lângă autoritățile lituaniene. 


