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Ref.: Petiția nr. 1986/2012, adresată de Marco Bava, de cetățenie italiană, privind 
considerarea torturii drept infracțiune în Uniunea Europeană

1. Rezumatul petiției

Referindu-se la Convenția ONU împotriva torturii, petiționarul solicită introducerea unor 
dispoziții uniforme în toate statele membre ale Uniunii Europene, prin care tortura să fie 
considerată infracțiune pasibilă a fi pedepsită cu minimum un an de detenție.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013

Interzicerea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante este consacrată 
la articolul 4 din Carta drepturilor fundamentale a UE. Comisia se angajează să asigure 
respectarea deplină a dispozițiilor Cartei, care are un caracter obligatoriu pentru instituțiile UE 
și statele membre, atunci când pun în aplicare dreptul UE. După cum se explică în raportul 
anual al Comisiei pentru anul 2011 privind aplicarea Cartei, Comisia a luat o serie de măsuri 
pentru a se asigura că interzicerea torturii și a tratamentului degradant este pusă în aplicare în 
mod efectiv, atunci când este vorba de dreptul UE1. 

Toate statele membre ale Uniunii Europene au semnat sau au aderat la Convenția Organizației 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm (a se vedea pp. 28-34).
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Națiunilor Unite împotriva torturii1, pe care petiționarul o menționează. La articolul 4 
convenția prevede că: 

„1. Fiecare stat parte veghează ca toate actele de tortură să constituie infracțiuni în temeiul 
dreptului său penal. Acest lucru se aplică și în cazul tentativei de a săvârși acte de tortură, 
precum și actelor săvârșite în complicitate la actele de tortură sau participării la acestea.

2. Fiecare stat parte aplică infracțiunilor în cauză pedepse corespunzătoare, în funcție de 
gravitatea lor.”

Prin urmare, statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate, în temeiul dreptului 
internațional, să considere tortura drept infracțiune, astfel cum se prevede la articolul 1 din 
convenție. În ceea ce privește aderarea UE, ar trebui subliniat faptul că această convenție este 
deschisă spre semnare numai de către statele membre2.

Uniunea Europeană nu are competența de a armoniza definiția actelor de tortură și nivelul 
sancțiunilor penale aplicabile acestora. 

Articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) conferă 
competența de a stabili norme minime cu privire la definirea infracțiunilor și sancțiunilor doar 
în anumite domenii ale criminalității, așa-numitele „euroinfracțiuni”; tortura nu se numără 
printre acestea. 

Alte infracțiuni ar putea fi definite de către Consiliul Uniunii Europene, printr-o decizie în 
unanimitate, după aprobarea Parlamentului European, însă numai în cazul în care acestea 
îndeplinesc criteriul de infracțiuni grave, cu o dimensiune transfrontalieră ce rezultă din 
natura sau impactul acestor infracțiuni ori din nevoia specială de a le combate, pornind de la o 
bază comună. Din acest motiv, Comisia Europeană nu intenționează să încurajeze Consiliul să 
extindă lista pentru a include tortura.

Articolul 83 alineatul (2) din TFUE permite organului legislativ al Uniunii să stabilească 
norme minime în cazul în care acest lucru este esențial pentru a asigura punerea în aplicare 
efectivă a unei politici a Uniunii într-un domeniu care a făcut obiectul unor măsuri de 
armonizare. Actele de tortură nu au o astfel de legătură cu o politică a Uniunii. 

Concluzie

Ținând cont de motivele expuse mai sus, petiționarul poate avea siguranța că statele membre 
sunt obligate, în temeiul Convenției Națiunilor Unite împotriva torturii, să considere tortura o 
infracțiune, astfel cum se prevede la articolul 1 din convenția în cauză. Pe de altă parte, 
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene nu pot legifera, așa cum a solicitat 
petiționarul. 

                                               
1 Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, semnată la New York, la 
10 decembrie 1984 - Organizația Națiunilor Unite, Treaty Series, vol. 1465, p. 85.
2 În conformitate cu articolele 26 și 28 din Convenția ONU împotriva torturii, acest instrument internațional este deschis 
aderării numai statelor.


