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Prašymas atšaukti Jørno Dohrmanno (Jørn Dohrmann) imunitetą 
2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Jørn 
Dohrmann imunitetą (2018/2277(IMM))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Danijos Karalystės teisingumo ministro prašymą atšaukti Jørno 
Dohrmanno imunitetą, kurį 2018 m. lapkričio 6 d. perdavė Danijos nuolatinis atstovas 
Europos Sąjungoje, kuris buvo paskelbtas 2018 m. lapkričio 28 d. plenariniame 
posėdyje ir kuris susijęs su baudžiamuoju persekiojimu pagal Danijos baudžiamojo 
kodekso 260 skyriaus 1 dalies 1 punktą, 291 skyriaus 1 dalį ir 293 skyriaus 1 dalį kartu 
su 21 skyriumi;

– išklausęs Jørno Dohrmanno paaiškinimus, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 
straipsnio 6 dalyje,

– atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 
9 straipsnį ir į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių 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., 2011 m. rugsėjo 
6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus1,

– atsižvelgdamas į Danijos Karalystės Konstitucijos 57 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 

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; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / 
Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.



straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0178/2019),

A. kadangi Viborgo prokuroras pateikė prašymą atšaukti Europos Parlamento nario Jørno 
Dohrmanno imunitetą dėl nusikaltimų, apibrėžtų Danijos baudžiamojo kodekso 260 
skyriaus 1 dalies 1 punkte, 291 skyriaus 1 dalyje ir 293 skyriaus 1 dalyje kartu su 21 
skyriumi; kadangi visų pirma byla yra susijusi su įtariama neteisėta prievarta, tyčine 
žala ir mėginimu neteisėtai naudotis kitam asmeniui priklausančiu daiktu;

B. kadangi 2017 m. balandžio 26 d. šalia savo privačios gyvenamosios vietos Jørn 
Dohrmann atėmė vaizdo kamerą iš operatoriaus, kuris filmavo jo namą maždaug iš 
195 m atstumo, siekdamas vėliau panaudoti filmuotą medžiagą televizijos 
dokumentiniam filmui apie kai kuriuos Europos Parlamento narius iš Danijos; kadangi 
Jørn Dohrmann pagrasino sudaužyti vaizdo kamerą; kadangi jis sugadino minėtąją 
kamerą: jos mikrofoną, ekraną ir laidą; kadangi jis pasisavino vaizdo kamerą ir 
atminties kortelę, ketindamas neteisėtai ja pasinaudoti ir peržiūrėti vaizdo įrašą, tačiau 
galiausiai jis negalėjo to padaryti, nes policija atvyko į vietą ir atsiėmė kamerą ir 
atminties kortelę, kuri buvo išimta iš prietaiso;

C. kadangi už neteisėtą asmenų filmavimą privačioje žemėje operatorius buvo pirmiau 
apkaltintas padaręs nusikalstamą veiką pagal Danijos baudžiamojo kodekso 264a 
skyrių; kadangi prokuroras rekomendavo panaikinti kaltinimus atsižvelgiant į tai, kad 
nėra reikiamo tyčios elemento, kuris yra būtinas norint nuteisti asmenį už Danijos 
baudžiamojo kodekso 264a skyriaus pažeidimą;

D. kadangi Pietryčių Jutlandijos policija nurodė, kad įmonė, pasamdžiusi žurnalistą ir 
vaizdo kameros savininką, pateikė su šia byla susijusį ieškinį dėl 14 724,71 Danijos 
kronų kompensacijos ir kad bylos dėl tyčinės žalos, vagystės, pasisavinimo ir pan., 
kurias siekiama išspręsti paskiriant baudą, turi būti nagrinėjamos teismo procese, jeigu 
nukentėjusioji šalis reikalauja atlyginti žalą;

E. kadangi Prokuratūra iš pradžių rekomendavo Jørno Dohrmanno byloje vietoj laisvės 
atėmimo bausmės skirti 20 000 Danijos kronų baudą nepateikus jokių oficialių 
kaltinimų;

F. kadangi Jørn Dohrmann paneigė jam pateiktus kaltinimus; kadangi, Prokuratūros 
tarnybos direktoriaus nuomone, tokiu atveju siekis bylą išspręsti neteisminiu būdu, t. y. 
paskiriant baudą, nebūtų suderinamas su nusistovėjusia praktika;

G. kadangi, kad būtų galima Jørną Dohrmanną patraukti baudžiamojon atsakomybėn, 
kompetentingos institucijos pateikė prašymą atšaukti jo imunitetą;

H. kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje 
nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi 
imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams;

I. kadangi Danijos Konstitucijos 57 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad be Danijos 
Karalystės Folketingo sutikimo Danijos Karalystės Folketingo narys jokiu būdu negali 
būti kaltinamas arba baudžiamas įkalinimu, išskyrus atvejus, kai jis yra suimtas darant 
nusikaltimą; kadangi šia nuostata užtikrinama apsauga nuo valstybinio kaltinimo, o ne 
nuo baudžiamosios atsakomybės privataus kaltinimo bylose; kadangi, jeigu bylą galima 



išspręsti be teismo paskyrus nustatytą baudą, Danijos Karalystės Folketingo sutikimas 
nėra būtinas;

J. kadangi Danijos Karalystės Folketingo nariams suteikiamo imuniteto taikymo sritis 
faktiškai atitinka imuniteto, suteikiamo Europos Parlamento nariams pagal Protokolo 
Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnį, taikymo sritį; kadangi 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nustatė, jog tam, kad Europos Parlamento nariui 
būtų taikomas imunitetas, nuomonę jis turi būti pareiškęs eidamas savo pareigas, o tai 
reiškia, kad turi būti ryšys tarp pareikštos nuomonės ir Parlamento nario pareigų; 
kadangi toks ryšys turi būti tiesioginis ir akivaizdus;

K. kadangi veiksmai, dėl kurių keliami įtarimai, nėra Europos Parlamento nariui einant 
pareigas pareikšta nuomonė ar balsavimas, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos 
Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje, todėl jie nėra aiškiai arba tiesiogiai susiję 
su Jørno Dohrmanno, kaip Europos Parlamento nario, veiklos rezultatais;

L. kadangi nėra nei įrodymų, jog esama fumus persecutionis atvejo, nei jokių priežasčių 
įtarti tokio atvejo buvimą;

1. nusprendžia atšaukti Jørn Dohrmann imunitetą;

2. paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą 
Danijos teisingumo ministrui ir Jørnui Dohrmannui.


