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Viktor Uspaskich képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló 

kérelem 

Az Európai Parlament 2010. szeptember 7-i határozata A Viktor Uspaskich mentelmi 

jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2009/2147(IMM)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a litván igazságügyi hatóságok által 2009. július 14-én továbbított és a 

plenáris ülésen 2009. október 7-én bejelentett, Viktor Uspaskich mentelmi jogának 

felfüggesztésére irányuló kérelemre, 

– miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghallgatta Viktor 

Uspaskich képviselőt, 

– tekintettel a szerződésekhez csatolt, az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről 

szóló (7. sz.) jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió Bíróságának 1964. május 12-i és 1986. július 10-i 

ítéleteire1, 

– tekintettel a Litván Köztársaság alkotmányának 62. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (2) bekezdésére, valamint 7. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7–0244/2010), 

A. mivel büntetőügyi eljárás folyik Viktor Uspaskich európai parlamenti képviselő ellen, 

akit a vilniusi területi büntetőbíróságon folyamatban lévő eljárás során a litván büntető 

törvénykönyv következő cikkei értelmében helyeztek vád alá: a 24. cikk (4) bekezdése 

a 222. cikk (1) bekezdése összefüggésében, a 220. cikk (1) bekezdése, a 24. cikk (4) 

bekezdése a 220. cikk (1) bekezdése összefüggésében, a 205. cikk (1) bekezdése, 

valamint a 24. cikk (4) bekezdése a 205. cikk (1) bekezdése értelmében, 

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

szerint az Európai Parlament ülésszakainak ideje alatt az Európai Parlament tagjai saját 

államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességet élvezik, ugyanakkor 

nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor valamely tagot 

bűncselekmény elkövetésében tetten érnek, és ez nem akadályozhatja meg az Európai 

Parlamentet azon jogának gyakorlásában, hogy valamely tagjának mentességét 

felfüggessze, 

C. mivel a Viktor Uspaskich ellen felhozott vádak nincsenek összefüggésben az európai 

parlamenti képviselőként végzett feladatai ellátása közben kifejtett véleményekkel 

vagy leadott szavazatokkal, 

                                                 
1  101/63 sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy (EBHT 1964., 195. o.), illetve 149/85. sz. Wybot 

kontra Faure és társai ügy (EBHT 1986., 2391.o.). 



 

D. mivel a Litván Köztársaság alkotmányának 62. cikke szerint a nemzeti parlament (a 

Seimas) tagjait a seimas jóváhagyása nélkül nem vonhatják büntetőjogi felelősségre, 

nem tartóztathatják le, és szabadságukat semmilyen más formában nem korlátozhatják, 

E. mivel a 62. cikk továbbá úgy rendelkezik, hogy a Seimas tagjait nem üldözhetik a 

parlamentben leadott szavazataik vagy az ott elhangzott beszédeik miatt, ugyanakkor 

becsületsértés vagy rágalmazás esetén a szokásos eljárás keretében felelősségre 

vonhatók, 

F. mivel Viktor Uspaskich képviselőt elsősorban egy politikai párt finanszírozásával 

kapcsolatos könyvelési csalással vádolják, melyre még az Európai Parlamentbe történő 

megválasztása előtti időszak során került sor, 

G. mivel a fumus persecutionis fennállása nem bizonyítható meggyőzően, és a Viktor 

Uspaskich ellen felhozott vádak semmilyen összefüggésben nem állnak az európai 

parlamenti képviselőként végzett tevékenységével, 

H. mivel ezek következtében helyénvaló mentelmi jogának felfüggesztése, 

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

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes 

bizottság jelentését a Litván Köztársaság illetékes hatóságának. 

 

 


