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Parlamendiliikme Alexander Mirsky puutumatuse kaitsmise taotlus 

Euroopa Parlamendi 15. aprilli 2014. aasta otsus Alexander Mirsky puutumatuse ja 

eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2014/2026(IMM)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Alexander Mirsky 14. veebruaril 2014. aastal esitatud ja täiskogu istungil 

24. veebruaril 2014. aastal teatavaks tehtud taotlust kaitsta tema puutumatust ja 

eesõigusi seoses Läti Vabariigi Riigikohtu senati tsiviilasjade osakonnas (edaspidi 

„Riigikohus”) poolelioleva tsiviilmenetlusega (viitenumber C17129611), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklit 8 ning 

otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete 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, 19. märtsi 2010. aasta ja 6. septembri 2011. aasta otsuseid1, 

– võttes arvesse 4. aprilli 2011. aasta täiskogu istungi stenogrammi, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2 ning artikleid 6a ja 7, 

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0273/2014), 

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi liige Alexander Mirsky on taotlenud oma 

puutumatuse kaitset seoses Läti Vabariigi Riigikohtus poolelioleva tsiviilmenetlusega; 

arvestades, et see menetlus on seotud Riia piirkonnakohtu tsiviilasjade osakonna 

(edaspidi „Riia piirkonnakohus”) otsusega, milles nõutakse, et Alexander Mirsky võtaks 

tagasi 4. aprillil 2011. aastal Euroopa Parlamendis esitatud sõnavõtus tehtud avalduse 

ning maksaks 1000 Läti latti (LVL) mittevaralise kahju hüvitist väidetavalt kahju 

kannatanud hagejatele; 

B. arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli (nr 7) 

artiklile 8 ei või Euroopa Parlamendi liikmeid üle kuulata, nende suhtes tõkendit 

kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel 

avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu; 

C. arvestades, et oma eesõiguste ja puutumatusega seotud volituste rakendamisel võtab 

parlament meetmeid enda kui demokraatliku legislatiivkogu puutumatuse säilitamiseks 

                                                 
1  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 
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ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, 
T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, 
Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543. 



 

 

ja oma liikmete sõltumatuse tagamiseks nende ülesannete täitmisel; 

D. arvestades, et Euroopa Kohus on selgitanud, et protokolli artikkel 8 peab seda eesmärki 

arvestades kaitsma Euroopa Parlamendi liikmete sõnavabadust ja sõltumatust ning selle 

artikli sõnastuse kohaselt – mis viitab sõnaselgelt peale arvamuste ka 

parlamendiliikmete antud häältele – on see säte peamiselt kohaldatav 

parlamendiliikmete nende väidete suhtes, mis on esitatud Euroopa Parlamendi hoones1;  

E. arvestades, et protokolli artikli 8 kohast immuniteeti tuleb seetõttu, et selle eesmärk on 

kaitsta Euroopa Parlamendi liikmete arvamusvabadust ja sõltumatust, pidada 

absoluutseks immuniteediks, mis välistab igasuguse kohtumenetluse parlamentaarsete 

kohustuste täitmisel avaldatud arvamuse või antud hääle tõttu2;  

F. arvestades, et Euroopa Parlamendi liikmete puutumatus kohtumenetluste suhtes hõlmab 

ka puutumatust tsiviilmenetluste suhtes; 

G. arvestades, et Alexander Mirsky taotlus käsitleb tema vastu algatatud kohtumenetlust 

seoses avaldustega, mida ta tegi 4. aprilli 2011. aasta täiskogu istungil üheminutise 

sõnavõtu ajal; arvestades, et on vaieldamatu tõsiasi, et nende avalduste tegemise ajal oli 

Alexander Mirsky Euroopa Parlamendi liige; 

H. arvestades, et Jūrmala linnakohus täheldas õigesti, et Alexander Mirskyle kehtis 

protokolli artikli 8 kohane Euroopa Parlamendi liikme puutumatus, ning lükkas seetõttu 

hageja nõude tagasi; arvestades, et Riia piirkonnakohus see-eest ignoreeris selle sätte 

kohaldatavust täielikult; arvestades, et ELi esmaste õigusaktide kohaldamine on 

liikmesriigi kohtute ülesanne;  

I. arvestades, et Alexander Mirsky vastu algatatud kohtumenetlus on Läti Vabariigi 

Riigikohtus veel pooleli ja lõplik otsus võib tulla tema kasuks; arvestades aga, et kui 

Riia piirkonnakohtu otsus leiab Riigikohtus kinnitust, tähendaks see, et Läti 

ametivõimud rikuvad ELi esmaseid õigusakte; 

J. arvestades, et pärast Riia piirkonnakohtu otsust on tegelikult aset leidnud Alexander 

Mirsky eesõiguste ja puutumatuse rikkumine; arvestades, et vaatlusalusel juhul on 

eelkõige tegemist tema parlamentaarsete kohustuste täitmisel avaldatud arvamusele 

piirangute seadmisega; 

1. otsustab kaitsta Alexander Mirsky puutumatust ja eesõigusi; 

2. palub komisjonil sekkuda Läti ametiasutuste tegevusse, et jõustada ELi esmased 

õigusaktid (eelkõige Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 

artikkel 8) ja vajadusel algatada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 kohaselt 

liidu õiguse rikkumise menetlus; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni 

raport viivitamatult komisjonile, Läti Vabariigi pädevatele ametiasutustele ja Alexander 

Mirskyle. 

                                                 
1  Otsus kohtuasjas C-163/10: Patriciello, vt viide eespool, punkt 29. 
2  Otsus liidetud kohtuasjades C-200/07 ja C-201/07: Marra vs. De Gregorio ja Clemente, 

vt viide eespool, punkt 27. 


