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Zahteva za odvzem imunitete Jørnu Dohrmannu 
Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zahtevi za odvzem imunitete 
Jørnu Dohrmannu (2018/2277(IMM))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju zahteve danskega ministra za pravosodje za odvzem imunitete Jørnu 
Dohrmannu, ki jo je 6. novembra 2018 posredoval stalni predstavnik Kraljevine Danske 
pri Evropski uniji in je bila razglašena na plenarnem zasedanju 28. novembra 2018, v 
povezavi s kazenskim pregonom na podlagi točke (1) člena 260(1), člena 291(1) in 
člena 293(1) v povezavi s členom 21 danskega kazenskega zakonika,

– po zagovoru Jørna Dohrmanna v skladu s členom 9(6) Poslovnika,

– ob upoštevanju člena 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter 
člena 6(2) Akta z dne 20. septembra 1976 o volitvah poslancev Evropskega parlamenta 
s splošnimi neposrednimi volitvami,

– ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10 julija 1986, 15. in 
21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 20131,

– ob upoštevanju člena 57 ustave Kraljevine Danske,

– ob upoštevanju členov 5(2) in 6(1) ter člena 9 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0178/2019),

A. ker je državni tožilec v Viborgu vložil zahtevo za odvzem imunitete danskemu poslancu 
Evropskega parlamenta Jørnu Dohrmannu v zvezi s kaznivimi dejanji v smislu točke (1) 

1 Sodba Sodišča z dne 12. Maja 1964, Wagner/Fahrmann in Krier, 101/63, 
ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. Julija 1986 Wybot/Faure in drugi, 
149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008, 
Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 
2008, Marra/De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 
sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, 
ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, 
ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013, 
Gollnisch/Parlament, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.



člena 260(1) ter členov 291(1) in 293(1) v povezavi s členom 21 danskega kazenskega 
zakonika; ker se postopki nanašajo zlasti na domnevno protipravno prisiljenje, 
zlonamerno poškodovanje in poskus protipravne uporabe tuje stvari;

B. ker je Jørn Dohrmann 26. aprila 2017 zunaj svojega zasebnega prebivališča v mestu 
Vamdrup vzel kamero snemalcu, ki je snemal njegovo hišo z razdalje približno 195 
metrov, da bi pridobljene posnetke uporabil v televizijskem dokumentarcu o nekaterih 
danskih poslancih Evropskega parlamenta; ker je Jørn Dohrmann grozil, da bo kamero 
uničil; ker je to kamero poškodoval, vključno z njenim mikrofonom, zaslonom in 
kablom; ker je kamero in pomnilniško kartico vzel, da bi ju uporabil brez dovoljenja, 
tako da bi pregledal pridobljene posnetke, vendar mu je bilo to naposled preprečeno, saj 
so na njegov naslov prišli policisti ter zasegli kamero in pomnilniško kartico, ki jo je 
odstranil iz naprave;

C. ker je bil snemalec najprej obtožen kaznivega dejanja po členu 264a danskega 
kazenskega zakonika, ker je nezakonito fotografiral osebe, ki so bile na zasebni lastnini; 
ker je državni tožilec priporočil, naj se obtožbe umaknejo, saj ni bil podan naklep, nujen 
za obsodbo osebe zaradi kršitve člena 264a danskega kazenskega zakonika;

D. ker je policija jugovzhodnega Jutlanda poudarila, da je družba, v kateri je zaposlen 
novinar in lastnik kamere, v tej zadevi vložila odškodninski zahtevek v višini 14 724,71 
DKK in da je treba zadeve, ki vključujejo zlonamerno poškodovanje, tatvino, 
prisvojitev in podobno, kadar je zahtevana kazen globa, reševati v sodnih postopkih, če 
lahko oškodovanec vloži odškodninski zahtevek;

E. ker je urad državnega tožilca najprej priporočil, naj se v postopku zoper Jørna 
Dohrmanna določi globa 20 000 DKK namesto kazni zapora, brez vložitve obtožnega 
akta;

F. ker je Jørn Dohrmann zavrnil obtožbe, ki ga bremenijo; ker po mnenju vodje državnega 
tožilstva tako ne bi bilo dosledno, če bi se poskušala doseči zunajsodna poravnava prek 
naloga za plačilo kazni;

G. ker je pristojni organ, da bi zoper Jørna Dohrmanna uvedel pregon, vložil zahtevo za 
odvzem njegove imunitete;

H. ker v skladu s členom 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije 
poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane 
članom parlamenta te države;

I. ker člen 57(1) danske ustave določa, da poslanec danskega parlamenta brez soglasja 
tega parlamenta ne sme biti obtožen ali kakor koli zaprt, razen če je bil prijet pri storitvi 
kaznivega dejanja; ker ta določba zagotavlja zaščito pred kazenskim pregonom, ne pa 
tudi pred zasebnim pregonom v kazenskih zadevah; ker soglasje danskega parlamenta ni 
potrebno, če so izpolnjeni pogoji za zunajsodno rešitev z nalogom za plačilo kazni;

J. ker je obseg imunitete poslancev danskega parlamenta pravzaprav enak obsegu 
imunitete poslancev Evropskega parlamenta v skladu s členom 8 Protokola št. 7 o 
privilegijih in imunitetah Evropske unije; ker je Sodišče Evropske unije razsodilo, da 
mora poslanec Evropskega parlamenta, da bi zanj veljala imuniteta, mnenje izraziti pri 
opravljanju svojih dolžnosti, s čimer se zahteva povezava med izraženim mnenjem in 



parlamentarnimi dolžnostmi; ker mora biti ta povezava neposredna in očitna;

K. ker se domnevna dejanja ne nanašajo na mnenje ali glas, ki bi ga poslanec Evropskega 
parlamenta izrazil pri opravljanju svojih dolžnosti v smislu člena 8 Protokola št. 7 o 
privilegijih in imunitetah Evropske unije, in zato niso jasno ali neposredno povezana s 
tem, kako Jørn Dohrmann opravlja dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta;

L. ker niso podani niti dokazi niti razlogi za utemeljen sum;

1. sklene, da se Jørnu Dohrmannu odvzame imuniteta;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma 
posreduje pravosodnemu ministru Kraljevine Danske in Jørnu Dohrmannu.


