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Θέμα: Αναφορά 1986/2012, του Marco Bava, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
καθιέρωση των βασανιστηρίων ως ποινικού αδικήματος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ανατρέχοντας στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, 
ζητεί την εισαγωγή ομοιόμορφων διατάξεων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την καθιέρωση των βασανιστηρίων ως ποινικού αδικήματος που θα τιμωρείται με 
ελάχιστη ποινή φυλάκισης ενός έτους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Η απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή 
τιμωρίας προβλέπεται στο άρθρο 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η 
Επιτροπή έχει δεσμευθεί πλήρως να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις του Χάρτη, οι οποίες είναι 
δεσμευτικές για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και για τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της 
ενωσιακής νομοθεσίας, τηρούνται απόλυτα. Όπως εξήγησε στην ετήσια έκθεσή της σχετικά 
με την εφαρμογή του Χάρτη για το 2011, η Επιτροπή έχει αναλάβει ορισμένα μέτρα για να 
εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της απαγόρευσης των βασανιστηρίων και της 
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ταπεινωτικής συμπεριφοράς όσον αφορά την ενωσιακή νομοθεσία.1

Τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων2, την οποία μνημονεύει ο 
αναφέρων, έχουν υπογράψει ή επικυρώσει όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο 
άρθρο 4 αναφέρονται τα εξής: 

«1. Κάθε Κράτος Μέρος μεριμνά, ώστε όλες οι πράξεις βασανιστηρίων να αποτελούν 
εγκλήματα σύμφωνα με το ποινικό του δίκαιο. Το ίδιο ισχύει για την απόπειρα διάπραξης 
βασανιστηρίων ή για κάθε πράξη οποιουδήποτε προσώπου που συνιστά συνέργεια ή 
συμμετοχή σε βασανιστήρια.

2. Κάθε Κράτος Μέρος προβλέπει για τα εγκλήματα αυτά κατάλληλες ποινές, για τον 
καθορισμό των οποίων λαμβάνεται υπόψη ο σοβαρός χαρακτήρας αυτών των εγκλημάτων.»

Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται βάσει του διεθνούς δικαίου να 
ποινικοποιήσουν τα βασανιστήρια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης. Όσον 
αφορά την προσχώρηση της ΕΕ, πρέπει να σημειωθεί ότι η Σύμβαση είναι ανοικτή για 
προσχώρηση μόνο από κράτη.3

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρμόδια να εναρμονίσει των ορισμό των πράξεων 
βασανιστηρίων και το επίπεδο των ποινικών κυρώσεων που αυτές επιφέρουν. 

Το άρθρο 83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) αναθέτει την αρμοδιότητα για τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων όσον αφορά τον 
ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων αποκλειστικά για συγκεκριμένους 
τομείς εγκληματικότητας, οι οποίοι είναι γνωστοί με τον όρο «ευρωεγκλήματα»· τα 
βασανιστήρια δεν περιλαμβάνονται σε αυτά. 

Πρόσθετα εγκλήματα μπορούν να καθοριστούν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με ομόφωνη απόφαση και με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά μόνο 
εφόσον πληρούν το κριτήριο της σοβαρής εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση που 
προκύπτει από τη φύση ή τις επιπτώσεις των αδικημάτων αυτών ή λόγω ειδικής ανάγκης να 
καταπολεμούνται σε κοινή βάση. Για τον λόγο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτίθεται 
να παροτρύνει το Συμβούλιο να επεκτείνει τον εν λόγω κατάλογο.

Δυνάμει του άρθρου 83 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, ο ευρωπαίος νομοθέτης έχει τη δυνατότητα 
να θεσπίσει ελάχιστους κανόνες, εάν είναι ουσιώδες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής της πολιτικής της Ένωσης σε τομέα ο οποίος έχει αποτελέσει αντικείμενο μέτρου 
εναρμόνισης. Όσον αφορά τις πράξεις βασανιστηρίων, δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια 
σύνδεση με την πολιτική της Ένωσης. 

Συμπεράσματα

Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο αναφέρων μπορεί να είναι βέβαιος ότι τα 
κράτη μέλη υποχρεούνται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων να 
ποινικοποιήσουν τα βασανιστήρια, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της σύμβασης αυτής. Από την 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm (βλέπε σ. 28-34).
2 Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων σκληρών, απάνθρωπων και ταπεινωτικών μεταχειρίσεων και τιμωριών, 
υπογράφτηκε στη Νέα Υόρκη στις 10 Δεκεμβρίου 1984, σειρές συνθηκών, τόμος 1465, σ. 85.
3 Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 28 της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων, η διεθνής αυτή σύμβαση είναι ανοικτή 
για προσχώρηση μόνο από κράτη μέρη.
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άλλη πλευρά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
μπορούν να νομοθετήσουν, όπως ζητείται από τον αναφέροντα. 


