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Jørn Dohrmanni puutumatuse äravõtmise taotlus 
Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Jørn Dohrmanni puutumatuse 
äravõtmise taotluse kohta (2018/2277(IMM))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Jørn Dohrmanni puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas Taani 
Kuningriigi justiitsminister seoses Jørn Dohrmannile esitatud süüdistusega Taani 
kriminaalkoodeksi paragrahvi 260 esimese lõigu punkti 1, paragrahvi 291 lõike 1 ja 
paragrahvi 293 lõike 1 alusel koostoimes paragrahviga 21 ja mille edastas 
6. novembril 2018. aastal Taani alaline esindaja Euroopa Liidu juures ning mis tehti 
teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 28. novembril 2018. aastal,

– olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 Jørn Dohrmanni ära kuulanud,

– võttes arvesse protokolli nr 7 (Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta) 
artiklit 9 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, 6. septembri 2011. aasta ja 
17. jaanuari 2013. aasta otsuseid1,

– võttes arvesse Taani Kuningriigi põhiseaduse artiklit 57,

– võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0178/2019),

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, 
149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. 
parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 
21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, 
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; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, 
Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.



A. arvestades, et Viborgi riigiprokurör esitas Taanist valitud Euroopa Parlamendi liikme 
Jørn Dohrmanni puutumatuse äravõtmise taotluse seoses õigusrikkumistega Taani 
kriminaalkoodeksi paragrahvi 260 esimese lõigu punkti 1, paragrahvi 291 lõike 1 ja 
paragrahvi 293 lõike 1 tähenduses koostoimes paragrahviga 21; arvestades eelkõige, et 
kohtumenetlus on seotud väidetava ebaseadusliku sunni, kuritahtliku kahju tekitamise 
ja teisele isikule kuuluva eseme ebaseadusliku kasutamise katsega;

B. arvestades, et 26. aprillil 2017. aastal Jørn Dohrmann, olles Vamdrupis oma isikliku 
eluaseme lähedal, haaras kaamera operaatori käest, kes parajasti filmis tema maja 
umbes 195 meetri kauguselt, et kasutada saadud salvestist teledokumentaalis teatavate 
Taani Euroopa Parlamendi liikmete kohta; arvestades, et Jørn Dohrmann ähvardas 
kaamera puruks lüüa; arvestades, et ta kahjustas nimetatud kaamerat, sealhulgas selle 
mikrofoni, ekraani ja juhet; arvestades, et ta võttis kaamera koos mälukaardiga oma 
valdusse, kavatsedes seda loata kasutada salvestise kontrollimiseks, kuid teda takistati, 
sest kohale kutsutud politsei võttis oma valdusse kaamera ja mälukaardi, mille Jørn 
Dohrmann oli seadmest välja võtnud;

C. arvestades, et esmalt esitati süüdistus operaatorile Taani kriminaalkoodeksi 
paragrahvi 264a alusel eravalduses viibivate isikute ebaseadusliku fotografeerimise 
eest; arvestades, et riigiprokurör soovitas süüdistuse tühistada, võttes arvesse, et Taani 
kriminaalkoodeksi paragrahvi 264a rikkumise eest süüdimõistmiseks on nõutav 
tahtlus, mis sel juhul puudus;

D. arvestades, et Kagu-Jüütimaa politsei juhtis tähelepanu asjaolule, et ajakirjaniku ja 
kaameraomaniku tööandjast ettevõte nõudis juhtumiga seoses 14 724,71 Taani krooni 
(DKK) hüvitist ning kuritahtliku kahju tekitamise, varguse, sundvõõrandamise ja 
muud sarnased juhtumid, kus kohaldatav karistus on trahv, tuleb lahendada 
kohtumenetluse käigus, kui kannatanu nõuab kahju hüvitamist;

E. arvestades, et riigiprokuratuur soovitas esialgu määrata Jørn Dohrmannile 
vabadusekaotusliku karistuse asemel 20 000 Taani krooni suuruse trahvi, ilma et 
sellega kaasneks vormiliste süüdistuste esitamist;

F. arvestades, et Jørn Dohrmann eitas talle esitatud süüdistusi; arvestades, et riikliku 
prokuratuurijuhi sõnul ei oleks seetõttu sobiv püüda leida kohtuvälist lahendust 
trahviteate abil;

G. arvestades, et selleks, et Jørn Dohrmannile oleks võimalik süüdistust esitada, esitas 
pädev asutus taotluse tema puutumatuse äravõtmiseks;

H. arvestades, et protokolli nr 7 (Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta) 
artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil 
samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

I. arvestades, et Taani põhiseaduse paragrahvi 57 esimeses lõigus on sätestatud, et ilma 
Tanni Folketingi nõusolekuta ei või ühelegi Taani Folketingi liikmele süüdistust 
esitada või talle mis tahes vabadusekaotust kohaldada, välja arvatud juhul, kui ta 
tabatakse õigusrikkumise toimepanekult; arvestades, et see säte pakub kaitset 
riigipoolsete süüdistuste, kuid mitte erasüüdistuste eest kriminaalasjades; arvestades, 
et kui kohtuasja saab kohtuväliselt lahendada trahviteatega, siis Taani Folketingi 
nõusolekut ei nõuta;



J. arvestades, et Taani Folketingi liikmetele antud puutumatus on samasugune kui 
Euroopa Parlamendi liikmetele protokolli nr 7 (Euroopa Liidu privileegide ja 
immuniteetide kohta) artikli 8 kohaselt antud puutumatus; arvestades, et Euroopa 
Liidu Kohus on seisukohal, et selleks, et Euroopa Parlamendi liige oleks 
puutumatusega hõlmatud, peab parlamendiliige olema arvamust väljendanud oma 
kohustuste täitmisel, mistõttu väljendatud arvamuse ja parlamendiliikme kohustuste 
vahel peab olema seos; arvestades, et selline seos peab olema otsene ja ilmne;

K. arvestades, et väidetud tegevus ei ole seotud Euroopa Parlamendi liikme kohustuste 
täitmisel avaldatud arvamuste ega antud häältega  protokolli nr 7 (Euroopa Liidu 
privileegide ja immuniteetide kohta) artikli 8 tähenduses ning seetõttu ei ole see 
otseselt ega ilmselt seotud Jørn Dohrmanni kohustuste täitmisega Euroopa Parlamendi 
liikmena;

L. arvestades, et ei ole mingit tõendit selle kohta, et tegemist on fumus persecutionis’ega, 
ega mingit põhjust seda arvata;

1. otsustab Jørn Dohrmanni puutumatuse ära võtta;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava 
parlamendikomisjoni raport viivitamatult Taani Kuningriigi justiitsministrile ja Jørn 
Dohrmannile.


