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A TANÁCS 2014. március 5-i 2014/119/KKBP HATÁROZATA
az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és
szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról1
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,
mivel:
(1) A Tanács 2014. február 20-án a legszigorúbban elítélte az erőszak alkalmazásának minden
formáját Ukrajnában. Az erőszak Ukrajnában való azonnali beszüntetésére, valamint az emberi
jogoknak és alapvető szabadságoknak a teljes körű tiszteletben tartására szólított fel. Az ukrán
kormányt felszólította arra, hogy a lehető legnagyobb mértékű önmérséklettel járjon el, az ellenzék
vezetőit pedig arra, hogy határolódjanak el azoktól, akik radikális fellépést és erőszakot
alkalmaznak.
(2) A Tanács 2014 március 3-én megállapodott abban, hogy a korlátozó intézkedéseket az
ukrajnai állami vagyon hűtlen kezeléséért felelősként azonosított személyek és az emberi jogok
megsértéséért felelős személyek pénzeszközeinek befagyasztására, illetve az ilyen pénzeszközök
visszaszerzésére összpontosítja, a jog érvényesülésének és az emberi jogok tiszteletben tartásának
helyreállítása és támogatása érdekében Ukrajnában.
(3) Egyes intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges,
ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
1. cikk
(1)2 Be kell fagyasztani a mellékletben felsorolt, az ukrajnai állami vagyon hűtlen kezeléséért
felelősként azonosított személyekhez és az emberi jogok Ukrajnában történő megsértéséért felelős
személyekhez, valamint a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyekhez,
szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, a tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött
valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást.
E határozat alkalmazásában az ukrajnai állami vagyon hűtlen kezeléséért felelősként azonosított
személyek az ukrán hatóságok által az alábbiak végett folytatott nyomozás alatt álló személyek:
a) a közkiadásokra felhasznált ukrajnai állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése, vagy
ebben való bűnrészesség; vagy
b) a közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy saját
részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előnyt szerezzen, ezáltal kárt okozva a
közkiadásokra felhasznált ukrajnai állami vagyonban vagy egyéb eszközökben, illetve az ebben
való bűnrészesség.
(2) A mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek
rendelkezésére vagy javára - sem közvetlenül, sem közvetve - nem bocsátható pénzeszköz vagy
gazdasági erőforrás.
(3) Az illetékes tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezheti egyes
befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre
bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:
a) a mellékletben felsorolt természetes személyek és eltartott családtagjai alapvető
szükségleteinek fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy
jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a
közüzemi díjak költségeit;
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Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2014. március 6-i, L 66. számában (26. o.), hatályos 2014. március 6-tól.
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b) kizárólag az ésszerű mértékű szakmai tiszteletdíjak és a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan
felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;
c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy
fenntartási díjainak a kiegyenlítésére szolgálnak;
d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély
megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságaival és a
Bizottsággal a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat;
Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott minden engedélyről tájékoztatja a többi
tagállamot és a Bizottságot.
(4) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes
befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, amennyiben teljesülnek a
következő feltételek:1
a) a pénzeszközök vagy a gazdasági források az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi
személy, szervezet vagy szerv mellékletbe történő felvételének napját megelőzően hozott
választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve az
említett dátumot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági
határozat hatálya alá tartoznak;
b) a pénzeszközök vagy gazdasági források kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen
határozatban érvényesnek elismert igények kielégítésére használhatók fel, az ilyen igényekkel
rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvényekben és rendelkezésekben
meghatározott korlátokon belül;
c) a határozat nem a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv
javát szolgálja; valamint
d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.
Az érintett tagállam értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az a bekezdés alapján megadott
valamennyi engedélyről.
(5) Az (1) bekezdés nem akadályozza meg a jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyt,
szervezetet vagy szervet abban, hogy az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a melléklet
szerinti jegyzékbe vételét megelőzően kötött szerződés alapján esedékes fizetési kötelezettségének
eleget tegyen, feltéve hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést - akár közvetlenül,
akár közvetve - nem az (1) bekezdésben említett személy, szervezet vagy szerv kapja.2
(6) A (2) bekezdés nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:
a) kamatok vagy az ilyen számlákból származó egyéb hozamok;
b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések,
amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy az említett
számlák az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott intézkedések hatálya alá kerültek; vagy
c) az Unióban meghozott, vagy az adott tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy
választottbírósági határozat alapján esedékes kifizetések;
feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) bekezdésben
meghatározott intézkedések hatálya alá tartoznak.
2. cikk
(1) A Tanács valamely tagállam vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
javaslatára határoz a mellékletben található jegyzék megállapításáról és módosításáról.
(2) A Tanács az (1) bekezdésben említett döntését és a jegyzékbe vétel indokolását - amennyiben
a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben értesítés közzététele útján - közli az érintett természetes
vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel lehetővé téve a személy, szervezet vagy szerv
számára, hogy észrevételeket tegyen.
(3) Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja az
(1) bekezdésben említett döntését, és erről értesíti az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.
3. cikk
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Helyesbítette: az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2014. évi L 70. száma.
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(1) A melléklet tartalmazza az 1. cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek,
szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait.
(2) A melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és
szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes
személyek esetében ilyen adat lehet a név, beleértve az álneveket is, a születési idő és hely, az
állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím - amennyiben ismert
-, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen
adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.
4. cikk
Az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében említett intézkedések hatásának maximalizálása érdekében az
Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy fogadjanak el az e határozatban foglaltakhoz
hasonló korlátozó intézkedéseket.
5. cikk 1
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.
Ezt a határozatot 2019. március 6-ig kell alkalmazni.
Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat
céljai nem valósultak meg, akkor azt szükség szerint meg kell újítani vagy módosítani kell.
Kelt Brüsszelben, 2014. március 5-én.
a Tanács részéről
az elnök
D. KOURKOULAS
MELLÉKLET2
Az 1. cikkben említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

1.

1
2

Név

Azonosító adatok

Viktor Fedorovych
Yanukovych
(______ _________
________),
Viktor Fedorovich
Yanukovich
(______
_________
________)

Születési dátum és
hely: 1950. július 9.,
Jenakieve (Donecki
terület), volt ukrán
elnök

Indokolás

A
jegyzékbe
vétel
időpontja
Az
ukrán
hatóságok 2014.3.6.
büntet_eljárást
folytatnak
ellene az állami vagyon vagy
egyéb
eszközök
h_tlen
kezelése miatt.

Megállapította: a Tanács (KKBP) 2015/1781 határozata 1. cikk (HL L 259., 2015.10.6., 23. o.). Módosította: a Tanács
(KKBP) 2016/318 határozata 1. cikk 1. (HL L 60., 2016.3.5., 76. o.), a Tanács (KKBP) 2017/381 határozata 1. cikk 1. (HL L
58., 2017.3.4., 34. o.), a Tanács (KKBP) 2018/333 határozata 1. cikk 1. (HL L 63., 2018.3.6., 48. o.).
Megállapította: a Tanács (KKBP) 2015/364 határozata 1. cikk 2., Melléklet (HL L 62., 2015.3.6., 25. o.). Hatályos: 2015. III.
7-től.
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2.1

3.

4.2
5.

Vitalii Yuriyovych
Zakharchenko
(_i___i_ __i_____
__________),
Vitaliy Yurievich
Zakharchenko
(_______
_______
__________)

Születési dátum és
Az
ukrán
hatóságok 2014.3.6.
hely: 1963. január 20., büntetőeljárást
folytatnak
Kosztjantinyivka
ellene állami vagyon vagy
(Donecki
terület), egyéb
eszközök
hűtlen
korábbi
kezelése, valamint közhivatalt
belügyminiszterhelyettes
ellátó személy által, hivatali
jogkörének - saját részre vagy
egy harmadik fél számára
jogosulatlan
előny
szerzésének céljával történő rendeltetésellenes gyakorlása
és ezáltal az ukrán állami
költségvetés
vagy
egyéb
eszközök megkárosítása miatt.
Viktor
Pavlovych Születési dátum és
Az
ukrán
hatóságok 2014.3.6.
Pshonka
(______ hely: 1954. február 6., büntetőeljárást
folytatnak
________ ______)
Szergijivka (Donecki ellene állami vagyon vagy
terület), korábbi ukrán egyéb
eszközök
hűtlen
államügyész
kezelése miatt.

Az
ukrán
hatóságok 2014.3.6.
büntetőeljárást
folytatnak
ellene állami vagyon vagy
egyéb
eszközök
hűtlen
kezelése, valamint közhivatalt
ellátó személy által, hivatali
jogkörének - saját részre vagy
egy harmadik fél számára
jogosulatlan
előny
szerzésének céljával történő rendeltetésellenes gyakorlása
és ezáltal az ukrán állami
költségvetés
vagy
egyéb
eszközök megkárosítása miatt.
6.
Viktor
Ivanovych
Születési dátum:
Az
ukrán
hatóságok 2014.3.6.
Ratushniak
(______ 1959. október 16., büntetőeljárást
folytatnak
________ ________)
korábbi
ellene állami vagyon vagy
belügyminiszter-helyettes
egyéb
eszközök
hűtlen
kezelése és ebben való
bűnrészesség miatt.
7.3 Oleksandr Viktorovych Születési dátum és
Az
ukrán
hatóságok 2014.3.6.
Yanukovych
hely: 1973. július 10., büntetőeljárást
folytatnak
(_________
Jenakieve (Donecki ellene állami vagyon vagy
_i________ ________) terület); a volt elnök egyéb
eszközök
hűtlen
fia, üzletember.
kezelése és ebben való
bűnrészesség miatt.
8.4
9.
Artem Viktorovych Születési dátum és
Az
ukrán
hatóságok 2014.3.6.
Pshonka
(_____ hely: 1976. március büntetőeljárást
folytatnak
__________ ______)
19.,
Kramatorszk ellene állami vagyon vagy
(Donecki terület), volt egyéb
eszközök
hűtlen
államügyész fia; az kezelése és ebben való
ukrán parlamentben bűnrészesség miatt.
(Verhovna Rada) a
Régiók
Pártjának
frakcióvezető-helyettese

1
2
3
4

Andrii
Kliuiev
________
Andriy
Klyuyev

Petrovych Születési dátum és
(______ hely: 1964. augusztus
_____), 12., Doneck, az ukrán
Petrovych elnöki hivatal egykori
vezetője

Megállapította: a Tanács (KKBP) 2016/318 határozata 1. cikk 2., Melléklet II. (HL L 60., 2016.3.5., 76. o.). Hatályos: 2016.
III. 6-tól.
Hatályon kívül helyezte: a Tanács (KKBP) 2018/333 határozata 1. cikk 2., Melléklet I. (HL L 63., 2018.3.6., 48. o.).
Hatálytalan: 2018. III. 7-től.
Megállapította: a Tanács (KKBP) 2018/333 határozata 1. cikk 2., Melléklet II. (HL L 63., 2018.3.6., 48. o.). Hatályos: 2018.
III. 7-től.
Hatályon kívül helyezte: a Tanács (KKBP) 2015/876 határozata 2. cikk, Melléklet 1. (HL L 142., 2015.6.6., 30. o.).
Hatálytalan: 2015. VI. 7-től.
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10.
1

11.

Mykola Yanovych
Azarov (______ ______
______),
Nikolai
Yanovich
Azarov
(_______
______ ______)
12.
Serhiy Vitalyovych
3
Kurchenko
(____i_
_i___i_____
________)
2

13.
4

Dmytro
Volodymyrovych
Tabachnyk
(______ _____________
________)

Születési dátum és
hely: 1947. december
17.,
Kaluga
(Oroszország), 2014.
januárjáig
Ukrajna
miniszterelnöke.
Születési dátum és
hely:
1985.
szeptember
21.,
Harkiv; üzletember.

Születési dátum és
hely: 1963. november
28., Kijev, korábbi
oktatási
és
tudományügyi
miniszter

Az
ukrán
hatóságok 2014.3.6.
büntetőeljárást
folytatnak
ellene állami vagyon vagy
egyéb
eszközök
hűtlen
kezelése és ebben való
bűnrészesség miatt.
Az
ukrán
hatóságok 2014.3.6.
büntetőeljárást
folytatnak
ellene állami vagyon vagy
egyéb
eszközök
hűtlen
kezelése, valamint saját részre
vagy egy harmadik fél
számára jogosulatlan előny
szerzésének céljával elkövetett
hivatali visszaélés és ezáltal az
ukrán állami vagyon vagy
egyéb eszközök megkárosítása
miatt.
Az
ukrán
hatóságok 2014.3.6.
büntetőeljárást
folytatnak
ellene állami vagyon vagy
egyéb
eszközök
hűtlen
kezelésében való részvétel
miatt.

14.
5

15.

Serhiy Hennadiyovych
Születési dátum és
Arbuzov
hely: 1976. március
(______ ____________ 24., Doneck, korábbi
_______),
ukrán miniszterelnök
Sergei Gennadievich
Arbuzov
(______ ___________
_______)

Az
ukrán
hatóságok 2014.4.15.
büntetőeljárást
folytatnak
ellene állami vagyon vagy
egyéb
eszközök
hűtlen
kezelése miatt.

16.
6

1
2
3
4
5
6

Hatályon kívül helyezte: a Tanács (KKBP) 2018/333 határozata 1. cikk 2., Melléklet I. (HL L 63., 2018.3.6., 48. o.).
Hatálytalan: 2018. III. 7-től.
Megállapította: a Tanács (KKBP) 2018/333 határozata 1. cikk 2., Melléklet II. (HL L 63., 2018.3.6., 48. o.). Hatályos: 2018.
III. 7-től.
Megállapította: a Tanács (KKBP) 2018/333 határozata 1. cikk 2., Melléklet II. (HL L 63., 2018.3.6., 48. o.). Hatályos: 2018.
III. 7-től.
Megállapította: a Tanács (KKBP) 2016/318 határozata 1. cikk 2., Melléklet II. (HL L 60., 2016.3.5., 76. o.). Hatályos: 2016.
III. 6-tól.
Hatályon kívül helyezte: a Tanács (KKBP) 2016/318 határozata 1. cikk 2., Melléklet I. (HL L 60., 2016.3.5., 76. o.).
Hatálytalan: 2016. III. 6-tól.
Hatályon kívül helyezte: a Tanács (KKBP) 2017/381 határozata 1. cikk 2., Melléklet (HL L 58., 2017.3.4., 34. o.). Hatálytalan:
2017. III. 5-től.
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17.

Oleksandr Viktorovych
Születési dátum és
Klymenko
hely: 1980. november
(_________ __________ 16.,
Makijivka
________)
(Donecki
terület),
korábbi, bevételekért
és díjakért felelős
miniszter

18.

Edward Stavytskyi,
Eduard Anatoliyovych
Stavytsky
(______ ____________
__________)

Születési dátum és
hely: 1972. október
4., Lebedin (Szumi
terület), korábbi ukrán
tüzelőanyagés
energiaügyi miniszter
Értesülések
szerint
Izraelben él, azonban
még mindig ukrán
állampolgársággal
rendelkezik

Az
ukrán
hatóságok 2014.4.15.
büntetőeljárást
folytatnak
ellene állami vagyon vagy
egyéb
eszközök
hűtlen
kezelése, valamint közhivatalt
ellátó személy által, saját
részre vagy egy harmadik fél
számára jogosulatlan előny
szerzésének céljával elkövetett
hivatali visszaélés és ezáltal az
ukrán állami vagyon vagy
egyéb eszközök megkárosítása
miatt.
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hűtlen
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Frissítve: 2018. március 13.
Jogtár
Hatály: 2018.III.7. EU joganyagok - A TANÁCS 2014. március 5-i 2014/119/KKBP HATÁROZATA - az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes
7. oldal
személyekkel, szer

TARTALOMJEGYZÉK
A TANÁCS 2014. március 5-i 2014/119/KKBP HATÁROZATA
az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és
szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról
1. cikk
2. cikk
3. cikk
4. cikk
5. cikk
MELLÉKLET
Az 1. cikkben említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke
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