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Ágnes Hankissi puutumatuse äravõtmise taotlus 

Euroopa Parlamendi 7. juuni 2011. aasta otsus Ágnes Hankissi puutumatuse äravõtmise 

taotluse kohta (2010/2213(IMM)) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Ágnes Hankissi puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas Buda 

piirkonnakohus Budai Központi Kerületi Bíróság 6. juulil 2010 ja millest teatati 6. 

septembri 2010. aasta täiskogu istungil; 

– olles vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 Ágnes Hankissi 11. aprillil 2011 ära 

kuulanud; 

– võttes arvesse 8. aprilli 1965. aasta Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide 

protokolli artiklit 9 ning otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti 

valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2; 

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 

21. oktoobri 2008. aasta ja 19. märtsi 2010. aasta otsuseid1; 

– võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 2 ja artiklit 7; 

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0196/2011), 

A. arvestades, et Budapestis asuv Buda piirkonnakohus Budai Központi Kerületi Bíróság 

on taotlenud Euroopa Parlamendi liikmelt Ágnes Hankissilt puutumatuse äravõtmist, et 

viia läbi uuesti algatatud kohtumenetlus Ágnes Hankissi vastu, nagu on nõutud Ungari 

Vabariigi Ülemkohtu otsuses; 

B. arvestades, et Ágnes Hankissi puutumatuse äravõtmine on seotud väidetava 

laimamissüüdistusega Ungari kriminaalkoodeksi artikli 181 alusel seoses programmis 

„Péntek 8 mondatvadász” 23. jaanuaril 2004. aastal väljendatud arvamusavaldusega; 

C. arvestades, et eraisikust hageja süüdistas Ágnes Hankissi 18. veebruari 2004 

kuupäevaga süüdistuses, mis esitati Buda piirkonnakohtule Budai Központi Kerületi 

Bíróság 23. veebruaril 2004; arvestades, et Buda piirkonnakohus Budai Központi 

Kerületi Bíróság tegi 28. juunil 2005. aastal otsuse, mis kaevati edasi Budapesti 

linnakohtusse, kes tühistas selle 3. veebruaril 2006. aastal; 

D. arvestades, et selle tulemusel saadeti kohtuasi tagasi Buda piirkonnakohtusse Budai 

Központi Kerületi Bíróság, kes mõistis Ágnes Hankissi 6. veebruaril 2009. aastal 

õigeks; arvestades, et hageja kaebas otsuse edasi Budapesti linnakohtusse, kes 25. 

                                                 
1  Kohtuasi 101/63 Wagner vs. Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 195, kohtuasi 149/85 Wybot vs. 

Faure ja teised, EKL 1986, lk 2391, kohtuasi T-345/05 Mote vs. parlament, EKL 2008, lk II-

2849, liidetud kohtuasjad C-200/07 ja C-201/07 Marra vs. De Gregorio ja Clemente, EKL 

2008, lk I-7929, ja kohtuasi T-42/06 Gollnisch vs. parlament. 



märtsil 2009. aastal otsustas kinnitada Buda piirkonnakohtu Budai Központi Kerületi 

Bíróság otsust kõigi põhjenduste osas; 

E. arvestades, et 12. novembril 2009. aastal tühistas Ungari Vabariigi Ülemkohus mõlemad 

otsused materiaalõiguse rikkumise tõttu ja tegi Buda piirkonnakohtule Budai Központi 

Kerületi Bíróság kohustuseks algatada uus menetlus; 

F. arvestades, et Ágnes Hankiss on alates 15. juulist 2009 Euroopa Parlamendi liige; 

G. arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 9 kohaselt 

on Euroopa Parlamendi istungjärkude ajal parlamendi liikmetel oma riigi territooriumil 

samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel; arvestades, et see ei 

takista Euroopa Parlamendil kasutamast õigust tühistada oma liikme immuniteet; 

H. arvestades, et Ungari kriminaalmenetluse seaduse artikli 522 lõike 1 kohaselt tuleb 

puutumatust omava isiku suhtes kriminaalmenetlus katkestada ja taotleda puutumatuse 

äravõtmist, ja arvestades, et nimetatud seaduse artikli 551 lõikes 1 sätestatakse, et 

kriminaalmenetluse saab algatada muu hulgas Euroopa Parlamendi liikme vastu pärast 

tema puutumatuse äravõtmist; 

I. arvestades, et 2004. aasta seaduse LVII lõike 12 punktis 1 sätestatakse, et eraisiku hagi 

käsitlevate kohtuasjade puhul peab kohus esitama Euroopa Parlamendi presidendile 

taotluse puutumatuse äravõtmiseks;  

J. arvestades, et uues menetluses, mis algatati pärast eelmise tühistamist, märkis Ágnes 

Hankiss, et ta on Euroopa Parlamendi liige, ja sellest tulenevalt otsustas Buda 

piirkonnakohus Budai Központi Kerületi Bíróság Ungari kriminaalmenetluse seaduse 

artikli 552 lõike 1 ja 2004. aasta seaduse LVII artikli 12 alusel menetluse katkestada ja 

taotleda puutumatuse äravõtmist; 

K. arvestades, et seega on käesoleval juhul asjakohane soovitada parlamendiliikme 

puutumatus ära võtta, 

1. otsustab Ágnes Hankissi puutumatuse ära võtta; 

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava komisjoni raport 

viivitamatult Ungari Vabariigi pädevale ametiasutusele ja Ágnes Hankissile. 

 


