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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1657/2012, ktorú predkladá Stanislav Gulbinovic, litovský štátny 
občan, o justičnom systéme v Litve

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície opisuje svoj osobný problém: po zorganizovaní protestnej hladovky bol 
umiestnený do psychiatrickej liečebne. Tvrdí, že bol podrobený mučeniu a vyhlásený za 
duševne chorého, čo pokladá za neoprávnené. Predkladateľ priložil k petícii niekoľko rôznych 
odpovedí, ktoré mu boli doručené od litovských orgánov.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 1. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 29. novembra 2013)

Podľa Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) predstavuje rešpektovanie ľudskej dôstojnosti 
a slobody jednu zo základných hodnôt Európskej únie (EÚ), ktoré sú spoločné pre všetky 
členské štáty. Navyše podľa článkov 1 a 3 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len 
„charta“) je rovnako chránená ľudská dôstojnosť a právo na nedotknuteľnosť osoby a podľa 
článku 4 charty sa zakazuje mučenie a neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie či trestanie. 

Zo zmlúv, na ktorých je založená Európska únia1, nevyplýva žiadna všeobecná právomoc 
Európskej komisie zasahovať v členských štátoch v oblasti základných práv. Komisia môže 
zasiahnuť len vtedy, keď ide o otázku súvisiacu s právom EÚ. Charta sa netýka všetkých 
situácií údajného porušenia základných práv. Podľa článku 51 ods. 1 charty sa jej ustanovenia 
                                               
1 Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie.
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vzťahujú na členské štáty výlučne vtedy, keď vykonávajú právo Európskej únie.

Predkladateľ petície uvádza, že ho polícia uväznila a nechala odviezť sanitným vozidlom do 
nemocnice, lebo zorganizoval protest spočívajúci v hladovke a hliadkovaní pred 1. okresným 
súdom. Následne bol umiestnený do psychiatrickej liečebne a bola mu diagnostikovaná 
nejaká duševná choroba, bol vystavený mučeniu a ohrozeniu života. 

Na základe informácií uvedených v petícii nie je možné dospieť k záveru, že litovské orgány 
prijali rozhodnutia, ktoré by porušovali Chartu základných práv, pri vykonávaní práva EÚ.

V takýchto prípadoch je vecou členských štátov vrátane ich súdnych orgánov, aby zabezpečili 
účinné dodržiavanie a ochranu základných práv v súlade s príslušnými vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv. Okrem toho 
každý, kto sa domnieva, že boli porušené jeho práva alebo slobody zaručené Európskym 
dohovorom o ľudských právach, môže predložiť sťažnosť Európskemu súdu pre ľudské 
práva.

Z informácií poskytnutých predkladateľom petície vyplýva, že sa obrátil na vnútroštátne súdy 
a jeho žaloby boli zamietnuté. Predkladateľ petície takisto predložil sťažnosť Európskemu 
súdu pre ľudské práva. Sťažnosť bola zamietnutá v decembri 2012 s odôvodnením, že nespĺňa 
podmienky stanovené v článkoch 34 a 35 Európskeho dohovoru o ľudských právach. 
Predkladateľ petície sa sťažuje na uvedené rozsudky.

Pokiaľ ide o žiadosť predkladateľa petície o preskúmanie a vysvetlenie rozhodnutia 
Európskeho súdu pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu, tento súd nie je inštitúciou 
Európskej únie. Bol zriadený Radou Európy s cieľom zabezpečiť dodržiavanie Európskeho 
dohovoru o ľudských právach. Komisia ako inštitúcia Európskej únie nemá žiadnu právomoc, 
pokiaľ ide o postupy Európskeho súdu pre ľudské práva, a preto nemôže prijať žiadne 
opatrenia súvisiace s touto časťou petície.

Záver

Keďže v súvislosti s petíciou neexistuje žiadne zjavné prepojenie s právom EÚ, nie je možné, 
aby Európska komisia túto otázku ďalej sledovala alebo zasahovala do rozhodnutí litovských 
orgánov. 


