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Prašymas ginti Aleksandro Mirskio parlamentinį imunitetą  

2014 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo ginti Aleksandro 

Mirskio imunitetą ir privilegijas (2014/2026(IMM)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 14 d. Aleksandro Mirskio (Alexander Mirsky) prašymą 

ginti jo imunitetą ir privilegijas Latvijos Respublikos Aukščiausiojo teismo senato 

Civilinių bylų departamento (toliau – Aukščiausiasis teismas) nagrinėjamoje civilinėje 

byloje (bylos Nr. C17129611), kuris buvo paskelbtas per 2014 m. vasario 24 d. plenarinį 

posėdį, 

– atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnį 

bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis 

tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. 

liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d. ir 2011 m. rugsėjo 6 d. 

sprendimus1, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 4 d. plenarinio posėdžio stenogramą, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6a ir 7 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0273/2014), 

A. kadangi Europos Parlamento narys Aleksandras Mirskis paprašė ginti jo parlamentinį 

imunitetą Latvijos Respublikos Aukščiausiojo teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje; 

kadangi atitinkama byla susijusi su Rygos apygardos teismo Civilinių bylų kolegijos 

(toliau – Rygos apygardos teismas) sprendimu įpareigoti Aleksandrą Mirskį paneigti 

pareiškimą, padarytą 2011 m. balandžio 4 d. sakant kalbą Europos Parlamente, ir 

ieškovams, kuriems, kaip įtariama, buvo padaryta žala, sumokėti 1 000 LVL 

kompensaciją neturtinei žalai padengti; 

B. kadangi, remiantis Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 

8 straipsniu, Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami 

atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo; 

C. kadangi Parlamentas, vykdydamas savo įgaliojimus, susijusius su privilegijomis ir 

                                                 
1  1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 

101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas 
Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo 
Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 
21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-
201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas 
Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. 
Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543. 



 

 

imunitetais, išlieka principinga demokratiška teisėkūros asamblėja ir užtikrina Parlamento 

narių nepriklausomumą einant savo pareigas; 

D. kadangi Teisingumo Teismas paaiškino, kad Protokolo 8 straipsnis, atsižvelgiant į jo 

tikslą apsaugoti Europos Parlamento narių saviraiškos laisvę ir nepriklausomumą ir į jo 

formuluotę, kurioje aiškiai nurodoma ne tik Europos Parlamento narių pareikšta 

nuomonė, bet ir balsavimas, iš esmės skirtas taikyti pačiame Europos Parlamente jų 

padarytiems pareiškimams1; 

E. kadangi Protokolo 8 straipsnyje nurodytas imunitetas tiek, kiek juo siekiama apsaugoti 

Europos Parlamento narių saviraiškos laisvę ir nepriklausomumą, turi būti laikomas 

absoliučiu imunitetu, draudžiančiu bet kokį teismo procesą dėl einant Parlamento nario 

pareigas pareikštos nuomonės arba balsavimo2; 

F. kadangi imunitetas nuo teismo proceso, kuriuo naudojasi Europos Parlamento nariai, 

apima ir imunitetą nuo civilinio proceso; 

G. kadangi Aleksandro Mirskio prašymas susijęs su jam iškelta byla dėl pareiškimų, pateiktų 

sakant vienos minutės kalbą per 2011 m. balandžio 4 d. plenarinį posėdį; kadangi 

neginčijama, kad Aleksandras Mirskis tuo metu, kai buvo pateikti minėtieji pareiškimai, 

buvo Europos Parlamento narys; 

H. kadangi Jūrmalos miesto teismas teisingai pripažino, kad Aleksandras Mirskis naudojosi 

pagal Protokolo 8 straipsnį Europos Parlamento nariams suteikiamu imunitetu, ir todėl 

atmetė ieškovų ieškinį; kadangi Rygos apygardos teismas, priešingai, visiškai 

neatsižvelgė į tai, kad taikytina minėtoji nuostata; kadangi nacionalinis teismas privalo 

taikyti ES pirminę teisę; 

I. kadangi prieš Aleksandrą Mirskį iškelta byla tebenagrinėjama Latvijos Respublikos 

Aukščiausiajame teisme ir galutinis sprendimas gali būti jam palankus; vis dėlto, kadangi 

tuo atveju, jei Aukščiausiasis teismas patvirtintų Rygos apygardos teismo sprendimą, tai 

reikštų, kad Latvijos institucijos pažeidė ES pirminę teisę; 

J. kadangi Rygos apygardos teismui priėmus sprendimą faktiškai buvo pažeistos Aleksandro 

Mirskio privilegijos ir imunitetas; kadangi atsižvelgiant į aplinkybes matyti, kad šiuo 

atveju kalbama apie nuomonės, pareikštos einant Parlamento nario pareigas, apribojimą; 

1. nusprendžia ginti Aleksandro Mirskio imunitetą ir privilegijas; 

2. ragina Komisiją imtis veiksmų prieš Latvijos institucijas siekiant užtikrinti, kad būtų 

laikomasi ES pirminės teisės, visų pirma Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos 

privilegijų ir imunitetų 8 straipsnio, ir prireikus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 258 straipsnį inicijuoti Sąjungos teisės pažeidimo nagrinėjimo procedūrą; 

3. paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą 

Komisijai, atitinkamoms Latvijos Respublikos institucijoms ir Aleksandrui Mirskiui. 

                                                 
1  Minėtasis sprendimas Patriciello (byla C-163/10), 29 punktas.  
2  Minėtasis sprendimas Marra prieš De Gregorio ir Clemente (sujungtos bylos C-200/07 ir 

C-201/07), 27 punktas. 


