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Viktor Uspaskich mentelmi jogának felfüggesztése   

Az Európai Parlament 2015. május 19-i határozata a Viktor Uspaskich mentelmi 

jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2014/2203(IMM)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Litvánia főügyésze által 2014. október 1-jén eljuttatott és a plenáris ülésen 

2014. november 12-én bejelentett, Viktor Uspaskich mentelmi jogának felfüggesztésére 

irányuló kérelemre, 

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

Uspaskich-t, 

– tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló, 7. jegyzőkönyv 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 Litván Köztársaság alkotmányának 62. cikkére, 

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

és 9. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0149/2015), 

                                                 
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. 



 

 

A. mivel a Litvánia főügyésze egy feltételezett bűncselekmény kapcsán folytatandó 

nyomozati eljárás megindításával kapcsolatban kérte Viktor Uspaskich európai 

parlamenti képviselő parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését,  

B. mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló (7.) jegyzőkönyv 9. cikke 

szerint az Európai Parlament képviselői saját államuk területén az adott állam 

parlamenti képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik; 

C. mivel a Litván Köztársaság alkotmányának 62. cikke szerint és a litván parlament 

(Seimas) házszabálya 22. cikkének (3) bekezdése szerint a Seimas engedélye nélkül a 

Seimas tagja ellen nem indítható büntetőeljárás, továbbá nem tartóztatható le és 

szabadsága semmilyen módon nem korlátozható, kivéve, ha bűncselekmény 

elkövetésén tetten érik; 

D. mivel Viktor Uspaskich-t a litván büntető törvénykönyv 232. cikkébe ütköző, a bíróság 

megsértésének bűncselekményével vádolják;  

E. mivel nincs bizonyíték a fumus persecutionis-ra, azaz nem áll fenn komoly és 

megalapozott gyanú arra vonatkozóan, hogy az ügyet a képviselőnek szánt politikai kár 

okozása céljából nyújtották volna be a bírósághoz; 

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Viktor Uspaskich mentelmi jogát; 

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

továbbítsa Litvánia főügyészének és Viktor Uspaskich-nak. 

 


