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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1986/2012, imressqa minn Marco Bava, ta’ ċittadinanza Taljana, 
dwar li t-tortura ssir offiża kriminali fl-Unjoni Ewropea

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, huwa u jirreferi għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra t-Tortura, 
jitlob l-introduzzjoni ta’ dispożizzjonijiet uniformi fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropa 
sabiex it-tortura ssir offiża kriminali punibbli b’sentenza minima ta’ sena l-ħabs.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013

Il-projbizzjoni tat-tortura u t-trattament jew il-pieni inumani jew degradanti hija stabbilita fl-
Artikolu 4 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. Il-Kummissjoni hija impenjata bis-
sħiħ biex tiżgura li d-dispożizzjonijiet tal-Karta, li huma vinkolanti għall-istituzzjonijiet u l-
Istati Membri tal-UE meta dawn ikunu qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni, jiġu rrispettati bis-
sħiħ. Kif spjegat fir-Rapport Annwali tagħha tal-2011 dwar l-applikazzjoni tal-Karta, il-
Kummissjoni ħadet għadd ta’ passi biex tiżgura li l-projbizzjoni tat-tortura u t-trattament 
degradanti tiġi implimentata b’mod effettiv fir-rigward tal-liġi tal-Unjoni1. 

L-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea ffirmaw il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm (ara pp. 28-34).
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kontra t-Tortura1 li jsemmi l-petizzjonant jew huma aderenti tagħha. Fl-Artikolu 4 tagħha din 
tiddikjara: 

1. Kull Stat Parti għandu jiżgura li l-atti ta’ tortura kollha huma offiżi skont il-liġi kriminali 
tiegħu. L-istess għandu japplika għal tentattiv biex titwettaq tortura jew għal att minn 
kwalunkwe persuna li jikkostitwixxi kumpliċità jew parteċipazzjoni f’tortura.

2. Kull Stat Parti għandu jagħmel dawn l-offiżi punibbli permezz ta’ pieni xierqa li jieħdu 
inkunsiderazzjoni n-natura serja tagħhom.

L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għaldaqstant huma obbligati skont id-dritt internazzjonali 
li jikkriminalizzaw it-tortura, kif definit fl-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni. Fir-rigward tal-
adeżjoni mill-UE, għandu jiġi nnutat li l-Konvenzjoni hija miftuħa għall-iffirmar mill-Istati 
biss.2

L-Unjoni Ewropea m’għandhiex il-kompetenza li tarmonizza d-definizzjoni tal-atti ta’ tortura 
u l-livell ta’ sanzjonijiet kriminali tagħhom. 

L-Artikolu 83(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jagħti l-
kompetenza għal stabbiliment ta’ regoli minimi li jikkonċernaw id-definizzjoni ta’ offiżi 
kriminali u sanzjonijiet għal ċerti oqsma ta’ reati biss, l-hekk imsejħa “reati Ewropej”; it-
tortura mhijiex waħda minnhom. 

Reati addizzjonali jistgħu jiġu ddefiniti mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f’deċiżjoni unanima 
wara kunsens mill-Parlament Ewropew, imma jekk dawn jissodisfaw il-kriterju ta’ reat serju 
b’dimensjoni transkonfinali li jirriżulta min-natura jew l-impatt ta’ tali offiżi jew mill-ħtieġa 
speċjali li dawn jiġu miġġielda fuq bażi komuni biss. Għal din ir-raġuni, il-Kummissjoni 
Ewropea mhix beħsiebha tinkoraġġixxi lill-Kunsill biex jestendi l-lista għat-tortura.

L-Artikolu 83(2) TFUE jippermetti lil-leġiżlatur Ewropew jistabbilixxi regoli minimi jekk 
dan ikun essenzjali biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva ta’ politika tal-Unjoni 
f’qasam soġġett għal miżura ta’ armonizzazzjoni. Ma jidhirx li hemm tali rabta ma’ politika 
tal-Unjoni għall-atti ta’ tortura. 

Konklużjonijiet

Għar-raġunijiet stabbiliti hawn fuq, il-petizzjonant jista’ jserraħ rasu li l-Istati Membri huma 
obbligati skont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra t-Tortura li jikkriminalizzaw it-
tortura kif definit fl-Artikolu 1 tagħha. Min-naħa l-oħra, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux jilleġiżlaw kif mitlub mill-petizzjonant. 

                                               
1 Il-Konvenzjoni kontra t-Tortura u Trattamenti jew Pieni Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti, iffirmata fi New York, fl-
10 ta’ Diċembru 1984, in-Nazzjonijiet Uniti, Serje tat-Trattat, vol. 1465, p. 85.
2 Skont l-Artikoli 26 u 28 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra t-Tortura, dan l-istrument internazzjonali huwa 
miftuħ għall-adeżjoni mill-Istati parti biss.


