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1. Streszczenie petycji

Składający petycję, odwołując się do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur, 
wzywa do wprowadzenia we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej 
jednolitych przepisów, które uznałyby stosowanie tortur za przestępstwo podlegające karze co 
najmniej jednego roku pozbawienia wolności.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Zakaz stosowania tortur i nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania został zapisany 
w art. 4 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Komisja jest w pełni zobowiązana do 
zapewnienia pełnego przestrzegania postanowień karty, które są wiążące dla instytucji 
europejskich oraz państw członkowskich przy wdrażaniu przepisów prawa UE. Jak 
wyjaśniono w dorocznym sprawozdaniu w sprawie stosowania karty z 2011 r., Komisja 
podjęła szereg kroków w celu zagwarantowania, że zakaz tortur i poniżającego traktowania 
jest skutecznie wdrażany w ramach stosowania przepisów unijnych1.

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm (zob. s. 28-34).
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Konwencja ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur1, na którą powołuje się składający 
petycję, została podpisana i ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie Unii 
Europejskiej. Art. 4 konwencji stanowi: 

„1. Każde Państwo Strona zapewnia, aby wszelkie akty tortur stanowiły przestępstwa w 
rozumieniu jego prawa karnego. Powyższe odnosi się również do usiłowania użycia tortur i 
do czynów jakiejkolwiek osoby stanowiących współudział lub udział w stosowaniu tortur.

2. Każde Państwo Strona przewiduje odpowiednie kary za te przestępstwa przy 
uwzględnieniu ich poważnego charakteru”.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej są w związku z tym zobowiązane przepisami prawa 
międzynarodowego do uznania tortur za przestępstwo zgodnie z postanowieniami art. 1 
konwencji. Jeśli chodzi o przystąpienie przez UE do konwencji, należy zauważyć, że 
konwencję mogą podpisać jedynie państwa.2

Unia Europejska nie ma kompetencji pozwalających na ujednolicenie definicji tortur i 
odpowiadającego im katalogu kar. 

Art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) nadaje UE kompetencje 
w zakresie określania minimalnych zasad dotyczących definicji przestępstw i ich karania 
wyłącznie w pewnych obszarach (tak zwane „przestępstwa europejskie”). Tortury nie zostały 
ujęte w tej grupie. 

Rada Unii Europejskiej może poszerzyć ten katalog jednogłośną decyzją po uzyskaniu zgody 
Parlamentu Europejskiego, jednak tylko wtedy, gdy przestępstwa takie można zaliczyć do 
kategorii przestępstw poważnych o wymiarze ponadgranicznym ze względu na ich charakter i 
wpływ oraz szczególną potrzebę ich wspólnego zwalczania. Z tego powodu Komisja 
Europejska nie przewiduje zachęcania Rady do rozszerzenia katalogu przestępstw o tortury.

Art. 83 ust. 2 TFUE umożliwia ustawodawcy europejskiemu stanowienie w sprawie 
minimalnych zasad, jeżeli ma to zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skuteczności
wdrażania polityki Unii w obszarze, który został poddany harmonizacji. Tortur nie można 
jednak uznać za związane w ten sposób z polityką Unii. 

Wnioski

Z powyższych powodów składający petycję może być pewien, że Konwencja ONZ w sprawie 
zwalczania tortur zobowiązuje państwa członkowskie do uznania tortur za przestępstwo 
zgodnie z postanowieniami art. 1. Z drugiej strony Parlament Europejski i Rada Unii 
Europejskiej nie mogą stanowić przepisów w tym zakresie, do czego wzywa składający 
petycję. 

                                               
1 Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania, podpisana w Nowym Jorku, 10 grudnia 1984 r., Organizacja Narodów 
Zjednoczonych, Zbiór Traktatów, tom 1465, s. 85.
2 Zgodnie z postanowieniami art. 26 i 28 Konwencji NZ w sprawie zakazu tortur do tej międzynarodowej umowy mogą 
przystąpić jedynie państwa.


