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1. Sammendrag

Andrageren, der henviser til FN's konvention mod tortur, opfordrer til, at der indføres 
ensartede bestemmelser i alle Unionens medlemsstater, som gør tortur til en strafbar handling, 
der straffes med en minimumsstraf på et års fængsel.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2013

Forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf sikres i artikel 
4 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Kommissionen er fuldt forpligtet til at sikre, 
at bestemmelserne i charteret, som er bindende for EU's institutioner og medlemsstater, når de 
effektuerer EU-retten, respekteres fuldt ud.  Som forklaret i den årlige rapport for 2011 om 
charterets anvendelse, har Kommissionen taget en række skridt til at sikre, at forbud mod 
tortur og nedværdigende behandling udføres effektivt, når det kommer til EU-retten1. 

FN's torturkonvention2, som andrageren nævner, er blevet undertegnet eller accepteret af alle 
EU's medlemsstater.  I artikel 4 heri fastslås følgende: 
                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm (se s. 28-34).
2 Konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, underskrevet i New 
York, 10. december 1984. United Nations, Treaty Series, vol. 1465, s. 85.
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"1. Enhver deltagende stat skal sikre, at enhver torturhandling er strafbar i overensstemmelse 
med straffelovgivningen. Tilsvarende gælder for forsøg på at udøve tortur og for handlinger 
begået af enhver person, som udgør meddelagtighed eller deltagelse i tortur.

2. Enhver deltagende stat skal gøre disse handlinger strafbare med passende straf under 
hensyn til deres alvorlige natur."

EU's medlemsstater er derfor forpligtede til i henhold til international lov at kriminalisere 
tortur, som defineret i konventionens artikel 1. Hvad angår EU's tiltrædelse, skal det 
understreges, at konventionen udelukkende er åben for undertegnelse for stater1.

Den Europæiske Union har ikke kompetence til at harmonisere definitionerne af 
torturhandlinger og deres kriminelle sanktionsniveau.  

Artikel 83, stk. 1 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) giver kun 
kompetence til at etablere minimumsregler for definitionen af lovovertrædelser og sanktioner 
for visse områder inden for kriminalitet, nemlig de såkaldte EU-forbrydelser; tortur figurerer 
ikke blandt disse.  

Øvrige kriminelle handlinger kan defineres af Rådet for Den Europæiske Union i en 
enstemmig beslutning efter samtykke fra Europa-Parlamentet, men kun hvis de opfylder 
kriterierne for alvorlig kriminalitet med en dimension på tværs af landegrænser, der skyldes 
typen eller virkningen af sådanne lovovertrædelser, eller et specielt behov for at bekæmpe 
dem på et fælles grundlag. Af denne grund agter Europa-Kommissionen ikke at opfordre 
Rådet til at udvide listen med tortur.

Artikel 83, stk. 2 i TEUF tillader den europæiske lovgiver at etablere minimumsregler, hvis 
dette er afgørende for at sikre en effektiv gennemførelse af EU-politik på områder, der er 
omfattet af harmoniseringsforanstaltninger. Et sådant link til EU-politik ses ikke ved 
torturhandlinger. 

Konklusioner

Ud fra ovennævnte årsager forsikres andrageren om, at medlemsstaterne er forpligtede til i 
henhold til FN's konvention mod tortur at kriminalisere tortur som defineret i artikel 1 heri. 
På den anden side kan Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union ikke lovgive 
som andrageren beder om. 

                                               
1 I overensstemmelse med artikel 26 og 28 i FN's konvention mod tortur er dette internationale instrument kun frit 
tilgængeligt for deltagerstater.


