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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1986/2012, ktorú predkladá Marco Bava, taliansky štátny občan, 
o potrebe vymedziť mučenie ako trestný čin v Európskej únii

1. Zhrnutie obsahu petície

Autor petície sa odvoláva na Dohovor OSN proti mučeniu a požaduje zavedenie jednotných 
ustanovení vo všetkých členských štátoch Európskej únie, na základe ktorých by sa mučenie 
stalo trestným činom stíhateľným s minimálnym trestom jedného roka väzenia.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 26. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (prijatá 29. novembra 2013)

Zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania je upravený 
článkom 4 Charty základných práv EÚ. Komisia je plne odhodlaná zabezpečiť, aby sa 
ustanovenia Charty záväzné pre inštitúcie a členské štáty EÚ pri uplatňovaní práva Únie plne 
rešpektovali. Ako Komisia vysvetlila vo svojej výročnej správe z roku 2011 o uplatňovaní 
Charty, Komisia uskutočnila viacero krokov na zabezpečenie účinného vykonávania zákazu 
mučenia a ponižujúceho zaobchádzania v rámci práva Únie1.

Dohovor OSN proti mučeniu2 spomenutý predkladateľom petície bol podpísaný alebo 
odsúhlasený všetkými členskými štátmi Európskej únie. V článku 4 sa uvádza: 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm (pozri s. 28 – 34).
2 Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, podpísaný 
v New Yorku 10. decembra 1984, Organizácia Spojených národov, Séria zmlúv, zv. 1465, s. 85.
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„1. Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, zabezpečí, aby všetky akty 
mučenia boli trestnými činmi podľa jeho trestného zákona. To isté platí pre pokus mučenia 
a pre konanie ktorejkoľvek osoby, ktoré predstavuje spolupáchateľstvo alebo účastníctvo na 
mučení.

2. Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, je povinný ustanoviť za tieto trestné 
činy zodpovedajúce tresty s prihliadnutím na ich závažný charakter.“

Členské štáty Európskej únie sú preto podľa medzinárodného práva povinné mučenie 
kriminalizovať, ako je uvedené v článku 1 dohovoru. Čo sa týka prijatia dohovoru Európskou 
Úniou, treba poukázať na to, že dohovor môžu podpísať iba štáty1.

Európska únia nedisponuje právomocou harmonizovať ich vymedzenia mučenia a úrovne 
trestných postihov. 

Na základe článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) má EÚ právomoc 
stanoviť minimálne pravidlá v prípade vymedzenia trestných činov a trestov iba v určitých 
oblastiach trestnej činnosti, tzv. európskych trestných činov, medzi ktoré mučenie nepatrí. 

Rada Európskej Únie môže jednotným rozhodnutím po odsúhlasení Európskym parlamentom 
vymedziť aj ďalšie trestné činy, ale iba ak splnia kritériá závažných trestných činov 
s cezhraničným rozmerom na základe ich povahy alebo dôsledkov takýchto trestných činov, 
alebo z osobitnej potreby bojovať proti nim spoločne. Preto Európska komisia neplánuje 
vyzvať Radu na doplnenie mučenia do zoznamu.

Článkom 83 ods. 2 ZFEÚ sa európskemu zákonodarcovi umožňuje stanoviť minimálne 
pravidlá, keď to má zásadný význam pre úspešné vykonávanie politiky Únie v oblasti, ktorá 
je predmetom harmonizačného opatrenia. Takáto súvislosť s politikou Únie nie je v prípade 
mučenia zrejmá. 

Závery

Z uvedených dôvodov môže byť predkladateľ petície ubezpečený, že členské štáty sú podľa 
Dohovoru OSN proti mučeniu povinné trestať mučenie, ako je vymedzené v článku 1. Na 
druhej strane, Európsky parlament a Rada Európskej únie nemôžu vydať právny predpis, aký 
požaduje predkladateľ petície. 

                                               
1 Podľa článkov 26 a 28 Dohovoru OSN proti mučeniu môžu tento medzinárodný nástroj odsúhlasiť len zmluvné štáty.


