
CM\1012891LT.doc PE524.860v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

29.11.2013
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Tema: Peticija Nr. 1986/2012 dėl to, kad kankinimas Europos Sąjungoje būtų 
laikomas nusikalstama veika, kurią pateikė Italijos pilietis Marco Bava

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, remdamasis JT konvencija prieš kankinimą, ragina visose Europos 
Sąjungos valstybėse narėse priimti vienodas nuostatas, pagal kurias kankinimas būtų laikomas 
nusikalstama veika, už kurią būtų skiriama mažiausiai metų trukmės įkalinimo bausmė.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„Kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo uždraudimas yra įtvirtintas 
ES pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnyje. Komisija yra visiškai įsipareigojusi užtikrinti, 
kad būtų beatodairiškai laikomasi chartijos, kuri yra privaloma ES institucijoms ir valstybėms 
narėms, kai jos įgyvendina Sąjungos teisę, nuostatų. Kaip paaiškinta Komisijos 2011 m. 
metinėje chartijos taikymo ataskaitoje, Komisija ėmėsi tam tikrų priemonių siekdama 
užtikrinti, kad kankinimo ir žeminančio elgesio uždraudimas būtų veiksmingai 
įgyvendinamas, kiek tai susiję su Sąjungos teise1. 

Peticijos pateikėjo nurodytą Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą2 pasirašė arba prie 
                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm (žr. p. 28–34).
2 Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, pasirašyta Niujorke, 1984 m. 
gruodžio 10 d., Jungtinės Tautos, sutarčių serija, 1 465 t., p. 85.
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jos prisijungė visos Europos Sąjungos valstybės narės. Konvencijos 4 straipsnyje teigiama: 

„1. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, užtikrina, kad visi kankinimo veiksmai pagal 
jos baudžiamąją teisę būtų laikomi nusikaltimais. Ta pati nuostata taikoma asmens 
pasikėsinimui padaryti kankinimo veiką ir veikai, kuri yra bendrininkavimas ar dalyvavimas 
kankinant.

2. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, atsižvelgdama į sunkų šių nusikaltimų pobūdį, 
numato atitinkamas bausmes už šiuos nusikaltimus.“

Todėl Europos Sąjungos valstybės narės, laikydamosi tarptautinės teisės, privalo kankinimus 
paskelbti nusikaltimu, kaip apibrėžta konvencijos 1 straipsnyje. Dėl ES prisijungimo 
pažymėtina, kad konvencija teikiama pasirašyti tik valstybėms narėms1.

Europos Sąjunga neturi kompetencijos suderinti kankinimų apibrėžties ir baudžiamųjų 
sankcijų dydžio. 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 83 straipsnio 1 dalyje suteikiama 
kompetencija nustatyti būtiniausias taisykles, susijusias su nusikalstamų veikų ir sankcijų 
apibrėžtimi tik tam tikrose nusikaltimų, vadinamųjų „euronusikaltimų“, srityse; kankinimas į 
šią kategoriją nepatenka. 

Europos Sąjungos Taryba galėtų apibrėžti kitus nusikaltimus vienbalsiu sprendimu pritarus 
Europos Parlamentui, tačiau tik tuo atveju, jei jie atitinka sunkių nusikaltimų kriterijus ir yra 
tarpvalstybinio pobūdžio, pasireiškiančio dėl tokių nusikaltimų pobūdžio arba poveikio, arba 
ypatingo poreikio kovoti su jais remiantis bendru pagrindu. Dėl šios priežasties Europos 
Komisija nėra numačiusi skatinti Tarybą į nusikaltimų sąrašą įtraukti kankinimus.

SESV 83 straipsnio 2 dalyje Europos teisės aktų leidėjams leidžiama nustatyti būtiniausias 
taisykles, jei tai būtina siekiant užtikrinti veiksmingą Sąjungos politikos, kuriai taikomos 
suderinimo priemonės, įgyvendinimą. Kankinimų atveju tokios sąsajos su Sąjungos politika 
neįžvelgiama. 

Išvados

Dėl pirmiau išvardytų priežasčių peticijos pateikėjas gali būti tikras, kad pagal Jungtinių 
Tautų konvenciją prieš kankinimą valstybės narės privalo kankinimus paskelbti nusikaltimu, 
kaip apibrėžta konvencijos 1 straipsnyje. Kita vertus, Europos Parlamentas ir Europos 
Sąjungos Taryba negali priimti teisės aktų, kaip to prašo peticijos pateikėjas.“ 

                                               
1 Pagal JT konvencijos prieš kankinimą 26 ir 28 straipsnius prie šio tarptautinio dokumento gali prisijungti tik valstybės 
narės.


