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II
(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (UE) NR. 359/2011 AL CONSILIULUI
din 12 aprilie 2011
privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere
situația din Iran
moartea, inclusiv prin execuții publice, prin lapidare,
spânzurare sau execuții ale infractorilor minori, cu
încălcarea obligațiilor internaționale privind drepturile
omului asumate de Iran.

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
în special articolul 215 alineatul (2),
(3)

Aceste măsuri intră în domeniul de aplicare al Tratatului
privind funcționarea Uniunii Europene și este necesară o
reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în
aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea lor
uniformă de către operatorii economici din toate statele
membre.

(4)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și
principiile consacrate, în special, de Carta Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene și mai ales dreptul la
o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum
și dreptul la protecția datelor cu caracter personal.
Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate
cu aceste drepturi.

(5)

Competența de modificare a listei cuprinse în anexa I la
prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de către
Consiliu, având în vedere situația politică din Iran,
precum și pentru a asigura coerența cu procesul de modi
ficare și revizuire a anexei la Decizia 2011/235/PESC.

(6)

Procedura de modificare a listelor cuprinse în anexa I la
prezentul regulament ar trebui să prevadă transmiterea
către persoanele, entitățile sau organismele desemnate a
motivelor includerii pe listă, pentru a le oferi acestora
posibilitatea de a prezenta observații. În cazul în care
sunt transmise observații sau sunt prezentate noi
dovezi substanțiale, Consiliul ar trebui să își reexamineze
decizia în funcție de observațiile respective și să
informeze în consecință persoana, entitatea sau orga
nismul în cauză.

(7)

Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și în
scopul asigurării unui nivel maxim de securitate juridică
în cadrul Uniunii, trebuie să fie făcute publice numele și
alte date relevante privind persoanele fizice și juridice,
entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse
economice trebuie înghețate în conformitate cu
prezentul regulament. Orice prelucrare a datelor cu

având în vedere Decizia 2011/235/PESC a Consiliului din
12 aprilie 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva
anumitor persoane și entități având în vedere situația din
Iran (1), adoptată în conformitate cu titlul V capitolul 2 din
Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere propunerea prezentată în comun de Înaltul
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate și de Comisie,

întrucât:

(1)

(2)

Decizia 2011/235/PESC prevede înghețarea fondurilor și
a resurselor economice care aparțin anumitor persoane
responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în
Iran. Aceste persoane și entități sunt incluse pe lista din
anexa la decizie.

Măsurile restrictive ar trebui orientate împotriva
persoanelor complice la sau răspunzătoare de dirijarea
sau punerea în aplicare a unor încălcări grave ale drep
turilor omului săvârșite cu ocazia reprimării manifes
tanților pașnici, a ziariștilor, a apărătorilor drepturilor
omului, a studenților sau a altor persoane care își
apără, verbal, drepturile legitime, inclusiv libertatea de
exprimare, precum și împotriva persoanelor complice la
sau răspunzătoare de dirijarea sau punerea în aplicare a
unor încălcări grave ale dreptului la un proces echitabil,
de acte de tortură, de tratamente cu cruzime, inumane și
degradante, sau de aplicarea fără distincție, în mod
excesiv și din ce în ce mai frecvent a pedepsei cu

(1) A se vedea pagina 51 din prezentul Jurnal Oficial.
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caracter personal ar trebui să fie conformă cu Regula
mentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și
al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal de către instituțiile și organele comu
nitare și privind libera circulație a acestor date (1) și cu
Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consi
liului din 24 octombrie 1995 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date (2).
(8)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de
prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare
la data publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

14.4.2011

valorii, a localizării, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a
destinației acestora sau orice altă modificare care ar permite
utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

(c) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale
sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt
fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri,
bunuri sau servicii;

(d) „înghețarea resurselor economice” înseamnă orice acțiune
menită să împiedice utilizarea acestora pentru obținerea de
fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu
numai, vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(e) „teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre
cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de
acesta, inclusiv spațiul aerian al acestor state.

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:
Articolul 2
(a) „fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice
natură, inclusiv, dar nu exclusiv:
(i) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de
plată și alte instrumente de plată;
(ii) depozite la instituții financiare sau la alte entități,
solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;
(iii) valori mobiliare negociate la nivel public și privat și
titluri de creanță, inclusiv titluri și acțiuni, certificate
reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la
ordin, garanții, obligațiuni negarantate și contracte
derivate;
(iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plus
valoare provenită din active sau generate de acestea;
(v) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de
bună executare sau alte angajamente financiare;
(vi) scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare;
(vii) documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un
fond sau de resurse financiare;
(b) „înghețarea fondurilor” înseamnă o acțiune menită să
împiedice orice circulație, transfer, modificare, utilizare,
accesare sau tranzacționare a fondurilor, în orice mod,
care ar avea ca rezultat orice modificare a volumului, a
(1) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
(2) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(1)
Se îngheață toate fondurile și resursele economice care
aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate
de persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele
enumerate în anexa I.

(2)
Se interzice punerea la dispoziția persoanelor fizice sau
juridice, a entităților sau a organismelor incluse pe lista din
anexa I, direct sau indirect, precum și utilizarea în beneficiul
acestora, a oricăror fonduri sau resurse economice.

(3)
Este interzisă participarea cu bună știință și intenționată
la activitățile care au ca obiect sau ca efect direct sau indirect
eludarea măsurilor menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 3
(1)
Anexa I cuprinde o listă a persoanelor care, în confor
mitate cu articolul 2 alineatul (1) din Decizia 2011/235/PESC,
au fost identificate de Consiliu ca fiind responsabile de încălcări
grave ale drepturilor omului în Iran sau persoanele, entitățile sau
organismele asociate cu acestea.

(2)
Anexa I cuprinde justificarea includerii pe listă a
persoanelor, a entităților și a organismelor în cauză.

(3)
Anexa I include de asemenea, atunci când acestea sunt
disponibile, informațiile necesare pentru identificarea
persoanelor fizice sau juridice, a entităților și a organismelor
vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații
pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul
nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate,
sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În
ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele,
astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înre
gistrării, numărul de înregistrare și sediul.
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Articolul 4
(1)
Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente din
statele membre incluse pe lista din anexa II pot autoriza
deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate
sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse
economice, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare,
după ce a hotărât că fondurile sau resursele economice sunt:
(a) necesare pentru a acoperi nevoile esențiale ale persoanelor
incluse pe lista din anexa I și ale membrilor de familie aflați
în întreținerea acestora, inclusiv pentru acoperirea cheltu
ielilor pentru alimente, chirie sau rambursarea împrumu
turilor ipotecare, medicamente și tratamente medicale,
impozite, prime de asigurare și servicii de utilitate publică;
(b) destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și
rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea
unor servicii juridice;
(c) destinate exclusiv plății unor taxe ori comisioane aferente
serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor
sau a resurselor economice înghețate; sau
(d) necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca, în
acest caz, statul membru să fi notificat tuturor celorlalte
state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni
înainte de acordarea autorizației, motivele pentru care
consideră că trebuie să fie acordată o anumită autorizație.
(2)
Statul membru relevant informează celelalte state
membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în
temeiul alineatului (1).
Articolul 5
(1)
Prin derogare de la dispozițiile articolului 2, autoritățile
competente ale statelor membre menționate în anexa II pot
autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice
înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) fondurile sau resursele economice în cauză fac obiectul unui
privilegiu judiciar, administrativ sau arbitral, instituit înainte
de data includerii pe lista din anexa I a persoanei, entității
sau organismului menționat la articolul 2, sau al unei
hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale
pronunțate anterior datei respective;
(b) fondurile sau resursele economice în cauză vor fi utilizate
exclusiv pentru a satisface pretențiile garantate printr-un
astfel de privilegiu sau a căror valabilitate este recunoscută
printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu
putere de lege și normele administrative aplicabile care
reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel
de pretenții;
(c) privilegiul sau hotărârea nu este în beneficiul unei persoane,
entități sau organism menționat în anexa I; și
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(d) recunoașterea privilegiului sau a hotărârii nu contravine
politicii publice din statul membru respectiv.
(2)
Statul membru relevant informează celelalte state
membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în
temeiul alineatului (1).
Articolul 6
(1)
Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor supli
mentare transferate în conturile înghețate reprezentând:
(a) dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi; sau
(b) plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații
care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la
care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul
menționat la articolul 2 au fost incluse pe lista din anexa I,
cu condiția ca aceste dobânzi, venituri de altă natură și plăți să
fie înghețate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1).
(2)
Articolul 2 alineatul (2) nu interzice instituțiilor financiare
sau de credit din Uniune să crediteze conturile înghețate în
cazul în care acestea primesc fonduri transferate în contul
unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism aflate
pe listă, cu condiția ca orice sume suplimentare vărsate în
astfel de conturi să fie la rândul lor înghețate. Instituția
financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea
competentă relevantă cu privire la orice tranzacții de acest tip.
Articolul 7
Prin derogare de la articolul 2, în cazul în care o persoană, o
entitate sau un organism incluse pe lista din anexa I trebuie să
efectueze o plată în baza unui contract, a unui acord încheiat de
persoana, entitatea sau organismul în cauză sau a unei obligații
care a apărut pentru acestea, înainte de data la care persoana,
entitatea sau organismul respectiv a fost identificat, autoritățile
competente din statele membre, menționate pe site-urile
internet din anexa II, pot autoriza, după îndeplinirea condițiilor
pe care acestea le consideră necesare, deblocarea anumitor
fonduri sau resurse economice înghețate, în cazul în care sunt
îndeplinite următoarele condiții:
(a) autoritatea competentă respectivă s-a asigurat că:
(i) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate pentru
efectuarea unei plăți de către o persoană, entitate sau
organism inclus pe lista din anexa I; și
(ii) plata nu încalcă dispozițiile articolului 2 alineatul (2); și
(b) statul membru în cauză a notificat celorlalte state membre și
Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea
autorizației, decizia și intenția sa de a acorda autorizația.
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Articolul 8
(1)
Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau
refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse
economice, efectuate cu bună-credință, pe motiv că o astfel de
acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu
angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice,
a entității sau a organismului care o efectuează, a personalului
de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în
care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză
au fost înghețate sau reținute din neglijență.
(2)
Interdicția prevăzută la articolul 2 alineatul (2) nu
angajează, în niciun fel, nicio răspundere a persoanelor fizice
și juridice, a entităților și organismelor care au pus la dispoziție
fonduri sau resurse economice, în cazul în care acestea nu au
știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că
acțiunile lor ar încălca această interdicție.
Articolul 9
(1)
Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de
raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice
și juridice, entitățile și organismele:
(a) furnizează imediat orice informații care ar putea facilita
respectarea prezentului regulament, cum ar fi informații
privind conturile și fondurile înghețate în conformitate cu
articolul 2, autorităților competente din statul membru în
care își au reședința ori sediul, menționate pe site-urile
internet enumerate în lista din anexa II, și transmit aceste
informații Comisiei, în mod direct sau prin intermediul
statelor membre; și
(b) cooperează cu autoritatea competentă menționată cu ocazia
oricărei verificări a acestor informații.
(2)
Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu
prezentul articol se utilizează numai în scopul pentru care au
fost furnizate sau primite.
Articolul 10
Statele membre și Comisia se informează reciproc, fără
întârziere, cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului
regulament și își comunică reciproc orice informații utile de
care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special
cele privind încălcările și problemele întâmpinate la punerea
în aplicare a acestuia, precum și cele referitoare la hotărârile
instanțelor judecătorești naționale.
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(2)
Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii
pe listă, persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului,
fie direct, dacă dispune de adresa acestuia, fie prin publicarea
unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice, entității sau
organismului în cauză posibilitatea de a formula observații.
(3)
Atunci când sunt transmise observații sau sunt prezentate
dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și
informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea
sau organismul în cauză.
(4)
Lista din anexa I se revizuiește la intervale regulate și cel
puțin o dată la 12 luni.
Articolul 13
(1)
Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile apli
cabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și
iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare
a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, propor
ționale și cu efect de descurajare.
(2)
După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele
membre comunică, fără întârziere, aceste norme Comisiei,
precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.
Articolul 14
În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a
notifica, de a informa sau de a comunica în orice mod cu
Comisia, adresa și celelalte detalii de contact care trebuie
folosite în vederea acestei comunicări sunt cele menționate în
anexa II.
Articolul 15
Prezentul regulament se aplică:
(a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;
(b) la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția
unui stat membru;
(c) oricărei persoane, aflate în interiorul sau în exteriorul teri
toriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;
(d) oricărei persoane juridice, entități sau organism care este
înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat
membru;

Articolul 11
Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza infor
mațiilor furnizate de statele membre.
Articolul 12
(1)
Atunci când Consiliul decide să supună o persoană fizică
sau juridică, o entitate sau un organism măsurilor menționate la
articolul 2 alineatul (1), acesta modifică anexa I în consecință.

(e) oricărei persoane juridice, entități sau organism, în legătură
cu orice activitate desfășurată în întregime sau în parte pe
teritoriul Uniunii.
Articolul 16
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Luxemburg, 12 aprilie 2011.
Pentru Consiliu
Președintele
C. ASHTON
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ANEXA I
Lista persoanelor, entităților și organismelor menționate la articolul 2 alineatul (1)
Persoane
Nume

Informații de identificare

Motive

Locul nașterii: Teheran
(Iran) - Data nașterii:
1961

Șeful Poliției Naționale a Iranului. Forțele aflate
sub comanda acestuia au condus atacuri
violente asupra protestatarilor pașnici și un
atac nocturn violent asupra internatelor Univer
sității din Teheran la 15 iunie 2009.

1.

AHMADI-MOQADDAM
Esmail

2.

ALLAHKARAM Hossein

Șeful Ansar-e Hezbollah și colonel în cadrul
Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene
(IRGC). Este cofondator al Ansar-e Hezbollah.
Această forță paramilitară a fost responsabilă
de utilizarea violenței extreme în timpul repre
siunilor împotriva studenților și a universităților
în 1999, 2002 și 2009.

3.

ARAGHI
Abdollah

Adjunctul șefului forțelor terestre ale IRGC.
A fost răspunzător în mod direct de represiunile
împotriva protestatarilor pe tot parcursul verii
anului 2009.

4.

FAZLI Ali

Comandant adjunct al Basij, fost șef al trupelor
Seyyed al-Shohada ale IRGC, provincia Teheran
(până în februarie 2010). Trupele Seyyed alShohada asigură securitatea provinciei Teheran
și au jucat un rol-cheie în represiunea violentă
împotriva protestatarilor în 2009.

5.

HAMEDANI Hossein

Șeful trupelor Rassoulollah ale IRGC care sunt
responsabile de teritoriul lărgit al Teheranului
din noiembrie 2009. Trupele Rassoulollah se
ocupă de securitatea teritoriul lărgit al Tehe
ranului și au jucat un rol-cheie în represiunea
violentă împotriva protestatarilor în 2009.
Responsabil de reprimarea protestelor pe
parcursul evenimentelor din ziua Ashura
(decembrie 2009) și după acestea.

6.

JAFARI Mohammad-Ali
(alias Aziz Jafari)

7.

KHALILI Ali

8.

MOTLAGH
Hosseini

(ERAGHI)

Locul nașterii: Yazd
(Iran) - Data nașterii:
1.9.1957

General, comandant al IRGC. IRGC și baza
Sarollah comandată de generalul Aziz Jafari au
jucat un rol-cheie în intervenția ilegală în
alegerile prezidențiale din 2009, prin arestarea
și reținerea activiștilor politici, precum și prin
ciocnirile stradale cu protestatarii.
General al IRGC, șeful unității medicale de la
baza Sarollah. La 26 iunie 2009, a semnat o
scrisoare adresată Ministerului Sănătății, prin
care interzicea transmiterea de documente sau
dosare medicale oricărei persoane rănite sau
spitalizate pe parcursul evenimentelor postelec
torale.

Bahram

Șeful trupelor Seyyed al-Shohada ale IRGC,
provincia Teheran. Trupele Seyyed al-Shohada
au jucat un rol-cheie în organizarea reprimării
protestelor.

Data
includerii
pe listă
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Nume

Informații de identificare

Motive

NAQDI Mohammad-Reza

Locul nașterii: Najaf
(Irak) – Data nașterii:
aproximativ 1952

Comandantul Basij. În calitate de comandant al
forțelor Basij ale IRGC, Naqdi este responsabil
sau complice la abuzurile comise de acestea la
sfârșitul anului 2009, inclusiv reacția violentă la
protestele care au avut loc în decembrie 2009,
în ziua Ashura, care au provocat 15 morți și
arestarea a sute de protestatari.
Înaintea numirii sale în postul de comandant al
forțelor Basij în octombrie 2009, Naqdi a fost
șef al unității de informații a Basij, responsabil
de interogarea persoanelor arestate în timpul
represiunii postelectorale.

10.

RADAN Ahmad-Reza

Locul nașterii: Isfahan
(Iran) - Data nașterii:
1963

Adjunctul șefului Poliției Naționale a Iranului.
Ca adjunct al șefului Poliției Naționale, post
pe care îl ocupă din 2008, Radan a fost
responsabil de agresiunile fizice, crimele și ares
tările și reținerile arbitrare îndreptate împotriva
protestatarilor, comise de forțele de poliție.

11.

RAJABZADEH Azizollah

Fost șef al Poliției din Teheran (până în ianuarie
2010). În calitate de comandant al Forțelor de
Aplicare a Legii din teritoriul lărgit al Tehe
ranului, Azizollah Rajabzadeh, este funcționarul
cu cel mai înalt grad acuzat în cazurile de
abuzuri de la Centru de detenție Kahrizak.

12.

SAJEDI-NIA Hossein

Șeful poliției din Teheran, fost adjunct al șefului
Poliției Naționale a Iranului, responsabil de
operațiunile poliției. Este responsabil de coor
donarea, pentru Ministerul Internelor, a opera
țiunilor de represiune în capitala iraniană.

13.

TAEB Hossein

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

15.

DORRI-NADJAFABADI
Ghorban-Ali

16.

HADDAD Hassan
(alias Hassan ZAREH
DEHNAVI)

9.

Locul nașterii: Teheran Data nașterii: 1963

Fost comandant al Basij (până în octombrie
2009). În prezent, adjunct al comandatului
IRGC însărcinat cu informațiile. Forțele aflate
sub comanda sa au participat la agresiuni
fizice în masă, crime, rețineri și la torturarea
protestatarilor pașnici.
Șef al Parchetului din Mashhad. Sub conducerea
sa procesele s-au desfășurat sumar și în sesiuni
închise, fără a se ține seama de drepturile de
bază ale acuzatului și bazându-se pe mărturii
obținute sub presiune și prin tortură. Întrucât
hotărârile privind executarea au fost emise în
masă, pedepsele cu moartea au fost pronunțate
fără a se respecta în mod corespunzător dreptul
la un proces echitabil.

Locul nașterii: Najafabad
(Iran) - Data nașterii:
1945

Fost procuror-general al Iranului până în
septembrie 2009 (fost ministru al informațiilor
pe durata președinției Khatami). În această
calitate a dispus și a supravegheat proceselesimulacru în urma primelor proteste postelec
torale, pe parcursul cărora nu au fost respectate
drepturile acuzaților și nu li s-a permis un
avocat. De asemenea, acesta este responsabil
de abuzurile din Kahrizak.
Judecător, Tribunalul Revoluționar din Teheran,
secția 26. A răspuns de cazurile deținuților
legate de criza postelectorală și a amenințat în
repetate rânduri familiile deținuților pentru a le
reduce la tăcere. A contribuit la emiterea
ordinelor de detenție către Centrul de detenție
Kahrizak.
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17.

Hodjatoleslam
Seyed
Mohammad SOLTANI

Judecător,
Tribunalul
Revoluționar
din
Mashhad. Sub jurisdicția sa, procesele s-au
desfășurat sumar și în sesiuni închise, fără a se
ține seama de drepturile de bază ale acuzatului.
Întrucât hotărârile privind executarea au fost
emise în masă, pedepsele cu moartea au fost
pronunțate fără a se respecta în mod cores
punzător dreptul la un proces echitabil.

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

Judecător, Tribunalul Revoluționar din Teheran.
A participat la procesele protestatarilor. A fost
audiat de parchet cu privire la actele de violență
de la Kahrizak. A contribuit la emiterea ordinele
de reținere pentru trimiterea deținuților la
Centrul de detenție Kahrizak.

19.

JAFARI-DOLATABADI
Abbas

Procuror - general al Teheranului din august
2009. Biroul lui Dolatabadi a pus sub acuzare
un număr ridicat de protestatari, inclusiv
persoane care au participat la protestele din
decembrie 2009, cu ocazia zilei Ashura.
Acesta a ordonat închiderea biroului lui
Karroubi în septembrie 2009 și arestarea mai
multor politicieni reformiști. De asemenea, a
interzis două partide politice reformiste în
iunie 2010. Biroul său a acuzat protestatarii
de „Muharebeh”, sau ofense aduse lui
Dumnezeu, care implică condamnarea la
moarte, și a refuzat dreptul la un proces cores
punzător persoanelor pasibile de condamnarea
la moarte. De asemenea, biroul său a vizat și a
arestat reformiști, activiști în domeniul drep
turilor omului și membri ai mediei ca parte a
unor represiuni de amploare împotriva opoziției
politice.

20.

MOGHISSEH Mohammad
(alias NASSERIAN)

Judecător, șef al Tribunalului Revoluționar din
Teheran, secția 28. Răspunde de cazurile poste
lectorale. A emis condamnări la perioade lungi
de detenție în cursul unor procese neechitabile
în care erau implicați activiști sociali și politici și
jurnaliști, precum și mai multe condamnări la
moarte ale unor protestatari și activiști sociali și
politici.

21.

MOHSENI-EJEI GholamHossein

Locul nașterii: Ejiyeh Data nașterii: aproximativ 1956

Procuror-general al Iranului din septembrie
2009 și purtător de cuvânt al Parchetului (fost
ministru al informațiilor pe parcursul alegerilor
din 2009). În timp ce ocupa postul de Ministru
al Informațiilor, pe parcursul alegerilor, agenți
de informații aflați sub comanda sa au fost
responsabili de reținerea, torturarea și
obținerea de mărturii false sub presiune din
partea a sute de activiști, jurnaliști, disidenți și
politicieni reformiști. Mai mult, personalități
politice au fost obligate să facă mărturii false
în cursul unor interogatorii insuportabile care
au inclus torturi, abuzuri, șantaj și amenințarea
membrilor familiei.

22.

MORTAZAVI Said

Locul nașterii: Meybod,
Yazd (Iran) - Data
nașterii: 1967

Șeful Grupului Operativ al Iranului de
Combatere a Contrabandei, fost procurorgeneral al Teheranului până în august 2009.
În această calitate a emis un ordin general
utilizat pentru reținerea a sute de activiști,
jurnaliști și studenți. A fost suspendat din
funcție în august 2010, după o anchetă a
Parchetului iranian privind rolul său în decesul
a trei oameni reținuți la ordinul său, în urma
alegerilor.
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23.

PIR-ABASSI Abbas

Tribunalul Revoluționar din Teheran, secțiile 26
și 28. Acesta răspunde de cazurile postelec
torale, a emis condamnări la perioade lungi de
detenție pe parcursul unor procese neechitabile
împotriva activiștilor în domeniul drepturilor
omului și a emis mai multe condamnări la
moarte împotriva protestatarilor.

24.

MORTAZAVI Amir

Procuror-adjunct al Mashhad. Sub suprave
gherea sa, procesele s-au desfășurat sumar și
în sesiuni închise, fără a se ține seama de drep
turile de bază ale acuzatului. Întrucât hotărârile
privind executarea au fost emise în masă,
pedepsele cu moartea au fost pronunțate fără
a se respecta în mod corespunzător dreptul la
un proces echitabil.

25.

SALAVATI
Abdolghassem

Judecător, șeful Tribunalului Revoluționar din
Teheran, secția 15. Responsabil de cazurile
postelectorale, a prezidat procesele-simulacru
din vara anului 2009, a condamnat la moarte
doi monarhiști care au apărut în proceselesimulacru. A condamnat la perioade de
detenție lungi peste o sută de prizonieri
politici, activiști ai drepturilor omului și
demonstranți.

26.

SHARIFI Malek Adjar

Șeful Parchetului din Azerbaidjanul de est. A
fost responsabil de procesul lui Sakineh
Mohammadi-Ashtiani.

27.

ZARGAR Ahmad

Judecător, Curtea de Apel din Teheran, secția
36. A confirmat condamnările la perioadele de
detenție lungi și condamnările la moarte
pronunțate împotriva protestatarilor.

28.

YASAGHI Ali-Akbar

Judecător,
Tribunalul
Revoluționar
din
Mashhad. Sub jurisdicția sa, procesele s-au
desfășurat sumar și în sesiuni închise, fără a se
ține seama de drepturile de bază ale acuzatului.
Întrucât hotărârile privind executarea au fost
emise în masă, pedepsele cu moartea au fost
pronunțate fără a se respecta în mod cores
punzător dreptul la un proces echitabil.

29.

BOZORGNIA Mostafa

Șeful unității 350 a închisorii Evin. A dat
dovadă, cu numeroase ocazii, de violență
disproporționată împotriva prizonierilor.

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

Șeful Organizației Închisorilor din Iran. În
această calitate, a fost complice la detenția în
masă a protestatarilor politici și a acoperit
abuzurile din sistemul de detenție.

31.

SEDAQAT Farajollah

Secretar adjunct al Administrației Generale a
Închisorilor din Teheran - fost șef al închisorii
Evin, Teheran, până în octombrie 2010,
perioadă în care au avut loc torturi. A fost
gardian și a exercitat presiuni asupra prizo
nierilor cu numeroase ocazii.

32.

ZANJIREI
Ali

Adjunct al șefului Organizației Închisorilor din
Iran, responsabil pentru abuzuri și privarea de
drepturi în centrele de detenție. A ordonat
transferul a numeroși deținuți în izolare.

Mohammad-
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ANEXA II
Lista autorităților competente din statele membre menționate la articolul 4 alineatul (1), la articolul 5 alineatul
(1), la articolul 7 și la articolul 9 alineatul (1), precum și adresa pentru notificarea Comisiei Europene

A. Autoritățile competente în fiecare stat membru:
BELGIA
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5519
REPUBLICA CEHĂ
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANEMARCA
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/
SPANIA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANȚA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRU
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt
LUXEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions
UNGARIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
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ȚĂRILE DE JOS
http://www.minbuza.nl/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTUGALIA
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMÂNIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUEDIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGATUL UNIT
www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adresa pentru notificarea Comisiei Europene sau pentru alt tip de comunicare cu aceasta:
European Commission
Foreign Policy Instruments Service
CHAR 12/106
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIUM
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel. +32 22955585
Fax +32 22990873
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