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Temats: Lūgumraksts Nr. 1986/2012 ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marco 
Bava, par to, lai Eiropas Savienībā pasludinātu spīdzināšanu par 
kriminālpārkāpumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, atsaucoties uz ANO Konvenciju pret spīdzināšanu, aicina visās 
Eiropas Savienības dalībvalstīs ieviest vienotus noteikumus, kas padarītu spīdzināšanu par 
kriminālnoziegumu, par kuru tiek piespriests vismaz viens gads cietumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 26. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodu aizliegums ir noteikts ES 
Pamattiesību hartas 4. pantā. Komisija apņemas pilnībā nodrošināt, ka Hartas noteikumi, kuri 
ir saistoši ES iestādēm un dalībvalstīm attiecībā uz ES tiesību aktu īstenošanu, tiek pilnībā 
ievēroti. Kā paskaidrots 2011. gada ziņojumā par Hartas piemērošanu, Komisija ir veikusi 
vairākus pasākumus, lai nodrošinātu, ka spīdzināšanas un pazemojošas izturēšanās aizliegums 
tiek efektīvi īstenots saistībā ar Savienības tiesībām1. 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija pret spīdzināšanu2, kuru piemin lūgumraksta 
                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm (skatīt 28.-34. lpp.).
2 Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai 
sodīšanu, parakstīta 1984.gada 10. decembrī Ņujorkā, Līgumu krājumi, 1465. sējums, 85. lpp.
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iesniedzējs, ir parakstījušas vai tai ir pievienojušās visas Eiropas Savienības dalībvalstis. Tās 
4. pantā norādīts: 

„1. Katra dalībvalsts nodrošina, lai visi spīdzināšanas akti būtu uzskatāmi par noziegumiem 
saskaņā ar tās krimināltiesību aktiem.  Tas pats attiecas uz spīdzināšanas mēģinājumu un uz 
jebkādas personas veiktām darbībām, kuras uzskatāmas par līdzdalību vai piedalīšanos 
spīdzināšanā.

2. Katra dalībvalsts par šādiem noziegumiem nosaka attiecīgus sodus, kuros tiek ņemts vērā to 
smagums.“

Tāpēc Eiropas Savienības dalībvalstu pienākums saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir atzīt 
spīdzināšanu par kriminālnoziegumu, kā to nosaka Konvencijas 1. pants. Attiecībā uz ES 
pievienošanos ir jāuzsver, ka konvencija atvērta parakstīšanai tikai valstīm.1

Eiropas Savienības kompetencē nav saskaņot definīciju par spīdzināšanu un piemērojamo 
kriminālsankciju apmēru. 

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 83. panta 1. punktā noteikts, ka ES var 
paredzēt noteikumu minimumu kriminālnoziegumu un sankciju definēšanai attiecībā uz 
konkrētām noziegumu jomām, uz tā sauktajiem "eironoziegumiem", spīdzināšana nav starp 
šiem noziegumiem. 

Padome var definēt arī citus noziegumus, saņemot no Eiropas Parlamenta piekrišanu un 
pieņemot lēmumu vienprātīgi, bet tikai, ja noziegumi atbilst kritērijiem par īpaši smagiem 
noziegumiem ar pārrobežu dimensiju, kas izriet no šādu nodarījumu būtības vai ietekmes, vai 
īpašas nepieciešamības tos apkarot kopīgi. Šā iemesla dēļ Eiropas Komisija neparedz aicināt 
Padomi pievienot sarakstam spīdzināšanu.

LESD 83. panta 2. punktā ES likumdevējam ir atļauts paredzēt noteikumu minimumu, ja tas ir 
būtiski, lai nodrošinātu Savienības politikas efektīvu īstenošanu jomā, kurai tikuši piemēroti 
saskaņošanas pasākumi. Šāda saikne ar Savienības politiku nav attiecināma uz spīdzināšanu. 

Secinājumi

Iepriekšminēto iemeslu dēļ lūgumraksta iesniedzējs var būt drošs, ka dalībvalstu pienākums 
saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir atzīt spīdzināšanu par kriminālnoziegumu, kā to 
nosaka Konvencijas 1. pants. No otras puses, Eiropas Parlaments un ES Padome nevar 
pieņemt likumus, kā to prasa lūgumraksta iesniedzējs.

                                               
1 Saskaņā ar ANO Konvencijas pret spīdzināšanu 26. un 28. pantu im starptautiskajam instrumentam var pievienoties tikai 
valstis.


