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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu atcelt Viktor Uspaskich imunitāti
(2014/2095(IMM))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā pieprasījumu atcelt Viktor Uspaskich imunitāti, kuru Lietuvas tiesu iestādes 
nosūtīja 2014. gada 21. jūlijā saistībā ar tiesvedību Lietuvas apelācijas tiesā un par kuru 
paziņots 2014. gada 15. septembra plenārsēdē,

– pēc Viktor Uspaskich uzklausīšanas 2015. gada 24. martā saskaņā ar Reglamenta 
9. panta 5. punktu,

– ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu, kā arī 
1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās 
vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 
2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 
2013. gada 17. janvāra spriedumu1,

– ņemot vērā Lietuvas Republikas konstitūcijas 62. pantu,

– ņemot vērā 2010. gada 7. septembra Eiropas Parlamenta lēmumu (2009/2147(IMM)),

– ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0061/2015),

A. tā kā par Eiropas Parlamenta deputātu Viktor Uspaskich ir pieņemts Viļņas 
apgabaltiesas spriedums, kas vēl nav stājies spēkā;

B. tā kā šī pati lieta tagad tiek izskatīta Lietuvas apelācijas tiesas instancē;

C. tā kā apsūdzības pret Viktor Uspaskich nav saistītas ar viedokli vai balsojumu, ko viņš 
veicis kā Eiropas Parlamenta deputāts, un tāpēc uz šo lietu neattiecas minētā Protokola 
8. pants;

D. tā kā saskaņā ar Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu 
Eiropas Parlamenta sesijās tā deputātiem savā valstī ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās 
valsts parlamenta locekļiem, taču ja Eiropas Parlamenta deputātu aiztur pārkāpuma 

1 1964. gada 12. maija spriedums lietā 101/63, Wagner/Fohrmann un Krier (Krājums 1964., 419. lpp.), 
1986. gada 10. jūlija spriedums lietā 149/85, Wybot/Faure u. c. (Krājums 1986, 2403. lpp.), 2008. gada 
15. oktobra spriedums lietā 1T-345/05, Mote/Parlaments (Krājums 2008, II-2849. lpp.), 2008. gada 21. oktobra 
spriedums apvienotajās lietās C-200/07 un C-201/07, Marra / De Gregorio un Clemente (Krājums 2008, I-
7929. lpp.), 2010. gada 19. marta spriedums lietā T-42/06, Gollnisch/Parlaments (Krājums 2010, II-1135. lpp.), 
2011. gada 6. septembra spriedums lietā C-163/10, Patriciello (Krājums 2011, I-7565. lpp.), spriedums lietā T-
346/11, Gollnisch, ES:T:2013:23.
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izdarīšanas brīdī, viņš nevar atsaukties uz imunitāti, un tā neliedz Eiropas Parlamentam 
izmantot tiesības kādam no tā locekļiem atņemt imunitāti;

E. tā kā saskaņā ar Lietuvas Republikas konstitūcijas 62. pantu Lietuvas parlamenta 
(Seima) deputātu nedrīkst saukt pie kriminālatbildības, aizturēt vai kā citādi ierobežot 
viņa brīvību, ja tam nav piekritis Seims;

F. tā kā pret Eiropas Parlamenta deputātu Viktor Uspaskich ticis uzsākts kriminālprocess 
un tā kā viņš Viļņas apgabaltiesā ierosinātā tiesas procesā tika apsūdzēts par 
noziedzīgiem nodarījumiem pēc Lietuvas kriminālkodeksa 24. panta 4. punkta un 
222. panta 1 punkta, 220. panta 1. punkta, 24. panta 4. punkta un 220. panta 1. punkta, 
205. panta 1. punkta, kā arī pēc 24. panta 4. punkta un 205. panta 1. punkta;

G. tā kā Lietuvas Republikas ģenerālprokurors 2009. gada 14. jūlijā pieprasīja atcelt Viktor 
Uspaskich deputāta imunitāti sakarā ar minēto kriminālprocesu; 

H. tā kā saskaņā ar Reglamenta 9. pantu Viktor Uspaskich pirmo reizi Juridiskajā komitejā 
uzklausīja 2010. gada 27. janvārī, bet otrā uzklausīšana šajā pašā komitejā notika 
2010. gada 2. septembrī pēc tam, kad bija saņemtas Lietuvas iestāžu precizējošas 
atbildes uz diviem juridiskiem jautājumiem, un tas nozīmē, ka visos līmeņos ir ievērotas 
Viktor Uspaskich tiesības tikt uzklausītam;

I. tā kā Eiropas Parlaments 2010. gada 7. septembrī1 nolēma atcelt Viktor Uspaskich 
imunitāti;

J. tā kā Viktor Uspaskich 2011. gada 5. aprīlī iesniedza lūgumu aizstāvēt viņa imunitāti, 
turklāt viņš citstarp apgalvoja, ka nav pienācīgi uzklausīts Juridiskajā komitejā, ka 
apsūdzības pret viņu ir politiski motivētas un ka viņam traucē veikt deputāta 
pienākumus;

K. tā kā Viktor Uspaskich 2011. gada 11. aprīļa vēstulē prasīja pārskatīt Parlamenta 
2010. gada 7. septembra lēmumu, pieprasījumu pamatojot ar jauniem vietnē WikiLeaks 
sniegtiem faktiem, kuri, kā viņš apgalvo, liecina, ka viņš kļuvis par fumus persecutionis 
upuri;

L. tā kā šis pieprasījums tika noraidīts, jo netika konstatēta pietiekama saistība starp 
iespējami jaunajiem faktiem un tiesvedības ierosināšanu pret Viktor Uspaskich par 
grāmatvedības datu sagrozīšanu;

M. tā kā Eiropas Parlaments nolēma neaizstāvēt Viktor Uspaskich imunitāti un privilēģijas2;

N. tā kā Viļņas apgabaltiesa Viktor Uspaskich 2013. gada 12. jūlijā atzina par vainīgu 
noziedzīgā nodarījumā pēc Lietuvas kriminālkodeksa 24. panta 4. punkta, 182. panta 
2. punkta un 222. panta 1. punkta un piesprieda viņam reālu četru gadu cietumsodu;

O. tā kā gan Viktor Uspaskich, gan prokuratūra ir pārsūdzējuši šo spriedumu, kā rezultātā 
šo lietu, kuras dēļ jau atcelta Viktor Uspaskich imunitāte, tagad gatavojas izskatīt otrās 

1 Skatīt 2009/2147(IMM).
2 Skatīt 2011/2162(IMM).
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instances tiesā;

P. tā kā sakarā ar lietas izskatīšanu apelācijas tiesā ir nepieciešams vēl viens Eiropas 
Parlamenta lēmums, jo saskaņā Lietuvas Republikas konstitūcijas 62. pantu Lietuvas 
parlamenta (Seima) deputātu nedrīkst saukt pie kriminālatbildības, ja tam nav piekritis 
Seims;

Q. tā kā saskaņā ar Protokola 9. panta a) punktu attiecīgās valsts tiesību akti nosaka apjomu 
un nozīmi imunitātei, kas deputātiem piešķirama savas valsts teritorijā;

R. tā kā Viktor Uspaskich apgalvo, ka apsūdzības juridiskais pamats ir mainījies, taču 
tiesībaizsardzības un tiesu iestādes var nodarījumu kvalificēt citādi, ja darbība, par kuru 
viņš tiek apsūdzēts, ir tā pati;

S. tā ka no dokumentiem var pārliecināties, ka apsūdzības priekšmets visu laiku bijis viens 
un tas pats;

T. tā kā Viktor Uspaskich norāda, ka saistībā ar viņu tiek izskatītas divas lietas Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā, taču, pārbaudot šos apgalvojumus, redzams, ka izskatīšanai nav 
nekāda sakara ar šo lietu;

U. tā kā Eiropas Cilvēktiesību tiesā var vērsties tikai pēc tam, kad izmantotas visas 
tiesiskās iespējas savā valstī, un tāpēc ir neiespējami, ka lietu vienlaikus varētu izskatīt 
Lietuvas apelācijas tiesas instancē un Eiropas Cilvēktiesību tiesā;

V. tā kā Viktor Uspaskich 2014. gada 24. oktobrī vēstulē informējis par jauniem faktiem, 
kas it kā apliecina, ka viņš kļuvis par fumus persecutionis upuri;

W. tā kā Viktor Uspaskich kā uz jauniem pierādījumiem atsaucas arī uz vietnē WikiLeaks 
publicētiem dokumentiem, taču tie jau apspriesti 2011. gada 5. aprīlī uzsāktajā procesā 
par imunitātes aizstāvēšanu un jau ir apliecināts, ka tie nedz uzskatāmi par 
pierādījumiem, nedz attiecas uz lietu;

X. tā kā vēlreiz tika konstatēts, ka nav pietiekamas saistības starp norādītajiem jaunajiem 
faktiem un tiesvedību pret Viktor Uspaskich par grāmatvedības datu sagrozīšanu;

Y. tā kā tāpēc nav pārliecinošu pierādījumu par to, ka būtu vērojams fumus persecutionis 
gadījums un ka Viktor Uspaskich inkriminētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem būtu 
kāds sakars ar viņa Eiropas Parlamenta deputāta darbību;

Z. tā kā atbilstoši Reglamenta 9. panta 7. punktam lēmums par imunitātes atcelšanu nekādā 
ziņā nenozīmē atzinumu par deputāta vainīgumu vai nevainīgumu, jo tas ir nosakāms 
tikai saskaņā ar attiecīgās valsts procedūrām;

AA. tā kā turklāt saistībā ar imunitātes atcelšanas procedūru Juridiskās komitejas uzdevums 
nekādā ziņā nav novērtēt tiesu sistēmas atsevišķās dalībvalstīs,

1. nolemj atcelt Viktor Uspaskich imunitāti;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties 
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PASKAIDROJUMS

I. PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA

Atbilstoši Reglamenta 9. panta 1. punktam Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs 2014. gada 
15. septembra plenārsēdē paziņoja par to, ka no Lietuvas Ģenerālprokuratūras saņemta vēstule 
ar lūgumu atcelt Viktor Uspaskich imunitāti. Atbilstoši minētajam Reglamenta pantam šis 
lūgums nodots Juridiskajai komitejai.

Lietuvas Republikas Ģenerālprokuratūrai ar Lietuvas apelācijas tiesas 2014. gada 11. jūnija 
lēmumu uzdots lūgt Eiropas Parlamentam atcelt deputāta Viktor Uspaskich imunitāti, lai būtu 
iespējams izpildīt Viļņas apgabaltiesas 2013. gada 12. jūlija spriedumu.

Viktor Uspaskich Viļņas apgabaltiesā izskatītā tiesas procesā bija apsūdzēts par noziedzīgiem 
nodarījumiem pēc Lietuvas kriminālkodeksa 24. panta 4. punkta un 222. panta 1. punkta, 
220. panta 1. punkta, 24. panta 4. punkta un 220. panta 1. punkta, 205. panta 1. punkta, kā arī 
pēc 24. panta 4. punkta un 205. panta 1. punkta.

Kaut arī Viktor Uspaskich attaisnoja apsūdzībā pēc Lietuvas kriminālkodeksa 24. panta 
4. punkta un 182. panta 2. punkta, ar 2013. gada 12. jūlija spriedumu viņam tika piespriests 
reāls četru gadu cietumsods, taču šis spriedums ir pārsūdzēts.

Šī tiesvedība pēc būtības ir identiska tai, kuras dēļ Eiropas Parlaments jau 2010. gadā nolēma 
atcelt Viktor Uspaskich parlamentāro imunitāti. Tāpēc nav nepieciešams vēlreiz iedziļināties 
apsūdzības detaļās, jo ar tām var iepazīties komitejas ziņojumā saistībā ar iepriekšējo 
gadījumu.1 Tolaik Viktor Uspaskich galvenokārt apsūdzēja par to, ka viņš rīkojies prettiesiski 
un nav pildījis pienākumu pienācīgi uzraudzīt savas vadītās partijas finansēšanu, turklāt 
vadījis organizētu grupu ar nolūku izdarīt vairākus pārkāpumus. Tikuši viltoti grāmatvedības 
dati, lai slēptu informāciju par iemaksātajiem un izmaksātajiem līdzekļiem. Parasti viņš esot 
devis norādījumus oficiāli nedeklarēt dažādus saimnieciskus un finansiālus darījumus vai tos 
nereģistrēt.

Pirmās instances tiesas spriedumu pārsūdzējusi gan prokuratūra, gan Viktor Uspaskich, un 
lieta tagad atrodas Lietuvas apelācijas tiesā. Tā lietas izskatīšanu pašlaik apturējusi, jo Viktor 
Uspaskich pa šo laiku atkārtoti ievēlēts par Eiropas Parlamenta deputātu, un tāpēc apelācijas 
tiesa uzskatīja par nepieciešamu vēlreiz prasīt imunitātes atcelšanu.

Tā kā piemērojamā Protokola 9. pants paredz, ka attiecīgās valsts tiesību akti nosaka 
neaizskaramības apjomu un nozīmi, un tāpēc valsts parlamentam būtu jālemj par imunitātes 
atcelšanu, lojālas sadarbības gaisotnē arī Eiropas Parlamentam savs lēmums jāpamato ar šiem 
noteikumiem. Turklāt nedz līgumos, nedz EP Reglamentā nav paredzēti noteikumi par 
atkārtotiem lēmumiem par to pašu tēmu. Tāpēc būtu īstenota piesardzīga pieeja, ja tiktu 
pieņemts vēl viens lēmums atņemt Viktor Uspaskich imunitāti, jo saskaņā ar Lietuvas 
Republikas konstitūciju tas ir nepieciešams saistībā ar viņa atkārtotu ievēlēšanu par Eiropas 
Parlamenta deputātu.

1 Komitejas ziņojums A7-0244/2010; Procedūra 2009/2147(IMM).
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Jāpiemin arī tas, ka 2014. gada 24. oktobrī no Viktor Uspaskich saņemta vēl viena vēstule, 
kurā esot jauni fakti par viņa lietu. Pēc salīdzināšanas ar jau iepriekš saņemtajiem 
dokumentiem un Viktor Uspaskich tajos sniegto informāciju jāsecina, ka vēstulē nav pēc 
būtības jaunu un pārliecinošu faktu, kas liecinātu par izmaiņām situācijā.

Turklāt jāatzīmē, ka līdz šim attiecīgās Lietuvas iestādes visos gadījumos ir atcēlušas Viktor 
Uspaskich parlamentāro imunitāti saistībā ar šo lietu.

II. TIESISKĀ SITUĀCIJA 

a) Savienības tiesību akti

Primārie tiesību akti: 7. Protokols

8. pants:

„Attiecībā uz Eiropas Parlamenta locekļiem nevar veikt izmeklēšanas darbības, viņus 
aizturēt vai uzsākt tiesvedību sakarā ar viedokli, ko viņi pauduši, vai balsojumu, ko 
viņi veikuši, pildot pienākumus.

9. pants:

Eiropas Parlamenta sesijās tā locekļiem ir:

a) savā valstī — imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;
b) visās citās dalībvalstīs – imunitāte attiecībā uz aizturēšanu un tiesvedību.

Imunitāte tāpat attiecas uz Eiropas Parlamenta locekļiem, kamēr viņi dodas uz 
Eiropas Parlamenta sanāksmes vietu un prom no tās.

Ja Eiropas Parlamenta locekli aiztur pārkāpuma izdarīšanas laikā, viņš nevar 
atsaukties uz imunitāti, un tā neliedz Eiropas Parlamentam izmantot tiesības kādam 
no tā locekļiem atņemt imunitāti.”

Eiropas Parlamentā uz procedūru attiecas tā Reglamenta 6. un 7. pants. Minētie panti ir šādi:

6. pants

Imunitātes atņemšana

1. Īstenojot savas pilnvaras attiecībā uz privilēģijām un imunitāti, Parlaments rīkojas tā, lai 
saglabātu savu demokrātiskas likumdevējas asamblejas integritāti un nodrošinātu deputātu 
neatkarību, viņiem veicot savus pienākumus. Jebkuru pieprasījumu atcelt imunitāti izvērtē 
saskaņā ar Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 7., 8. un 9. pantu un 
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saskaņā ar šajā pantā minētajiem principiem.

7. pants
Privilēģiju un imunitātes aizstāvēšana

3. Pieprasījums aizstāvēt deputāta privilēģijas un imunitāti nav pieņemams, ja par to pašu 
tiesas procesu jau ir saņemts pieprasījums atcelt vai aizstāvēt attiecīgā deputāta imunitāti, 
neatkarīgi no tā, vai lēmums tad jau ir ticis pieņemts.

4. Pieprasījums aizstāvēt deputāta privilēģijas un imunitāti netiek tālāk skatīts, ja par to pašu 
tiesvedību ir saņemts pieprasījums atcelt attiecīgā deputāta imunitāti.

5. Gadījumos, kad ir ticis pieņemts lēmums neaizstāvēt deputāta privilēģijas un imunitāti, 
deputāts var iesniegt pieprasījumu lēmumu pārskatīt, iesniedzot jaunus pierādījumus. 
Pieprasījums lēmumu pārskatīt nav pieņemams, ja saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 263. pantu ir sākta tiesvedība pret lēmumu vai ja Parlamenta priekšsēdētājs uzskata, 
ka iesniegtie jaunie pierādījumi nav pietiekami pamatoti, lai sāktu pārskatīšanu.

b) Valsts tiesību akti

Lietuvas Republikas konstitūcija 

(Pieņemta Lietuvas Republikas pilsoņu referendumā 1992. gada 25. oktobrī un stājās spēkā 
1992. gada 2. novembrī)

„62. pants
Seima deputāta persona ir neaizskarama.
Seima deputātu nevar tiesāt, apcietināt vai citādi ierobežot viņa brīvību, ja tam nepiekrīt 
Seims.
Seima deputātu ne par balsošanu, ne par Seimā izteiktām domām nevar saukt pie atbildības. 
Tomēr viņu var tiesiskā ceļā saukt pie kriminālatbildības par neslavas celšanu vai aizskarošu 
ziņu izplatīšanu par kādu personu.“

Lietuvas Republikas Seima kārtības rullis

(1994. gada 17. februāris, Nr. I-399)
(Jaunākie grozījumi izdarīti 2009. gada 23. aprīlī, Nr. XI-228) (Neoficiāls tulkojums)

„22. pants. Seima deputāta imunitāte

1. Seima deputāta persona ir neaizskarama.
2. Seima deputātu nevar saukt pie atbildības ne par balsošanu, ne par domām, kas 
izteiktas Seimā, t. i., Seima sēdēs, Seima komitejās vai komisijās un Seima frakcijās; 
tomēr viņu var tiesiskā ceļā saukt pie kriminālatbildības par neslavas celšanu vai 
aizskarošu ziņu izplatīšanu par kādu personu.
3. Seima deputātu nedrīkst saukt pie kriminālatbildības, aizturēt vai kā citādi ierobežot 
viņa brīvību, ja tam nav piekritis Seims, izņemot gadījumus, ja viņu aiztur pārkāpuma 
izdarīšanas brīdī. Šādos gadījumos ģenerālprokurors nekavējoties informē Seimu.“
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Lietuvas kriminālkodekss

24. pants. Dalība un dalībnieku veidi 

1. Dalība ir apzināta divu vai vairāku tiesībspējīgu personu, kurām ir šā kodeksa 13. 
pantā minētais vecums, kopīga dalība saskaņotā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. 

2. Dalībnieki noziedzīgā nodarījumā ir noziedzīga nodarījuma izdarītājs, organizētājs, 
uzkūdītājs un atbalstītājs.

3. Noziedzīga nodarījuma izdarītājs ir persona, kas noziedzīgu nodarījumu ir 
izdarījusi vai nu pati, vai arī iesaistot tiesībnespējīgas personas vai personas, kuras nav 
sasniegušas kodeksa 13. pantā minēto vecumu, vai citas personas, kas nav vainojamas par 
izdarīto nodarījumu. Ja noziedzīgu nodarījumu izdara vairākas personas kopīgi, katru no tām 
uzskata par noziedzīga nodarījuma izdarītāju / līdzizdarītāju.

4. Organizētājs ir persona, kas ir izveidojusi organizētu grupu vai bandu, to ir 
vadījusi vai saskaņojusi tās dalībnieku rīcību, vai sagatavojusi noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanu, vai vadījusi tā izdarīšanu.

5. Uzkūdītājs ir persona, kas ir mudinājusi kādu personu izdarīt noziedzīgu 
nodarījumu. 

6. Atbalstītājs ir persona, kas ir palīdzējusi izdarīt noziedzīgu nodarījumu, sniedzot 
padomu, dodot norādījumus, nodrošinot līdzekļus vai novēršot šķēršļus, aizsargājot vai 
piesedzot citus dalībniekus, kura jau iepriekš ir apsolījusi neatklāt noziedzīga nodarījuma 
izdarītāju, slēpt noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rīkus vai līdzekļus, noziedzīga nodarījuma 
pēdas vai priekšmetus, kas iegūti noziedzīgā ceļā, un persona, kas jau iepriekš ir solījusi 
rīkoties ar noziedzīga nodarījuma laikā iegūtiem vai radītiem priekšmetiem.

222. pants. Krāpnieciska grāmatvedības kārtošana

1. Persona, kas krāpnieciski kārto tiesību aktos pieprasīto grāmatvedību vai slēpj, 
iznīcina vai bojā grāmatvedības dokumentus, tādējādi pilnībā vai daļēji neļaujot konstatēt 
personas veiktās darbības, aktīvu apjomu vai struktūru, pašu kapitālu vai saistības tajā, soda 
ar naudas sodu vai arestu, vai brīvības atņemšanu līdz četriem gadiem. 

2. Juridiska persona arī atbild par šajā pantā noteiktajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem.

220. pants. Neprecīzu datu sniegšana par ienākumiem, peļņu vai aktīviem 

1. Personu, kas cenšas izvairīties no nodokļu nomaksas, nodokļu deklarācijā vai 
saskaņā ar apstiprinātu kārtību apstiprinātā pārskatā vai citā dokumentā valsts pilnvarotai 
iestādei sniedz ziņas par ienākumiem, peļņu, aktīviem vai to izmantošanu, kas ir izrādījušās 
nepatiesas, soda ar aizliegumu ieņemt noteiktu amatu vai veikt noteikta veida darbības vai ar 
brīvības atņemšanu līdz trim gadiem.

2. Persona, kas ir izdarījusi šā panta pirmajā daļā minēto noziedzīgo nodarījumu, lai 
izvairītos no nodokļu nomaksas apmērā, kas nepārsniedz desmitkārtīgu iztikas minimumu, ir 
uzskatāma par tādu, kas ir izdarījusi kriminālpārkāpumu, un viņu soda ar piespiedu darbu 
vai naudas sodu, vai ar brīvības atņemšanu.

3. Juridiska persona arī atbild par šajā pantā noteiktajiem noziedzīgajiem 
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nodarījumiem.

205. pants. Nepatiesu ziņu sniegšana par juridiskas personas darbību

1. Personu, kas juridiskas personas vārdā iesniedz oficiālu pārskatu vai pieteikumu, 
kurā ir nepatiesi dati par juridiskas personas darbību vai aktīviem, un tādējādi maldina 
valsts pārvaldes iestādi, starptautisku publisku organizāciju, kreditoru, juridiskās personas 
dalībnieku vai citu personu, kurai nepatiesu ziņu sniegšanas rezultātā tiek nodarīts 
ievērojams materiāls kaitējums, soda ar aizliegumu ieņemt noteiktu amatu vai veikt 
noteiktas darbības vai ar brīvības ierobežošanu, vai arestu, vai ar brīvības atņemšanu līdz 
diviem gadiem.

2. Juridiska persona arī atbild par šajā pantā noteiktajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

III. VISPĀRĒJI APSVĒRUMI UN IEROSINĀTĀ LĒMUMA PAMATOJUMS

Pirmkārt jānorāda, ka šajā gadījumā no iepriekš minētajiem faktiem nepārprotami izriet, ka 
nav iespējams piemērot absolūtu imunitātes aizsardzību saskaņā ar 7. protokola 8. pantu, jo 
darbības, par kurām tiesā Viktor Uspaskich, nav nekādā sakarā ar viedokli, ko viņš paudis, vai 
balsojumu, ko viņš veicis, pildot deputāta pienākumus. Nodarījums vairāk attiecas uz laiku, 
kad Viktor Uspaskich bija Lietuvas Darba partijas priekšsēdētājs.

Tāpēc piemērojams ir 7. protokola 9. pants, saskaņā ar kuru Eiropas Parlamenta deputātam 
savā valstī ir tāda pati imunitāte, kādu piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem. Līdz ar 
to personas neaizskaramības joma drīzāk izriet no valsts tiesību aktiem, un tāpēc Juridiskajai 
komitejai par to nav tiesību lemt. 

Saskaņā ar ierastu praksi Eiropas Parlaments var izlemt neatcelt kāda tā deputāta imunitāti, ja 
ir aizdomas, ka apsūdzības ir politiski motivētas un balstītas vien nodomā kaitēt deputāta 
politiskajai darbībai vai ietekmēt to. Tomēr šajā gadījumā nav ticamu pierādījumu, ka pastāv 
t. s. fumus persecutionis, kas varētu Parlamentam likt izlemt neatcelt Viktor Uspaskich 
imunitāti.

Viktor Uspaskich gan pauž viedokli, ka viņš tiek politiski vajāts un pret viņu vērsta Lietuvas 
augstāko amatpersonu sazvērestība. Tomēr fakti, pirmās instances tiesas spriedums (nav 
stājies spēkā), kā arī iesniegtie dokumenti to neapstiprina. Dokumentos ir pārliecinoši 
pierādījumi, kas apliecina, ka izmeklēšana veikta, pamatojoties uz objektīviem faktiem, bet 
apgalvojumus par politiski motivētām apsūdzībām padara maz ticamus. 

Tomēr šāds paziņojums nekādā ziņā neliecina par Viktor Uspaskich vainu vai nevainīgumu, jo 
tādu lēmumu var pieņemt tikai valsts kompetentās iestādes un Eiropas Parlamentam par to 
lemt stingri aizliegts, kā uzsvērts arī Reglamenta 9. panta 7. punktā. Ar šo secinājumu tiek 
pausts vienīgi Juridiskās komitejas viedoklis, ka tai nav iemesla uzskatīt apsūdzību par 
politiski motivētu.

Jāatgādina, ka Juridiskā komiteja 2010. gada 2. septembrī jau pieņēma lēmumu atcelt Viktora 
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Uspaskich imunitāti saistībā ar šo pašu lietu (skatīt Juridiskās komitejas ziņojumu A7-
0244/2010). Vairākkārt ticis norādīts, ka šajā lietā nav kļuvuši zināmi nekādi jauni fakti, kuri 
komitejai liktu pieņemt pretēju lēmumu.

Šajā sakarībā jāuzsver, ka ir nepieciešams jauns lēmums atcelt Viktor Uspaskich imunitāti, 
kaut otrās instances tiesā pašlaik atrodas pēc satura līdzīga lieta, jo Eiropas Parlaments stingri 
ievēro valsts konstitūcijas prasības, kurā paredzēta procesuāla prasība pieņemt šādu lēmumu, 
pirms valsts iestādes var turpināt lietas izskatīšanu.

Nesens Tiesas spriedums1 arī rāda to, kā šāds pieprasījums atcelt imunitāti ir saistīts ar 
pieprasījumu to aizstāvēt. Tajā teikts:

52) Tā kā Protokola 9. pantā paredzētā neaizskaramība ir normatīvi paredzēta un deputātam 
tā var tikt atņemta tikai tad, ja Parlaments to ir atcēlis, šīs imunitātes aizstāvēšana saistībā ar 
Protokola 9. panta normām ir iedomājama vienīgi tad, ja, neesot pieprasījumam atcelt 
deputāta imunitāti, neaizskaramību — kas izriet no Parlamenta deputāta izcelsmes 
dalībvalsts valsts tiesību normām — apdraud it īpaši minētā deputāta izcelsmes dalībvalsts 
policijas iestāžu vai tiesu iestāžu darbība.

56) Savukārt, ja valsts iestādes iesniedz pieprasījumu atcelt imunitāti, Parlamentam ir 
jāpieņem lēmums atcelt vai neatcelt imunitāti. Tādā gadījumā imunitātes aizstāvēšanai vairs 
nav iemesla, jo Parlaments vai nu atceļ imunitāti — un tās aizstāvēšana vairs nav 
iedomājama — , vai arī atsakās atcelt šo imunitāti — un tās aizstāvēšana ir lieka —, jo valsts 
iestādes tiek informētas, ka Parlaments to atcelšanas pieprasījumu ir noraidījis un ka 
imunitāte tādējādi liedz veikt pasākumus, kādus varētu vai vēlētos īstenot šīs iestādes.

Tādējādi Eiropas Parlaments netieši lemj arī par imunitātes aizstāvēšanu, un tā rezultātā 
Viktor Uspaskich tagad iesniegtais pieprasījums aizstāvēt viņa imunitāti vairs nebūtu 
pieņemams.

Jāatzīmē, ka Lietuvas iestādes jau pirms pirmā lēmuma pieņemšanas pilnībā sadarbojās un 
sniedza apmierinošas atbildes un garantijas.

Jo īpaši ņemot vērā to, ka de facto jau ir spēkā lēmums par šo pašu lietu un ka vēlreizējs 
lēmums nepieciešams tikai tāpēc, ka Viktor Uspaskich atkārtoti ievēlēts par Eiropas 
Parlamenta deputātu, kā arī pamatojoties uz iepriekš izklastītajiem un pieejamajiem 
dokumentiem jāsecina, ka nav iemesla vēlreiz neatcelt Viktor Uspaskich deputāta imunitāti.

1 Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedums — Bruno Gollnisch/Parlaments (Apvienotās lietas T-346/11 
un T-347/11).
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