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Žiadosť o zbavenie Jørna Dohrmanna imunity 
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o žiadosti o zbavenie Jørna 
Dohrmanna imunity (2018/2277(IMM))

Európsky parlament,

– so zreteľom na žiadosť ministra spravodlivosti Dánskeho kráľovstva o zbavenie Jørna 
Dohrmanna imunity, ktorú postúpil 6. novembra 2018 stály zástupca Dánska pri 
Európskej únii a ktorá bola oznámená v pléne 28. novembra 2018 v súvislosti 
s trestným konaním podľa článku 260 ods. 1 bodu 1, článku 291 ods. 1 a článku 293 
ods. 1 v spojení s článkom 21 dánskeho trestného zákona,

– po vypočutí Jørna Dohrmanna v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako 
aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho 
parlamentu z 20. septembra 1976,

– so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 
15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 20131,

– so zreteľom na odsek 57 Ústavy Dánskeho kráľovstva,

– so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0178/2019),

A. keďže štátny prokurátor vo Viborgu podal žiadosť o zbavenie Jørna Dohrmanna, 
poslanca Európskeho parlamentu zvoleného za Dánsko, imunity v súvislosti s trestnými 
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činmi v zmysle článku 260 ods. 1 bodu 1, článku 291 ods. 1 a článku 293 ods. 1 
v spojení s článkom 21 dánskeho trestného zákona; keďže konanie sa týka najmä 
údajného nezákonného nátlaku, úmyselne spôsobenej škody a pokusu o nezákonné 
použitie predmetu vo vlastníctve inej osoby;

B. keďže Jørn Dohrmann 26. apríla 2017 pri svojej súkromnej rezidencii vo Vamdrupe 
vytrhol kameru kameramanovi, ktorý jeho dom filmoval zo vzdialenosti približne 195 
metrov, aby získal zábery na televízny dokumentárny film o niektorých dánskych 
poslancoch Európskeho parlamentu; keďže Jørn Dohrmann sa vyhrážal, že kameru 
rozbije; keďže túto kameru spolu s mikrofónom, obrazovkou a káblom poškodil; keďže 
si túto kameru aj pamäťovú kartu privlastnil, aby ju mohol neoprávnene použiť na 
prezretie nafilmovaných záberov, v čom mu napokon zabránila polícia, ktorá prišla na 
uvedenú adresu a zobrala mu kameru aj pamäťovú kartu, ktorú z kamery vybral;

C. keďže kameraman bol najprv obvinený z trestného činu podľa článku 264a dánskeho 
trestného zákona za nezákonné fotografovanie osôb na súkromnom pozemku; keďže 
štátny prokurátor odporučil toto obvinenie zrušiť vzhľadom na chýbajúci preukázateľný 
úmysel, ktorý je potrebný na obvinenie osoby z porušenia článku 264a dánskeho 
trestného zákona;

D. keďže polícia v juhovýchodnom Jutsku poukázala na to, že spoločnosť, ktorá novinára 
zamestnáva a ktorá je vlastníkom kamery, žiada v súvislosti s týmto prípadom náhradu 
škody vo výške 14 724,71 DKK, a keďže prípady, ktoré sa týkajú úmyselnej škody, 
krádeže, privlastnenia si veci a podobných činov, kde žiadaným trestom je pokuta 
a poškodená strana žiada o náhradu škody, musia byť urovnané súdnym konaním;

E. keďže úrad štátneho prokurátora najprv odporučil, aby sa v prípade Jørna Dohrmanna 
namiesto trestu odňatia slobody stanovila pokuta vo výške 20 000 DKK bez vznesenia 
formálneho obvinenia;

F. keďže Jørn Dohrmann poprel obvinenia, ktoré boli proti nemu vznesené; keďže podľa 
riaditeľa prokuratúry by preto nebolo vhodné snažiť sa urovnať tento spor mimosúdne 
formou uloženia pokuty;

G. keďže príslušný orgán požiadal o zbavenie Jørna Dohrmanna imunity, aby proti nemu 
mohol začať trestné konanie;

H. keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú 
poslanci Európskeho parlamentu na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom 
ich parlamentu;

I. keďže v článku 57 ods. 1 dánskej ústavy sa ustanovuje, že poslanec dánskeho 
parlamentu nemôže byť bez súhlasu dánskeho parlamentu stíhaný ani nijakým 
spôsobom väznený, okrem prípadov, keď je pristihnutý priamo pri páchaní trestného 
činu; keďže toto ustanovenie poskytuje ochranu pred verejným trestným stíhaním, ale 
nie pred súkromnoprávnym trestným stíhaním; keďže, ak sú podmienky splnené na to, 
aby sa vec urovnala mimosúdne uložením pevne stanovenej pokuty, nie je potrebný 
súhlas dánskeho parlamentu;

J. keďže rozsah imunity poslancov dánskeho parlamentu fakticky zodpovedá rozsahu 
imunity poslancov Európskeho parlamentu podľa článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a 



imunitách Európskej únie; keďže Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že na to, aby sa 
na názor poslanca Európskeho parlamentu vzťahovala imunita, musí ho poslanec 
vysloviť pri výkone svojich úloh, čo teda predpokladá požiadavku spojitosti medzi 
vyjadreným názorom a poslaneckými úlohami; keďže táto spojitosť musí byť priama a 
jednoznačná;

K. keďže údajné činy sa netýkajú vyjadrených názorov ani hlasovania pri výkone úloh ako 
poslanca Európskeho parlamentu podľa článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách 
Európskej únie, a preto nemajú jasný ani priamy vplyv na vykonávanie úloh Jørna 
Dohrmanna ako poslanca Európskeho parlamentu;

L. keďže neexistuje dôkaz ani dôvod domnievať sa, že by išlo o fumus persecutionis;

1. rozhodol zbaviť Jørna Dohrmanna imunity;

2. poveruje svojho predsedu, aby bezodkladne postúpil toto rozhodnutie a správu 
gestorského výboru ministrovi spravodlivosti Dánskeho kráľovstva a Jørnovi 
Dohrmannovi.


