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Viktor Uspaskichi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus 

Euroopa Parlamendi 19. mai 2015. aasta otsus Viktor Uspaskichi puutumatuse 

äravõtmise taotluse kohta (2014/2203(IMM)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Viktor Uspaskichi puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 1. 

oktoobril 2014. aastal Leedu peaprokurör ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi 

täiskogu istungil 12. novembril 2014. aastal, 

– olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 Viktor Uspaskichi ära kuulanud, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 

ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 

20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 

21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ning 17. 

jaanuari 2013. aasta otsuseid1, 

– võttes arvesse Leedu Vabariigi põhiseaduse artiklit 62, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9, 

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0149/2015), 

A. arvestades, et Leedu peaprokurör on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme Viktor 

Uspaskichi puutumatuse äravõtmist seoses väidetavat kriminaalkuritegu puudutava 

                                                 
1  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 
149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. 
parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 
2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, 
ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, 
T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, 
Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, 
Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

kohtueelse uurimisega;  

B. arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on 

sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune 

immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel; 

C. arvestades, et Leedu Vabariigi põhiseaduse artiklis 62 ja Seimi kodukorra artikli 22 

kolmandas lõigus on sätestatud, et Seimi liikme vastu ei tohi alustada 

kriminaalmenetlust ja teda ei tohi vahistada ega tema isikuvabadust muul viisil piirata 

ilma Seimi nõusolekuta, välja arvatud in flagrante delicto korral; 

D. arvestades, et Viktor Uspaskichit süüdistatakse kohtu solvamises seisneva 

õiguserikkumise toimepanemises Leedu Vabariigi kriminaalkoodeksi artikli 232 

alusel;  

E. arvestades, et puuduvad tõendid fumus persecutionis'e kohta, st puudub piisavalt 

põhjendatud kahtlus, et kohtumenetlust alustati eesmärgiga tekitada 

parlamendiliikmele poliitilist kahju;  

1. otsustab Viktor Uspaskichi puutumatuse ära võtta;  

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava 

parlamendikomisjoni raport viivitamatult Leedu peaprokurörile ja Viktor 

Uspaskichile. 


