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Искане за снемане на имунитета на Удо Фогт  

Решение на Европейския парламент от 24 юни 2015 г. относно искане за снемане 

на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид искането за снемане на имунитета на Удо Фогт, изпратено на 

9 февруари 2015 г. от председателя на Берлинския областен апелативен съд 

(Kammergericht Berlin) (Реф. (3) 161 Ss 189/14 (14/15) и обявено в пленарно 

заседание на 25 март 2015 г., 

— след като изслуша Удо Фогт съгласно член 9, параграф 5 от своя правилник, 

— като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите 

на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на 

Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г., 

— като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 

10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 

17 януари 2013 г.1, 

— като взе предвид член 46 от Конституцията на Федерална република Германия,  

— като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя 

правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0192/2015), 

                                                 
1  Решение на Съда  от 12 май 1964 г. по дело Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г. по дело Wybot/Faure и 

други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г. 

по дело Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 

21 октомври 2008 г. по дело Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, 

ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г. по дело 

Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 

6 септември 2011 г. по дело Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543;  решение 

на Общия съд от 17 януари 2013 г. по дело Gollnisch/Парламент, T-346/11 и 

T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

А. като има предвид, че председателят на Берлинския областен апелативен съд 

(Kammergericht Berlin) е подал искане за снемане на парламентарния имунитет на 

Удо Фогт във връзка с правно действие, свързано с обвинение в престъпление; 

Б. като има предвид, че в съответствие с член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и 

имунитетите на Европейския съюз членовете на ЕП притежават на територията на 

тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на 

националните парламенти; 

В. като има предвид, че по силата на член 46, параграф 2 от Конституцията на 

Федерална република Германия срещу член на Парламента не може да се 

възбужда наказателно преследване и той не може да бъде задържан за наказуемо 

деяние без разрешението на Парламента, освен при определени специфични 

обстоятелства; 

Г. като има предвид, че Удо Фогт е обвинен в подбуждане и колективни обиди в 

публикация, издадена от Националдемократическата партия на Германия по 

време на Световното първенство на ФИФА през 2006 г., за която той е отговарял в 

качеството си на председател на партията; 

Д. като има предвид, че обвиненията явно не са свързани с позицията на Удо Фогт 

като член на Европейския парламент, а произтичат от функцията му на 

председател на Националдемократическата партия на Германия; 

Е. като има предвид, че деянията, в които е обвинен, не са свързани с изразени от 

него мнения или подадени гласове на член на Европейския парламент в 

изпълнение на неговите задължения по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за 

привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, като се отчита също, че 

обвинението се отнася до деяния, извършени през 2006 г., което е много преди 

избирането на Удо Фогт за член на Европейския парламент през 2014 г.; 

Ж. като има предвид, че Удо Фогт твърди, че продължителността на производството, 

което е започнало през 2006 г., показва желание за възпрепятстване на неговата 

парламентарна дейност; като има предвид обаче, че настоящото искане за снемане 

на имунитет се обяснява с последващи производства, образувани вследствие на 

жалба, подадена от самия Удо Фогт, и следователно принципът „nemo auditur 

propriam turpitudinem allegans“ (никой не може да черпи права от собственото си 

противоправно поведение) се отнася до това възражение; 

З. като има предвид, че не може да има никакво съмнение относно опит да се 

възпрепятства парламентарната дейност на Удо Фогт (fumus persecutionis) с 

производствата, тъй като те са образувани няколко години, преди той да заеме 

мястото си в Европейския парламент; 

1. Решава да снеме парламентарния имунитет на Удо Фогт; 

2. Възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада 

на своята компетентна комисия съответно на Берлинския областен апелативен съд 

(Kammergericht Berlin) и на Удо Фогт. 

 


