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Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä 

koskeva pyyntö 

Euroopan parlamentin päätös 7. syyskuuta 2010 Viktor Uspaskichin parlamentaarisen 

koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2009/2147(IMM)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon Liettuan oikeusviranomaisten välittämän, 14. heinäkuuta 2009 päivätyn 

pyynnön Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi, josta 

ilmoitettiin täysistunnossa 7. lokakuuta 2009, 

 

– on kuullut Viktor Uspaskichia työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 

 

– ottaa huomioon perussopimuksiin liitetyn, Euroopan unionin erioikeuksista ja 

vapauksista tehdyn pöytäkirjan (N:o 7) 8 ja 9 artiklan, 

 

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964 ja 

10. heinäkuuta 1986 antamat tuomiot1, 

 

– ottaa huomioon Liettuan tasavallan perustuslain 62 pykälän, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan, 

 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0244/2010), 

 

A. toteaa, että Euroopan parlamentin jäsentä Viktor Uspaskichia vastaan on aloitettu 

rikosoikeudellinen menettely ja että häntä syytetään Vilnan alueellisessa 

tuomioistuimessa vireillä olevassa oikeudenkäynnissä rikoksista, joita tarkoitetaan 

Liettuan rikoslain 24 pykälän 4 momentissa luettuna yhdessä 222 pykälän 1 momentin 

ja 220 pykälän 1 momentin kanssa, 24 pykälän 4 momentissa luettuna yhdessä 

220 pykälän 1 momentin ja 205 pykälän 1 momentin kanssa sekä 24 pykälän 

4 momentissa luettuna yhdessä 205 pykälän 1 momentin kanssa, 

 

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 

9 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on oman 

valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus ja että 

koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta, eikä se estä 

Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden yhden 

jäsenen osalta, 

 

C. ottaa huomioon, etteivät Uspaskichia vastaan nostetut syytteet liity hänen Euroopan 

parlamentin jäsenen tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiinsa mielipiteisiin tai äänestyksiin, 

 

                                                 
1 Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964, s. 383, Kok. Ep. I, s. 203, ja asia 149/85, 

Wybot v. Faure ym., Kok. 1986, s. 2391, Kok. Ep. VIII, s. 729. 



D. toteaa, että Liettuan tasavallan perustuslain 62 pykälän mukaan maan parlamentin 

(Seimas) jäsentä ei voida saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen tai pidättää eikä hänen 

vapauttaan voida muuten rajoittaa ilman Seimasin suostumusta, 

 

E. toteaa, että 62 pykälän mukaan Seimasin jäsentä ei myöskään voida haastaa oikeuteen 

hänen äänestystensä tai Seimasissa käyttämiensä puheenvuorojen perusteella, vaikka 

hänet voidaankin saattaa vastuuseen kunnianloukkausta koskevan yleisen menettelyn 

mukaan, 

 

F. huomauttaa, että Uspaskichia syytetään lähinnä puolueen rahoitusta koskevasta 

kirjanpitorikoksesta ennen hänen valitsemistaan Euroopan parlamenttiin, 

 

G. ottaa huomioon, ettei tarkoitushakuisesta syytteestä (fumus persecutionis) ole esitetty 

vakuuttavia todisteita ja etteivät rikokset, joista Uspaskichia syytetään, liity millään 

tavoin hänen työhönsä Euroopan parlamentin jäsenenä, 

 

H. katsoo, että on siksi aiheellista pidättää hänen parlamentaarinen koskemattomuutensa, 

 

1. päättää pidättää Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden; 

 

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan 

mietinnön viipymättä Liettuan tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle. 

 


