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1. Sammendrag

Andrageren giver en beskrivelse af personlige problemer med at blive sendt på et psykiatrisk 
hospital efter organiseringen af en sultestrejke. Han hævder at være blevet tortureret og 
erklæret psykisk syg, hvilket han finder ubegrundet. Han støtter sit andragende med en række 
forskellige svar fra de litauiske myndigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. juli 2013). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2013

I henhold til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) udgør respekten for den 
menneskelige værdighed og frihed en af de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union 
(EU), der er fælles for alle medlemsstater. Endvidere beskytter artikel 1 og 3 i EU's charter 
om grundlæggende rettigheder ("chartret"), ligeledes den menneskelige værdighed og retten 
til respekt for menneskets integritet, og artikel 4 i chartret forbyder tortur og umenneskelig 
eller nedværdigende behandling eller straf. 

De traktater, som EU bygger på1, giver ikke Kommissionen nogen generelle beføjelser til at 
gribe ind over for medlemsstaterne på området grundlæggende rettigheder. Den kan kun gribe 
ind, såfremt det drejer sig om et EU-retligt anliggende. Navnlig gælder chartret ikke for 
                                               
1 Traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
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enhver situation vedrørende en påstået krænkelse af grundlæggende rettigheder. Ifølge 
chartrets artikel 51, stk. 1, gælder chartret kun for medlemsstaterne, når de gennemfører EU-
retten.

Klageren beskriver, at han er blevet anholdt af politiet og bragt til hospitalet med ambulance, 
fordi han organiserede en protest, der bestod af en sultestrejke og blokade foran en byret. Han 
blev derefter sendt til et psykiatrisk hospital og diagnosticeret med en psykisk sygdom, og han 
blev tortureret og blev truet på livet. 

Det kan på grundlag af oplysningerne i andragendet ikke konkluderes, at de litauiske 
myndigheder har truffet beslutninger ved gennemførelsen af EU-retten, som var i strid med 
EU's charter om grundlæggende rettigheder.

I tilfælde af sager af denne art er det medlemsstaterne selv, herunder deres retlige 
myndigheder, der skal sikre, at de grundlæggende rettigheder rent faktisk respekteres og
beskyttes i overensstemmelse med deres nationale lovgivning og internationale forpligtelser 
på menneskerettighedsområdet. Herudover kan enhver, som mener, at hans eller hendes 
grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder, som er sikret gennem den europæiske 
menneskerettighedskonvention, er blevet krænket, indsende en klage til Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol.

Det fremgår af oplysningerne fra andrageren, at han har været for de nationale domstole, hvor 
hans påstande er blevet afvist. Andrageren har ligeledes indgivet en klage hos Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Denne klage blev afvist i november 2012 under 
henvisning til, at ansøgningen ikke opfyldte betingelserne i artikel 34 og 35 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention. Andrageren klager over disse afgørelser. 

For så vidt angår andragerens anmodning om en undersøgelse af og forklaring på afgørelsen 
fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol skal det erindres, at Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, hvis sæde er i Strasbourg, ikke er en EU-institution. Det er en 
domstol, der er oprettet af Europarådet med henblik på at sikre overholdelse af den 
europæiske menneskerettighedskonvention. Kommissionen har som en institution i Den 
Europæiske Union ikke nogen beføjelser for så vidt angår procedurerne i Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol og er derfor ikke i stand til at træffe foranstaltninger i forbindelse 
med denne del af andragendet.

Konklusion

Eftersom der ikke er nogen tydelig forbindelse til EU-lovgivningen i andragendet, er det ikke 
muligt for Kommissionen hverken at følge op på denne sag eller at gribe ind over for de 
litauiske myndigheder. 


