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Sergei Stanishev mentelmi jogának felfüggesztése  

Az Európai Parlament 2015. március 11-i határozata a Sergei Stanishev mentelmi 

jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2014/2259(IMM)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Sergei Stanishev mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló, a Bolgár 

Köztársaság főügyésze által 2014. november 24-én, a Szófiai Városi Bíróságon 

folyamatban lévő peres üggyel kapcsolatban továbbított (hiv. sz. CCAN C-

280/2013.) és 2014. december 15-én a plenáris ülésen bejelentett kérelemre, 

– miután eljárási szabályzata 9. cikke (5) bekezdésének megfelelően meghallgatta 

Sergei Stanishevet, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek az Európai Unió 

kiváltságairól és mentességeiről szóló (7.) jegyzőkönyve 8. és 9. cikkére, valamint az 

Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő 

választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 

2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 

2013. január 17-én hozott ítéletekre1, 

– tekintettel a Bolgár Köztársaság alkotmányának 70. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) 

                                                 
1  A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, 149/85, 

ECLI:EU:C:1986:310; a Törvényszék 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra Európai Parlament, 

T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság 2008. október 21-i ítélete, Marra kontra De Gregorio 

és Clemente, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a Törvényszék 2010. március 19-i 

ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. 

szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 

17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.. 



 

 

bekezdésére és 9. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0045/2015), 

A. mivel a Bolgár Köztársaság főügyésze továbbította a Szófiai Városi Ügyészség 

kérelmét, amelyben az büntetőeljárás folytatásának engedélyezését kérte Sergei 

Stanishev ellen a bolgár büntető törvénykönyv 26. cikkének (1) bekezdésével 

összefüggésben értelmezett 358. cikkének (1) bekezdése szerinti bűncselekmény 

miatt; 

B. mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 8. cikke 

értelmében a feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk 

miatt az Európai Parlament képviselői ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők 

őrizetbe és nem vonhatók bírósági eljárás alá; 

C. mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 9. cikke 

értelmében az Európai Parlament képviselői saját államuk területén a parlamentjük 

képviselőire vonatkozó mentességet élvezik; 

D. mivel a Bolgár Köztársaság alkotmánya 70. cikkének (1) bekezdése szerint az 

országgyűlési képviselők nem vehetők őrizetbe, illetve büntetőeljárás velük szemben 

nem indítható, kivéve bűncselekmény elkövetése esetén, és ez esetben is szükség van 

az országgyűlés, vagy ha az nem ülésezik, az országgyűlés elnökének jóváhagyására, 

kivéve, ha a letartóztatásra a bűncselekmény elkövetésén való tettenérés nyomán 

kerül sor; mivel a Bolgár Köztársaság alkotmánya 70. cikkének (2) bekezdése szerint 

a büntetőeljárás megindításához nincs szükség jóváhagyásra, ha az érintett 

országgyűlési képviselő ahhoz írásban hozzájárult; 

E. mivel kizárólag a Parlament dönthet arról, hogy a mentelmi jogot az adott esetben 

felfüggeszti-e vagy sem; mivel a Parlament ésszerű módon figyelembe veheti a 

képviselő álláspontját annak eldöntésekor, hogy felfüggeszti-e a mentelmi jogát1; 

F. mivel a feltételezett bűncselekmény nem kapcsolódik közvetlenül vagy 

nyilvánvalóan Stanishev úr európai parlamenti képviselőként végzett feladatainak 

ellátásához, és az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 

8. cikke értelmében vett európai parlamenti képviselői feladatainak gyakorlása során 

leadott szavazatnak, illetve kifejtett véleménynek sem minősül; 

G. mivel Sergei Stanishev ellen már jóval az európai parlamenti képviselővé választása 

előtt megindult az előzetes eljárás, és mivel a szóban forgó eljárás értelemszerűen 

semmilyen módon nem áll összefüggésben európai parlamenti képviselői 

tisztségével; 

H. mivel Sergei Stanishev elsőként miniszterelnökként, majd országgyűlési 

képviselőként is írásos nyilatkozatot nyújtott be az országgyűlés elnökének a Bolgár 

Köztársaság alkotmánya 70. cikkének (2) bekezdésével összhangban, amelyben 

hozzájárult ahhoz, hogy ellene büntetőeljárás induljon; 

I. mivel ez esetben a Parlament nem talált bizonyítékot a fumus persecutionis-ra, azaz 

                                                 
1  Ld. a (fentebb hivatkozott)  T-345/05. sz., Mote kontra Európai Parlament ügyben hozott ítélet 

28. pontját. 



 

 

arra, hogy komoly és megalapozott gyanú állna fenn arra vonatkozóan, hogy az 

ügyet a képviselőnek szánt politikai kár okozása céljából nyújtották volna be a 

bírósághoz; 

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Sergei Stanishev mentelmi jogát; 

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és illetékes 

bizottsága jelentését a Bolgár Köztársaság illetékes hatóságának és Sergei 

Stanishevnek. 

 


