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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1986/2012, внесена от Марко Бава, с италианско гражданство, 
относно третиране на изтезанията като престъпление в Европейския 
съюз

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, като се позовава на Конвенцията на ООН против изтезанията, 
призовава за въвеждане на единни разпоредби във всички държави – членки на 
Европейския съюз, съгласно които изтезанието ще се третира като престъпление, което 
се наказва най-малко с присъда от една година лишаване от свобода.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2013 г.

Забраната на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание е 
заложена в член 4 от Хартата на основните права на ЕС. Комисията е изцяло 
ангажирана със задачата да гарантира, че разпоредбите на хартата, която има 
обвързващ характер за институциите и държавите – членки на ЕС при прилагането на 
правото на Съюза, се зачитат напълно. Както вече разясни в годишния си доклад от 
2011 г. относно прилагането на хартата, Комисията предприе редица мерки, за да 
гарантира, че забраната на изтезанията и унизителното отнасяне се прилага ефективно, 
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когато става дума за правото на Съюза.1

Всички държави – членки на Европейския съюз са подписали Конвенцията на ООН 
срещу изтезанията2, която се посочва от вносителя на петицията, или са се 
присъединили към нея. В член 4 от конвенцията се постановява: 

„1. Всяка държава – страна по конвенцията гарантира, че всички актове на изтезания са 
престъпления съгласно нейното наказателно право. Същото важи за опит за 
провеждане на изтезания и за акт от страна на лице, който представлява съучастие или 
участие в изтезания.

2. Всяка държава – страна по конвенцията третира тези престъпления като наказуеми с 
подходящи санкции, които отчитат тежестта на престъплението.“

Поради това съгласно националното право държавите – членки на Европейския съюз са 
задължени да третират изтезанията като престъпление, както е посочено в член 1 от 
конвенцията. Що се отнася до присъединяването на ЕС, следва да се посочи, че 
конвенцията може да бъде подписвана единствено от държави.3

Европейският съюз не разполага с правомощията да хармонизира определенията за 
актовете на изтезания и съответстващите им равнища на наказателноправни санкции. 

В член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 
се предоставят правомощията за установяване на минимум от разпоредби относно 
определението за престъпления и санкции само за определени области на 
престъпления, т.нар. „евро престъпления“; изтезанията не попадат сред тези 
престъпления. 

Допълнителни престъпления биха могли да бъдат определени от Съвета на 
Европейския съюз с единодушно взето решение след одобрението от страна на 
Европейския парламент, но само ако отговарят на критерия за тежки престъпления с 
трангранично измерение, което е резултат на естеството или на въздействието на тези 
престъпления или на специална необходимост за обща борба с тях. Поради това 
Европейската комисия не предвижда да насърчава Съвета да разшири списъка, като 
включи изтезанията.

В член 83, параграф 2 от ДФЕС на европейските законодателни органи се разрешава да 
установят минимум от разпоредби, ако това е от ключово значение за гарантирането на 
ефективното прилагане на политиката на ЕС в област, която е предмет на мярка за 
хармонизиране. Подобна връзка с политика на Съюза не може да бъде установена за 
изтезанията. 

Заключение

Поради гореизложените причини уверяваме вносителя на петицията, че съгласно 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm (вж. стр. 28 – 34).
2 Конвенция против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, 
подписана в Ню Йорк, 10 декември 1984 г. Сборник договори на Обединените нации, том 1465, стр. 85.
3 В съответствие с членове 26 и 28 от Конвенцията на ООН срещу изтезанията този международен инструмент е 
отворен за присъединяване само от страна на държави, които са страни по него.



CM\1012891BG.doc 3/3 PE524.860v01-00

BG

Конвенцията на ООН срещу изтезанията държавите членки са задължени да третират 
изтезанията като престъпления, както е посочено в член 1 от конвенцията. От друга 
страна, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз не могат да упражнят 
законодателните си правомощия по начина, по който го изисква вносителят на 
петицията. 


