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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az ENSZ kínzás elleni egyezményére hivatkozva a kínzást 
bűncselekménnyé minősítő, legalább egyéves börtönbüntetést előíró egységes rendelkezések 
bevezetésére szólít fel az Európai Unió összes tagállamában.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. november 29.

A kínzás és embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmát az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 4. cikke rögzíti. A Bizottság teljes mértékben elkötelezett annak 
biztosítása mellett, hogy a Charta rendelkezéseit, amelyek a az uniós intézmények és a 
tagállamok számára az uniós jog végrehajtása esetén kötelezőek, maradéktalanul tiszteletben 
tartsák. Amint azt a Bizottság a Charta alkalmazásáról szóló 2011. évi jelentésében kifejtette, 
több lépést is tett annak biztosítására, hogy az uniós jog tekintetében hatékonyan végrehajtsák 
a kínzás és megalázó bánásmód tilalmát1. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/charter_report_hu.pdf (ld. a 28–34. oldalt).



PE524.860v01-00 2/2 CM\1012891HU.doc

HU

A petíció benyújtója által említett, kínzás elleni ENSZ-egyezményt1 az Európai Unió 
valamennyi tagállama aláírta, illetve ahhoz csatlakozott. Ennek 4. cikke kimondja, hoga: 

„1. Valamennyi részes államnak gondoskodni kell arról, hogy büntetőjoga szempontjából 
minden kínzási cselekmény bűncselekménynek minősüljön. Ugyanez vonatkozik a kínvallatás 
alkalmazásának kísérletére és bárkinek minden olyan cselekményére, amely a kínzási 
cselekményekben való társtettességnek vagy bűnrészességnek minősül.

2. Minden részes állam e bűncselekményekre – súlyosságuk figyelembevételével – megfelelő 
büntetési tételeket állapít meg.”

Az Európai Unió tagállamai a nemzetközi jog értelmében ezért kötelesek az egyezmény 1. 
cikkében meghatározott kínzást bűncselekménynek nyilvánítani. Ami az EU csatlakozását 
illeti, hangsúlyozni kell, hogy az egyezmény csak államok számára áll nyitva aláírásra2.

Az Európai Unió nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy a kínzási cselekmények 
meghatározását és a büntetőjogi szankciók szintjét harmonizálja. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 83. cikkének (1) bekezdése csaka 
bűncselekmények bizonyos köre, az úgynevezett „uniós dimenziójú bűncselekmények” 
tekintetében biztosít hatáskört a bűncselekmények és szankciók meghatározásával kapcsolatos 
minimumszabályok megállapítására; a kínzás nem tartozik e bűncselekmények közé. 

Az Európai Unió Tanácsa egyhangú határozattal, az Európai Parlament egyetértésével további 
bűncselekményeket határozhat meg, ám csak abban az esetben, ha azok megfelelnek annak a 
feltételnek, hogy a bűncselekményeknek jellegükből vagy hatásukból eredően határokon 
átnyúló dimenziójú, súlyos bűncselekményeknek kell lenniük, vagy hogy az ellenük való 
közös fellépésre különös szükség álljon fenn. Ennélfogva az Európai Bizottság nem tervezi, 
hogy arra ösztönözze a Tanácsot, hogy e jegyzéket a kínzásra is terjessze ki.

Az EUMSZ 83. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi az európai jogalkotó számára, hogy 
minimumszabályokat állapítson meg, amennyiben az az uniós politika hatékony 
végrehajtásának biztosítása szempontjából szükséges valamely olyan területen, amely 
harmonizációs intézkedés hatálya alá tartozik. A kínzási cselekmények esetében semelyik 
uniós politikával nem áll fenn ilyen kapcsolat. 

Következtetések

A petíció benyújtóját a fent kifejtett okokból biztosítani lehet afelől, hogy a kínzás elleni 
ENSZ-egyezmény értelmében a tagállamok kötelesek az egyezmény 1. cikkében 
meghatározott kínzást bűncselekménynek minősíteni. Az Európai Parlament és az Európai 
Unió Tanácsa ugyanakkor nem alkothat olyan jogszabályt, amilyet a petíció benyújtója kért.

                                               
1 Egyezmény a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok ellen, aláírták New 
Yorkban, 1984. december 10-én – A Nemzetek Szövetsége Szerződéseinek gyűjteménye, 1465., 85. o.
2 A kínzás elleni ENSZ-egyezmény 26. és 28. cikkével összhangban e nemzetközi eszközhöz részes félként csak államok 
csatlakozhatnak.


