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σχετικά με το δικαστικό σύστημα της Λιθουανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει το προσωπικό του πρόβλημα, λέγοντας ότι εισήχθη σε ψυχιατρείο 
επειδή είχε οργανώσει απεργία πείνας. Καταγγέλλει ότι υπέστη βασανιστήρια και κρίθηκε 
ψυχολογικά άρρωστος, κατά την άποψή του αδικαιολόγητα. Επισυνάπτει στην αναφορά του 
διάφορες απαντήσεις που έλαβε από τις λιθουανικές αρχές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Σύμφωνα με την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), ο σεβασμός της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και ελευθερίας συνιστά μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ), οι οποίες είναι κοινές για όλα τα κράτη μέλη. Πέραν τούτου, τα άρθρα 1 και 3 του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (του «Χάρτη») προστατεύουν εξίσου την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου, ενώ το άρθρο 4 
του Χάρτη απαγορεύει τα βασανιστήρια και την Απάνθρωπη ή Εξευτελιστική Μεταχείριση ή 
Τιμωρία.

Σύμφωνα με τις Συνθήκες επί των οποίων βασίζεται η ΕΕ1, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
διαθέτει γενικές εξουσίες να παρεμβαίνει στα κράτη μέλη στο πεδίο των θεμελιωδών 
                                               
1 Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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δικαιωμάτων. Μπορεί να το πράξει μόνο σε περίπτωση που πρόκειται για ζήτημα σχετικό με 
το δίκαιο της ΕΕ. Ειδικότερα, ο Χάρτης δεν εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση εικαζόμενης 
παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1, ο 
Χάρτης εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν ενωσιακή νομοθεσία.

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι τον συνέλαβε η αστυνομία και τον οδήγησε στο νοσοκομείο με 
ασθενοφόρο, επειδή είχε οργανώσει διαμαρτυρία με τη μορφή απεργίας πείνας και 
συγκέντρωσης μπροστά στο 1ο Πλημμελειοδικείο. Κατόπιν τούτου, μεταφέρθηκε σε 
ψυχιατρείο όπου του διαγνώσθηκε κάποια ψυχική ασθένεια, βασανίσθηκε και απειλήθηκε η 
ζωή του. 

Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται στην αναφορά, δεν είναι δυνατόν να εξαχθεί το 
συμπέρασμα ότι οι λιθουανικές αρχές έλαβαν αποφάσεις που να παραβιάζουν τον Χάρτη 
Θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. 

Στις περιπτώσεις αυτές, εναπόκειται στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών 
αρχών τους, να διασφαλίσουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι πράγματι σεβαστά και 
προστατεύονται σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, οποιοσδήποτε ή οποιαδήποτε θεωρεί ότι έχουν 
παραβιασθεί τα θεμελιώδη δικαιώματά του ή δικαιώματά της, όπως αυτά κατοχυρώνονται 
από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΣΑΔ), μπορεί να προσφύγει στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ)..

Από τις πληροφορίες που παρείχε ο αναφέρων απορρέει ότι έχει απευθυνθεί στα εθνικά 
δικαστήρια τα οποία απέρριψαν τα αιτήματά του. Ο αναφέρων έχει επίσης υποβάλει αίτηση 
στο ΕΔΑΔ.. Η εν λόγω αίτηση απορρίφθηκε το Νοέμβριο 2012, επειδή κρίθηκε ότι δεν 
πληρούσε τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα άρθρα 34 και 35 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΣΑΔ). Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τις δύο αυτές αποφάσεις.

Εις ό,τι αφορά το αίτημα του αναφέροντα για εξέταση και αιτιολόγηση της απόφασης του 
ΕΔΑΔ, υπενθυμίζεται ότι το ΕΔΑΔ, το οποίο εδρεύει στο Στρασβούργο, δεν είναι θεσμικό 
όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα Δικαστήριο που ιδρύθηκε από το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση της ΕΣΑΔ. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ως θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν διαθέτει καμία εξουσία σε σχέση 
με τις διαδικασίες του ΕΔΑΔ και για το λόγο αυτό δεν είναι σε θέση να αναλάβει οιαδήποτε 
ενέργεια σε σχέση με αυτό το μέρος της αναφοράς.

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι η αναφορά δεν φαίνεται να συνδέεται με το δίκαιο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει συνέχεια στο ζήτημα ή να προβεί σε οποιοδήποτε 
διάβημα προς τις αρχές της Λιθουανίας. 


