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(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/560,
annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019,
Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista
toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 359/2011 täytäntöönpanosta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista
toimenpiteistä 12 päivänä huhtikuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 359/2011 (1) ja erityisesti sen
12 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä huhtikuuta 2011 asetuksen (EU) N:o 359/2011.

(2)

Neuvoston päätöksen 2011/235/YUTP (2) uudelleentarkastelun perusteella neuvosto on päättänyt, että kyseisessä
päätöksessä vahvistettuja rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 13 päivään huhtikuuta 2020.

(3)

Neuvosto on myös todennut, että asetuksen (EU) N:o 359/2011 liitteeseen I sisältyvät 51:tä henkilöä ja yhtä
yhteisöä koskevat merkinnät olisi saatettava ajan tasalle.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 359/2011 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 359/2011 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
(1) EUVL L 100, 14.4.2011, s. 1.
(2) Neuvoston päätös 2011/235/YUTP, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011, Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin
kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 100, 14.4.2011, s. 51).
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Luxemburgissa 8 päivänä huhtikuuta 2019.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
F. MOGHERINI

9.4.2019
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LIITE

Henkilöt

Nimi

”1.

AHMADI-MOQADDAM

Esmail

Perusteet

Syntymäpaikka: Teheran
(Iran)

Entinen asevoimien yleisesikunnan päällikön vanhempi
turvallisuusasioiden neuvonantaja. Iranin kansallisen po
liisin päällikkö vuodesta 2005 alkuvuoteen 2015. Myös
Iranin kyberpoliisin (luettelossa) päällikkö tammikuusta
2011 alkuvuoteen 2015. Poliisi teki hänen alaisuudes
saan raakoja iskuja rauhanomaisia mielenosoituksia vas
taan ja hyökkäsi 15. kesäkuuta 2009 yöllä väkivaltaisesti
Teheranin yliopiston asuntoloihin. Nykyisin Jemenin
kansaa tukevan Iranin sotilasesikunnan johtaja.

12.4.2011

Ansar-e Hezbollahin päällikkö ja islamilaisen vallanku
mouskaartin (IRGC) eversti. Yksi Ansar-e Hezbollahin
perustajista. Nämä puolisotilaalliset joukot syyllistyivät
äärimmäiseen väkivaltaan pyrkiessään vaientamaan opis
kelijoiden ja yliopistojen liikehdinnän vuosina 1999,
2002 ja 2009.

12.4.2011

Syntymäaika: 1961

2.

ALLAHKARAM Hossein

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Tunnistetiedot

Syntymäpaikka:
Najafabad (Iran)
Syntymäaika: 1945

Hänellä on edelleen korkea asema organisaatiossa, joka
on valmis syyllistymään kansalaisiin kohdistuviin ihmis
oikeusloukkauksiin, kuten naisten pukeutumisvalin
noista johtuvan naisiin kohdistuvan väkivallan edistämi
seen.
4.

FAZLI Ali

Basij-joukkojen apulaiskomentaja, IRGC:n Seyyed
al-Shohada -joukkojen päällikkö (Teheranin maakunta)
helmikuuhun 2010 saakka. Seyyed al-Shohada -joukot
vastaavat Teheranin maakunnan turvallisuudesta, ja
niillä oli keskeinen asema mielenosoittajiin vuonna
2009 kohdistuneissa raaoissa tukahduttamistoimissa.

12.4.2011

7.

KHALILI Ali

IRGC:n kenraali, korkeassa asemassa Sarollahin tukikoh
dassa. Hän allekirjoitti terveysministeriölle 26.6.2009 lä
hetetyn kirjeen, jossa kiellettiin asiakirjojen tai potilas
kertomusten toimittaminen henkilöille, jotka olivat
loukkaantuneet tai joutuneet sairaalahoitoon vaaleja seu
ranneiden tapahtumien yhteydessä.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram

Armeijan komentokeskuksen ja yleisesikunnan korkea
koulun johtaja (DAFOOS). IRGC:n Seyyed al-Shohada
-joukkojen entinen päällikkö (Teheranin maakunta).
Seyyed al-Shohada -joukoilla oli vuonna 2009 keskeinen
asema mielenosoitusten tukahduttamisen organisoin
nissa.

12.4.2011

Hän oli aiemmin vastuussa Iranin lainvalvontajoukkojen
strategisesta tutkimuskeskuksesta, joka on sidoksissa
kansalliseen poliisiin. Poliisin strategisen tutkimuskes
kuksen johtaja, Iranin kansallisen poliisin apulaispääl
likkö kesäkuuhun 2014. Radan vastasi kansallisen
poliisin apulaispäällikkönä vuodesta 2008 alkaen poliisi
voimien toteuttamista mielenosoittajien pahoinpitelyistä,
murhista ja mielivaltaisista pidätyksistä ja vangitsemi
sista. Nykyisin Irakin ”terrorismintorjuntajoukkojen”
koulutuksesta vastaava IRGC:n komentaja.

12.4.2011

Hosseini

10.

RADAN Ahmad-Reza

Syntymäpaikka: Isfahan
(Iran)
Syntymäaika: 1963
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Nimi

11.

RAJABZADEH Azizollah

13.

TAEB Hossein

Tunnistetiedot

Syntymäpaikka: Teheran
(Iran)
Syntymäaika: 1963

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

15.

DORRI-NADJAFABADI

Ghorban-Ali

Syntymäpaikka:
Najafabad (Iran)
Syntymäaika: 1945

9.4.2019

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Teheranin suuronnettomuuksien vaikutusten lieventämi
sestä vastaavan järjestön (TDMO) entinen johtaja. Tehe
ranin poliisin päällikkönä tammikuuhun 2010 asti hän
oli vastuussa poliisin väkivaltaisista hyökkäyksistä mie
lenosoittajia ja opiskelijoita vastaan. Suur-Teheranin lain
valvontajoukkojen komentajana Azizollah Rajabzadeh
oli korkea-arvoisin henkilö, jota syytetään Kahrizakin pi
dätyskeskukseen liittyvistä väärinkäytöksistä joulukuussa
2009.

12.4.2011

IRGC:n tiedustelupalvelun johtaja lokakuusta 2009.
Basij-joukkojen komentaja lokakuuhun 2009. Joukot
osallistuivat hänen alaisuudessaan rauhanomaisten mie
lenosoittajien joukkopahoinpitelyihin, murhiin, pidätyk
siin ja kidutuksiin.

12.4.2011

Korkeimman oikeuden 28. jaoston neuvonantaja ja jä
sen. Mashhadin tuomioistuimen presidentti syyskuuhun
2014. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty
summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä
ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia. Niissä on hy
väksytty painostuksen ja kidutuksen avulla saatuja tun
nustuksia. Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oi
keudenkäynneissä,
kuolemantuomioita
määrättiin
noudattamatta asianmukaisesti oikeudenmukaisia kuule
mismenettelyjä.

12.4.2011

Asiantuntijaneuvoston jäsen ja korkeimman johtajan
edustaja Markazin (”keskisessä”) maakunnassa ja kor
keimman hallinto-oikeuden presidentti. Iranin valtakun
nansyyttäjä syyskuuhun 2009 saakka ja entinen Khata
min presidenttikauden aikainen tiedusteluasioiden
ministeri. Iranin valtakunnansyyttäjänä määräsi ja valvoi
vaalien jälkeisten ensimmäisten mielenosoitusten jälkeen
järjestettyjä näytösoikeudenkäyntejä, joissa ei kunnioi
tettu syytettyjen oikeuksia eikä heille myönnetty asiana
jajia.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias
Hassan ZAREH
DEHNAVI)

Entinen Teheranin vallankumoustuomioistuimen apu
laisturvallisuusvastaava. Entinen tuomari, Teheranin val
lankumoustuomioistuin, 26. jaosto. Vastasi vaalien jäl
keiseen kriisiin liittyneistä pidätystapauksista ja uhkaili
pidätettyjen perheitä säännöllisesti heidän hiljentämi
sekseen. Vaikutti ratkaisevasti vuonna 2009 pidätysmää
räysten antamiseen pidätettyjen lähettämiseksi Kahriza
kin pidätyskeskukseen. Marraskuussa 2014 Iranin
viranomaiset tunnustivat virallisesti Haddadin osallisuu
den pidätettyjen kuolemiin.

12.4.2011

17.

SOLTANI Hodjatoleslam

Islamilaisen propagandajärjestön päällikkö Khorasan-Ra
zavin maakunnassa. Mashhadin vallankumoustuomiois
tuimen tuomari vuoteen 2013. Oikeudenkäynnit on
hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina
istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn
perusoikeuksia. Koska teloituspäätöksiä annettiin
joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemantuomioita määrät
tiin noudattamatta asianmukaisesti oikeudenmukaisia
kuulemismenettelyjä.

12.4.2011

Seyed Mohammad
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Nimi

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

19.

JAFARI-DOLATABADI

Abbas

Euroopan unionin virallinen lehti

Tunnistetiedot

Syntymäpaikka: Yazd
(Iran)
Syntymäaika: 1953

L 98/5

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Entinen tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuin.
Osallistui mielenosoittajien oikeudenkäynteihin. Häntä
kuulusteltiin tuomioistuimessa Kahrizakin pahoinpite
lyistä. Vaikutti pidätysmääräysten antamiseen pidätetty
jen lähettämiseksi Kahrizakin pidätyskeskukseen vuonna
2009. Marraskuussa 2014 Iranin viranomaiset tunnusti
vat virallisesti Haddadin osallisuuden pidätettyjen kuole
miin.

12.4.2011

Teheranin yleinen syyttäjä elokuusta 2009. Dolatabadin
virasto asetti syytteeseen suuren määrän mielenosoitta
jia, joihin kuului myös joulukuussa 2009 ashura-päivän
mielenosoituksiin osallistuneita. Antoi määräyksen Kar
roubin toimiston sulkemisesta syyskuussa 2009 ja usei
den reformistipolitiikkojen pidätyksestä sekä kielsi kaksi
reformistipuoluetta kesäkuussa 2010. Hänen virastonsa
syytti mielenosoittajia muharebeh-rikoksista eli jumalan
vastaisista rikoksista, joista seuraa kuolemantuomio, ja
epäsi kuolemantuomion saaneilta oikeuden asianmukai
seen oikeudenkäyntiin. Hänen toimistonsa hyökkäsi
myös reformisteja, ihmisoikeusaktivisteja ja tiedotusväli
neiden edustajia vastaan ja pidätti heitä osana poliitti
seen oppositioon kohdistuvia laajoja vaientamistoimia.

12.4.2011

Lokakuussa 2018 ilmoitti tiedotusvälineille, että neljää
pidätettyä iranilaista ympäristöaktivistia aiottiin syyttää
”korruption kylvämisestä maan päällä”, josta seuraa
kuolemantuomio.
20.

MOGHISSEH Mohammad
(alias NASSERIAN)

22.

MORTAZAVI Said

Syntymäpaikka:
Meybod, Yazd (Iran)
Syntymäaika: 1967

24.

MORTAZAVI Amir

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuimen presi
dentti, 28. jaosto. Katsotaan olevan myös vastuussa
bahai-yhteisön jäsenten tuomitsemisista. On käsitellyt
vaalien jälkeisiä oikeustapauksia. Määräsi epäoikeuden
mukaisissa oikeudenkäynneissä pitkiä vankeusrangais
tuksia yhteiskunnallisille ja poliittisille aktivisteille
ja toimittajille sekä useita kuolemantuomioita mielen
osoittajille sekä yhteiskunnallisille ja poliittisille aktivis
teille.

12.4.2011

Teheranin yleinen syyttäjä elokuuhun 2009. Teheranin
yleisenä syyttäjänä antoi yleismääräyksen satojen aktivis
tien, toimittajien ja opiskelijoiden pidättämiseksi. Tam
mikuussa 2010 Mortazavin katsottiin parlamentaari
sessa tutkinnassa olleen suoraan vastuussa kolmen
henkilön pidätyksestä, jotka sittemmin kuolivat olles
saan pidätettyinä. Pidätettiin virasta elokuussa 2010 Ira
nin oikeuslaitoksen tutkittua hänen osuuttaan vaalien
jälkeen hänen määräyksestään pidätettyjen kolmen mie
hen kuolemaan. Marraskuussa 2014 Iranin viranomaiset
tunnustivat virallisesti Haddadin osallisuuden pidätetty
jen kuolemiin. Iranilainen tuomioistuin vapautti hänet
19. elokuuta 2015 syytteistä, jotka liittyivät kolmen
nuoren miehen kidutukseen ja kuolemaan Kahrizakin
pidätyskeskuksessa vuonna 2009.

12.4.2011

Oikeuslaitoksen sosiaaliasioiden ja rikostorjuntayksikön
apulaispäällikkö Khorasan-Razavin maakunnassa. Mash
hadin apulaissyyttäjä ainakin vuoteen 2015. Oikeuden
käynnit, joissa hän on toiminut syyttäjänä, on käyty
summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole
kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia. Koska teloituspää
töksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuoleman
tuomioita määrättiin noudattamatta asianmukaisesti oi
keudenmukaisia kuulemismenettelyjä.

12.4.2011
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25.

SALAVATI

Abdolghassem

Euroopan unionin virallinen lehti

Tunnistetiedot

9.4.2019

Perusteet

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuimen presi
dentti, 15. jaosto. Teheranin tuomioistuimen tuomari.
Vastuussa vaalien jälkeisistä oikeustapauksista. Johti ke
sällä 2009 käytyjä näytösoikeudenkäyntejä. Tuomitsi
näytösoikeudenkäynneissä kuolemaan kaksi monarkistia.
On määrännyt pitkiä vankeusrangaistuksia yli sadalle
poliittiselle vangille, ihmisoikeusaktivistille ja mielen
osoittajalle.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

12.4.2011

Vuoden 2018 raporteista käy ilmi, että hän jatkoi sa
manlaisten tuomioiden määräämistä noudattamatta
asianmukaisesti oikeudenmukaisia kuulemismenettelyjä.
28.

YASAGHI Ali-Akbar

Korkeimman oikeuden tuomari, 44. jaoston päällikkö.
Setad-e Dieh -säätiön varatoimitusjohtaja. Ylituomari,
Mashhadin vallankumoustuomioistuin (2001–2011).
Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty sum
mittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunni
oitettu syytetyn perusoikeuksia. Koska teloituspäätöksiä
annettiin joukko-oikeudenkäynneissä (jopa 550 kesän
2009 ja kesän 2011 välillä), kuolemantuomioita määrät
tiin noudattamatta asianmukaisesti oikeudenmukaisia
kuulemismenettelyjä.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-

Teheranin tuomioistuimen presidentti. Iranin vankilaor
ganisaation entinen päällikkö. Osallistui tässä ominai
suudessa poliittisten mielenosoittajien joukkopidätyksiin
ja vankilajärjestelmän puitteissa tapahtuneiden pahoinpi
telyjen peittelyyn.

12.4.2011

Hossein

31.

SEDAQAT Farajollah

Teheranin yleisen vankeinhoitohallinnon apulaissihteeri.
Evinin vankilan johtaja (Teheran) lokakuuhun 2010
saakka, minä aikana tapahtui kidutuksia. Uhkaili ja pai
nosti vankeja useaan otteeseen.

12.4.2011

32.

ZANJIREI Mohammad-

Iranin vankilaorganisaation johtajan vanhempana neu
vonantajana ja apulaisjohtajana syyllistyi vakaviin ihmis
oikeusloukkauksiin vankeja kohtaan. Hallinnoi järjestel
mää, jossa vankeihin kohdistui pahoinpitelyä, kidutusta
ja epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua ja jossa vanki
laolot olivat erittäin huonot.

12.4.2011

Iranin korkeimman ihmisoikeusneuvoston neuvonan
taja. Entinen korkeimman ihmisoikeusneuvoston sih
teeri. Entinen Ilamin maakunnan kuvernööri. Entinen si
säministeriön poliittinen johtaja. Vastasi poliittisia
puolueita ja ryhmiä koskevan lain 10 artiklan mukaisen
komitean päällikkönä mielenosoitusten ja muiden julkis
ten tapahtumien sallimisesta ja poliittisten puolueiden
rekisteröinnistä.

10.10.2011

Ali

33.

ABBASZADEH-MESHKINI

Mahmoud

Keskeytti vuonna 2010 kahden Mousaviin liittyvän re
formistisen poliittisen puolueen toiminnan (Islamic Iran
Participation Front ja Islamic Revolution Mujahedeen
Organization). Kieltänyt vuodesta 2009 johdonmukai
sesti ja jatkuvasti kaikki hallituksen vastaiset kokoontu
miset eli perustuslaillisen oikeuden osoittaa mieltä, mikä
on johtanut siihen, että rauhanomaisia mielenosoittajia
on pidätetty kokoontumisvapautta koskevan oikeuden
vastaisesti.

9.4.2019

FI
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Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Kielsi vuonna 2009 myös oppositiolta luvan järjestää ti
laisuuden niiden henkilöiden muistoksi, jotka saivat sur
mansa presidentinvaaleihin liittyvissä mielenosoituk
sissa.

35.

AKHARIAN Hassan

Karadjissa sijaitsevan Radjaishahrin vankilan osasto 1:n
vartija heinäkuuhun 2010. Useat entiset vangit ovat ker
toneet hänen syyllistyneen kidutukseen ja estäneen van
keja saamasta hoitoa. Yksi Radjaisharin vangeista on
kertonut kaikkien vartijoiden pahoinpidelleen häntä ja
Akharianin olleen asiasta täysin tietoinen. Lisäksi tiede
tään ainakin yhden vangin, Mohsen Beikvandin, kärsi
neen kaltoinkohtelusta ja kuolleen Akharianin ollessa
vartijana. Beikvand kuoli syyskuussa 2010. Toiset vangit
väittävät uskottavasti, että hänet surmattiin Hassan
Akharianin määräyksestä.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza
(alias AVAEE Seyyed

Oikeusministeri. Entinen erityistutkintaviraston johtaja.
Heinäkuuhun 2016 saakka apulaissisäministeri ja julki
sen rekisterin päällikkö. Tuomareiden kurinpitotuo
mioistuimen neuvonantaja huhtikuusta 2014. Teheranin
tuomioistuimen entinen presidentti. Teheranin tuomiois
tuimen presidenttinä syyllistynyt ihmisoikeusloukkauk
siin, mielivaltaisiin pidätyksiin, vankien oikeuksien epää
miseen ja suureen määrään teloituksia.

10.10.2011

Shirazin muutoksenhakutuomioistuimen 22. jaoston
presidentti marraskuusta 2011. Shirazin syyttäjä loka
kuuhun 2011. Toimi syyttäjänä vuonna 2008 Shirazin
pommi-iskujen tapauksessa, jota hallinto käytti teko
syynä muiden asiaan liittymättömien henkilöiden tuo
mitsemiseksi kuolemaan. On määrännyt kuolemanran
gaistuksia ja muita vähemmistöihin kohdistuvia vakavia
rangaistuksia, jotka loukkaavat oikeudenmukaiseen oi
keudenkäyntiin ja vapauteen mielivaltaisista pidätyksistä
liittyviä ihmisoikeuksia.

10.10.2011

Iranin asevoimien johtajana korkea-arvoisin sotilasko
mentaja (1989–2016), johti kaikkia sotilasosastoja ja
-toimintoja, myös islamilaista vallankumouskaartia
(IRGC) ja poliisia. Hänen komentamansa joukot syyllis
tyivät vuonna 2009 raakoihin väkivaltaisuuksiin rauhan
omaisia mielenosoittajia kohtaan ja massapidätyksiin.

10.10.2011

Alireza)

37.

BANESHI Jaber

38.

FIRUZABADI

kenraalimajuri Dr
Seyeed Hasan (alias
FIRUZABADI kenrm Dr
Seyed Hasan;
FIROUZABADI kenrm Dr
Seyyed Hasan,
FIROUZABADI kenrm Dr
Seyed Hassan)

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Syntymäpaikka: Mashad
Syntymäaika: 3.2.1951

Myös kansallisen turvallisuusneuvoston (SNCS) ja sovin
toneuvoston jäsen.

Qomin yleinen syyttäjä (2008–2017), vankiloiden pääo
saston nykyinen johtaja. Hän oli vastuussa lukuisten ri
koksesta epäiltyjen mielivaltaisesta pidättämisestä ja pa
hoinpitelystä Qomissa. Hän oli osallisena oikeusturvan
vakavaan loukkaukseen, mikä on edistänyt kuoleman
rangaistuksen ylenmääräistä ja kasvavaa käyttöä ja teloi
tusten määrän jyrkkää kasvua vuosina 2009 ja 2010.

10.10.2011
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40.

Euroopan unionin virallinen lehti

Tunnistetiedot

HABIBI Mohammad

Reza

41.

HEJAZI Mohammad

Syntymäpaikka:
Isfahan / Ispahan
Syntymäaika: 1956

9.4.2019

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Oikeusministeriön päällikkö Yazdissa. Isfahanin entinen
apulaissyyttäjä. Osallisena oikeudenmukaisen oikeuden
käynnin epäämiseen syytetyiltä. Esimerkiksi Abdollah
Fathi teloitettiin toukokuussa 2011, koska Habibi ei vä
littänyt hänen oikeudestaan tulla kuulluksi tai mielenter
veysongelmistaan maaliskuussa 2010 käydyn oikeuden
käynnin aikana. Hän oli näin ollen osallisena
oikeusturvan vakavaan loukkaamiseen ja teloitusten lu
kumäärän jyrkkään nousuun vuonna 2011.

10.10.2011

IRGC:N kenraali, ollut keskeisessä asemassa Iranin vihol
listen pelottelussa ja uhkailemisessa. IRGC:n Sarollahjoukkojen entinen päällikkö Teheranissa ja entinen Basijjoukkojen päällikkö. Hän oli keskeisessä asemassa vaa
lien jälkeisissä mielenosoittajien vaientamistoimissa
vuonna 2009.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

IRGC:n poliittinen johtaja. On tehnyt useita yrityksiä sa
nanvapauden ja vapaan keskustelun tukahduttamiseksi
antamalla julkisia lausuntoja, jotka tukevat mielenosoit
tajien ja toisinajattelijoiden pidättämistä ja rankaise
mista. Ensimmäisiä korkea-arvoisia virkamiehiä, jotka
vaativat Moussavin, Karroubin ja Khatamin pidättämistä
vuonna 2009. On tukenut menetelmiä, jotka rikkovat
oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, muun
muassa julkisia tunnustuksia, ja julkaissut kuulusteluiden
sisältöä ennen oikeudenkäyntiä. Todisteiden mukaan
hän on sallinut mielenosoittajiin kohdistuneen väkival
lan käytön. IRGC:n tärkeänä jäsenenä on erittäin toden
näköisesti ollut tietoinen raakojen kuulustelumenetel
mien käytöstä tunnustusten pakottamiseen.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

Iranin yhdistyneiden asevoimien apulaiskomentaja, vas
tuussa kulttuuriasioista (eli State Defence Publicity HQ).
Osallistui aktiivisesti vuoden 2009 mielenosoitusten tu
kahduttamistoimiin. Varoitti Kayhanin haastattelussa,
että useat mielenosoittajat Iranissa ja sen ulkopuolella
on tunnistettu ja joutuvat aikanaan vastuuseen. Kehotta
nut avoimesti ulkomaalaisten joukkotiedotusvälineiden
ja Iranin opposition tukahduttamiseen. Pyysi vuonna
2010 hallitusta tiukentamaan lakeja, jotka koskevat ulk
omaisten tiedotusvälineiden kanssa yhteistyötä tekeviä
iranilaisia.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad

Vallankumouskaartin parlamentaaristen asioiden edus
taja. Yazdin maakunnan parlamentaarinen edustaja vuo
desta 2011 vuoteen 2016 ja kansallisen turvallisuuden
ja ulkopolitiikan parlamentaarisen valiokunnan jäsen.
Basijin opiskelijajoukkojen entinen komentaja.

10.10.2011

Saleh

Tässä tehtävässään hän osallistui aktiivisesti mielenosoi
tusten tukahduttamistoimiin sekä lasten ja nuorten asen
teenmuokkaukseen sananvapauden ja toisinajattelun tu
kahduttamisen jatkamiseksi. Kansallisen turvallisuuden
ja ulkopolitiikan parlamentaarisen valiokunnan jäsenenä
tuki julkisesti hallituksen vastustuksen tukahduttamista.

9.4.2019

FI

Nimi

46.

Euroopan unionin virallinen lehti
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Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Tunnistetiedot

Perusteet

KAMALIAN Behrouz

Syntymäpaikka: Teheran
Syntymäaika: 1983

Iranin hallintoon sidoksissa olevan Ashiyaneh-kyberryh
män johtaja. Behrouz Kamalianin perustama Ashiyaneh
Digital Security on vastuussa sekä kotimaisiin hallituk
sen vastustajiin ja uudistusmielisiin että ulkomaisiin ins
tituutioihin kohdistetuista laajamittaisista tietoverkko
hyökkäyksistä. Kamalianin Ashiyaneh-organisaation työ
on auttanut hallintoa tukahduttamaan oppositiota, mi
hin on liittynyt lukuisia vakavia ihmisoikeusloukkauksia.

10.10.2011

(alias Hackers Brain,
Behrooz_Ice)

49.

MALEKI Mojtaba

Oikeusministeriön apulaispäällikkö Khorasan-Razavin
maakunnassa. Kermanshahin entinen syyttäjä. Hänellä
on ollut rooli Iranissa määrättävien kuolemantuomioi
den suuressa lukumäärässä. Hän toimi esimerkiksi syyt
täjänä tapauksessa, jossa seitsemän huumausainekau
pasta tuomittua vankia hirtettiin samana päivänä,
3.1.2010, Kermanshahin keskusvankilassa.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad (alias
Reza; OMIDI Reza)

Poliisin VI jaoston päällikkö, tutkintaosasto. Iranin polii
sin tiedustelupalvelun entinen päällikkö. Iranin poliisin
tietoverkkorikosyksikön entinen päällikkö. Vastuussa tu
hansista tutkinta- ja syytetoimista, jotka koskevat inter
netiä käyttäviä uudistusmielisiä ja poliittisia vastustajia.
Vuoden 2009 vihreän liikkeen aikana ja sen jälkeen hän
oli vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista laillisia
oikeuksiaan puolustavien henkilöiden oikeuksien tukah
duttamiseksi, sananvapaus mukaan lukien.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud

Teheranin ”Persepolis”jalkapallokerhon
entinen johtaja.

Teheranin kaupungin bensiini- ja liikennekomitean enti
nen johtaja. Teheranin yleisen syyttäjän sijainen vankilaasioissa vuoden 2009 protestien vaientamisen yhtey
dessä. Teheranin yleisen syyttäjän sijaisena hän oli välit
tömässä vastuussa useista viattomien, rauhanomaisten
mielenosoittajien ja aktivistien pidätysmääräyksistä. Mo
nista ihmisoikeuspuolustajien kertomuksista käy ilmi,
että käytännössä kaikkia hänen määräyksestään pidätet
tyjä henkilöitä pidettiin eripituisia aikoja eristettyinä il
man oikeutta tavata asianajajaansa tai omaisiaan ja il
man syytettä eli heitä pidettiin tahdonvastaisesti
kadoksissa. Useissa tapauksissa heidän perheilleen ei ole
ilmoitettu pidätyksestä.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI

Syntymäpaikka: Selseleh
(Iran)

Kansallisen turvallisuus- ja ulkopoliittisen komitean jä
sen. Lorestanin maakunnan parlamentaarinen edustaja.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan parlamentaarisen komis
sion jäsen. Evinin vankilan johtaja vuoteen 2012. Kidu
tus oli Evinin vankilassa yleinen käytäntö Sourin toi
miessa sen johtajana. Osastolla 209 pidettiin useita
aktivisteja vangittuina heidän vastustettuaan rauhan
omaisesti vallassa olevan hallituksen toimia.

10.10.2011

Hojatollah

Syntymäaika: 1964
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54.
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Tunnistetiedot

TAMADDON Morteza
(alias TAMADON

Syntymäpaikka: Shahr
Kord-Isfahan

Morteza)

Syntymäaika: 1959

9.4.2019

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Teheranin maakunnan yleisen turvallisuuden neuvoston
entinen johtaja. Entinen IRGC:n Teheranin maakunnan
kenraalikuvernööri. Oli kuvernöörin ja Teheranin maa
kunnan yleisen turvallisuuden neuvoston johtajan omi
naisuudessa päävastuussa kaikista IRGC:n sortotoimista
Teheranin maakunnassa, myös poliittisten mielenosoi
tusten tukahduttamisesta kesäkuusta 2009 lähtien. Ny
kyisin Khajeh Nasireddin Tusi -teknologiayliopiston joh
tokunnan jäsen.

10.10.2011

55.

ZEBHI Hossein

Oikeuslaitoksen ensimmäinen apulaisneuvonantaja ja
korkeimman oikeuden tuomari. Iranin yleisen syyttäjän
sijainen (2007–2015). Tässä tehtävässään hän oli vas
tuussa vuoden 2009 vaalien jälkeisten mielenosoitusten
jälkeen käynnistetyistä oikeustapauksista, jotka käytiin
ihmisoikeuksien vastaisesti. Tässä tehtävässään hän on
myös sallinut huumausainerikoksista tuomitut kohtuut
tomat rangaistukset.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-

Hallintotuomioistuimen päällikkö. Osallistui vuonna
2009 rauhanomaisten mielenosoittajien vastaisiin tukah
duttamistoimiin asevoimien oikeudellisen osaston johta
jana.

10.10.2011

Kazem

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz

Tuomari Teheranin maakunnan rikostuomioistuimessa.
Hän osallistui useisiin oikeudenkäynteihin mielenosoitta
jia vastaan, kuten Abdol-Reza Ghanbarin oikeudenkäyn
tiin: opettajana toiminut Ghanbari pidätettiin tammi
kuussa 2010 ja tuomittiin kuolemaan poliittisen
toimintansa vuoksi.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad-

Etelä-Khorasanin maakunnan oikeushallinnon varapu
heenjohtaja, vastuussa rikollisuuden torjunnasta. Myönsi
kesäkuussa 2011, että maaliskuun 2010 ja maaliskuun
2011 välisenä aikana oli pantu täytäntöön 140 kuole
manrangaistusta, minkä lisäksi satakunta muuta kuole
manrangaistusta on tiettävästi salaa pantu täytäntöön sa
mana aikana samaisessa Etelä-Khorasanin maakunnassa
perheiden ja asianajajien tietämättä. Hän oli näin ollen
osallinen oikeusturvan vakavaan loukkaamiseen, mikä
on johtanut kuolemantuomioiden suureen määrään.

10.10.2011

Entisen presidentin Mahmoud Ahmadinejadin neuvo
nantaja ja kovan linjan poliittisen ryhmän YEKTAn tied
ottaja. Kulttuuriministeri ja islamilaisen opastuksen mi
nisteri (2009–2013). Entisenä IRGC:n jäsenenä osallistui
toimittajiin kohdistuneisiin tukahduttamistoimiin.

10.10.2011

EU:n luetteloon merkitsemän kyberpoliisin (Cyber Po
lice) päällikkö. Tässä ominaisuudessa hän ilmoitti kam
panjasta hakkerien rekrytoimiseksi hallituksen palveluk
seen tarkoituksena internet-viestinnän valvonnan
tehostaminen ja ”haitallisten” sivustojen vahingoittami
nen.

23.3.2012

Bagher

60.

HOSSEINI Dr

Mohammad (alias
HOSSEYNI Dr Seyyed
Mohammad; Seyed,
Sayyed ja Sayyid)

64.

KAZEMI Toraj

Syntymäpaikka:
Rafsanjan, Kerman
Syntymäaika: 1961

9.4.2019

FI

Nimi

65.

LARIJANI Sadeq

Euroopan unionin virallinen lehti

Tunnistetiedot

Syntymäpaikka: Najaf
(Irak)
Syntymäaika: 1960 tai
elokuu 1961

69.

MORTAZAVI Seyyed

Solat

Syntymäpaikka: Farsan,
Tchar Mahal-o-Bakhtiari
(etelä) – (Iran)
Syntymäaika: 1967

L 98/11

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Nimitetty sovintoneuvoston johtajaksi 29. joulukuuta
2018. Oikeuslaitoksen johtaja vuodesta 2009 lukien.
Oikeuslaitoksen johtajan on annettava suostumuksensa
ja hyväksyttävä allekirjoituksellaan jokainen rangaistus,
jonka perusteena on qisas (hyvitys), hodoud (rikos Ju
malaa vastaan) ja ta'zirat (rikos valtiota vastaan). Tämä
sisältää kuolemanrangaistukseen, raipparangaistukseen
ja amputoimiseen johtavat tuomiot. Tältä osin hän on
henkilökohtaisesti hyväksynyt allekirjoituksellaan monia
kuolemanrangaistuksia, jotka ovat kansainvälisten nor
mien kanssa ristiriidassa, mukaan lukien kivityksiä, hirt
toteloituksia, alaikäisten teloituksia ja julkisia teloituksia
esimerkiksi niin, että vankeja on riiputettu sillalta tuhan
sien katsojien edessä. Näin ollen hän on vaikuttanut te
loitusten suureen määrään. Hän on myös sallinut ruu
miillisen rangaistuksen käsittävät tuomiot kuten
amputaatiot ja hapon tiputtamisen tuomitun silmiin.
Sen jälkeen kun Sadeq Larijani aloitti tehtävässään, po
liittisten vankien, ihmisoikeuksien puolustajien ja vä
hemmistöihin kuuluvien mielivaltaiset pidätykset ovat li
sääntyneet selvästi. Sadeq Larijani on myös vastuussa
siitä, että oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
laiminlyödään systemaattisesti Iranin oikeusprosessissa.

23.3.2012

Iranin toiseksi suurimman kaupungin Mashadin entinen
pormestari; kaupungissa järjestetään säännöllisesti julki
sia teloituksia. Entinen poliittisten asioiden apulaissisä
ministeri, nimitetty vuonna 2009. Tässä ominaisuudessa
hän oli vastuussa laillisten oikeuksiensa, sananvapaus
mukaan lukien, puolesta puhuneisiin henkilöihin koh
distettujen tukahduttamistoimien johtamisesta. Nimitet
tiin myöhemmin Iranin vuoden 2012 parlamenttivaa
lien ja vuoden 2013 presidentinvaalien vaalilautakunnan
johtajaksi.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

Oikeudellisten asioiden tarkastuslaitoksen ja Teheranin
oikeusministeriön julkisen tarkastusosaston apulaispääl
likkö. Entinen Karajin syyttäjä. Vastuussa vakavista ih
misoikeusloukkauksista, mukaan lukien toimiminen
syyttäjänä oikeudenkäynneissä, joissa määrättiin kuole
manrangaistuksia. Fahradin toimiessa syyttäjänä Karajin
alueella toteutettiin suuri määrä teloituksia.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali

Evinin vankilan entinen johtaja, nimitetty vuoden 2012
puolivälissä. Toimiessaan vankilan johtajana vankilaolot
heikentyivät, ja raporteissa viitataan vankien kaltoinkoh
telun lisääntymiseen. Lokakuussa 2012 yhdeksän nais
puolista vankia ryhtyi nälkälakkoon vastalauseena sille,
että vanginvartijat rikkoivat heidän oikeuksiaan ja koh
telivat heitä väkivaltaisesti.

12.3.2013

Mazandaran maakunnan syyttäjänä Jafari suositteli kuo
lemantuomion määräämistä tapauksissa, joissa hän
toimi syyttäjänä. Tämä johti useisiin teloituksiin, myös
julkisiin teloituksiin, sekä olosuhteisiin, joissa kuoleman
tuomio on kansainvälisten ihmisoikeuksien vastainen,
myös olemalla kohtuuton ja liiallinen rangaistus. Jafari
on ollut myös vastuussa laittomista pidätyksistä ja ba
hai-vankien oikeuksien loukkaamisesta alkaen pidättä
misestä aina eristyssellissä pitämiseen tiedustelupalvelun
pidätyskeskuksessa.

12.3.2013

Ashraf (alias Ali Ashraf
Rostami Aghdam)

83.

JAFARI Asadollah
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Nimi

85.

Euroopan unionin virallinen lehti

Tunnistetiedot

HAMLBAR Rahim

9.4.2019

Perusteet

Tabrizin vallankumoustuomioistuimen 1. jaoston tuo
mari. Langettanut ankaria rangaistuksia azeri-vähemmis
töön kuuluville ja työntekijöiden oikeuksien puolustajille
ja syyttänyt heitä vakoilusta, kansallisen turvallisuuden
vaarantamisesta, Iranin hallinnon vastaisesta propagan
dasta ja Iranin johtajan halventamisesta. Erittäin räikeä
tapaus oli oikeusjuttu, jossa 20 vapaaehtoistyöntekijälle
(Iranissa elokuussa 2012 tapahtuneen maanjäristyksen
jälkeen) langetettiin vankeusrangaistukset yrityksistä aut
taa maanjäristyksen uhreja. Oikeus tuomitsi työntekijät
”kokoontumisesta ja yhteistoiminnasta rikosten tekemi
seksi kansallista turvallisuutta vastaan”.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

12.3.2013”

Yhteisöt
Nimi

”1.

Kyberpoliisi (Cyber
Police)

Tunnistetiedot

Perusteet

Sijainti: Teheran, Iran
www-sivut: http://www.
cyberpolice.ir

Tammikuussa 2011 perustettu Iranin kyberpoliisi on
Iranin islamilaisen tasavallan poliisin yksikkö, jota
johti sen perustamisesta alkaen vuoden 2015 alkupuo
lelle saakka Esmail Ahmadi-Moqaddam (luettelossa).
Ahmadi-Moqaddam on korostanut, että kyberpoliisi
ryhtyy toimiin niitä vastavallankumouksellisia ja toisina
jattelevia ryhmiä vastaan, jotka vuonna 2009 käyttivät
internetiin perustuvaa sosiaalista mediaa protestien nos
tamiseksi presidentti Mahmoud Ahmadinejadin uudel
leenvalintaa vastaan. Tammikuussa 2012 kyberpoliisi
antoi internet-kahviloille uudet ohjeet, joissa vaaditaan
käyttäjiä antamaan henkilötietonsa kahvilan omistajalle,
jonka on säilytettävä tiedot kuuden kuukauden ajan sa
moin kuin luettelo verkkosivuista, joilla asiakas on käy
nyt. Säännöt edellyttävät kahvilan omistajien myös asen
tavan valvontakamerat ja säilyttämään tallenteet kuuden
kuukauden ajan. Näiden uusien sääntöjen avulla voidaan
muodostaa lokikirja, jota viranomaiset voivat käyttää
jäljittääkseen aktivisteja tai muita henkilöitä, joita pide
tään vaarana kansalliselle turvallisuudelle.
Kesäkuussa 2012 Iranin tiedotusvälineet kertoivat, että
kyberpoliisi suunnittelee hyökkäystä virtuaalisia yksityis
verkkoja vastaan. Kyberpoliisi pidätti 30. lokakuuta
2012 (ilman pidätysmääräystä) bloggaaja Sattar Behesh
tin ”toimista kansallista turvallisuutta vastaan sosiaali
sessa mediassa ja Facebookissa”. Beheshti oli arvostellut
Iranin hallitusta blogissaan. Beheshti löytyi kuolleena
vankisellistään 3. marraskuuta 2012, ja kyberpoliisin us
kotaan kiduttaneen hänet kuoliaaksi.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

12.3.2013”

9.4.2019
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/561,
annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019,
väliaikaisen poikkeuksen myöntämisestä Kap Verdelle delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446
vahvistetuista etuuskohteluun oikeuttavista alkuperäsäännöistä tonnikalafileevalmisteiden ja
-säilykkeiden osalta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 64 artiklan 6 kohdan ja 66 artiklan b alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Kap Verde on yksi niistä maista, joihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU)
N:o 978/2012 (2) tarkoitettua yleistä tullietuusjärjestelmää eli GSP-järjestelmää. GSP-järjestelmän yhteydessä
sovellettavat etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäsäännöt vahvistetaan menettelysääntöjä lukuun ottamatta
komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 (3).

(2)

Kap Verde pyysi 22 päivänä lokakuuta 2018 päivätyllä kirjeellä, että komission täytäntöönpanoasetuksella (EU)
2017/967 (4) myönnettyä väliaikaista poikkeusta delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 vahvistetuista
etuuskohteluun oikeuttavista alkuperäsäännöistä pidennettäisiin. Pyyntö koski 5 000 tonnin vuotuista määrää
tonnikalavalmisteita ja -säilykkeitä siihen asti, kun 30 päivänä kesäkuuta 2014 parafoitu unionin ja Länsi-Afrikan
välinen uusi talouskumppanuussopimus tulee voimaan. Pyydetyn poikkeuksen nojalla näiden tuotteiden
katsottaisiin olevan Kap Verden alkuperätuotteita myös niissä tapauksissa, kun tuotteet on tuotettu Kap Verdessä
ei-alkuperäkaloista.

(3)

Kap Verde selosti poikkeusta koskevassa pyynnössään, että sen laivaston maan omilla vesillä tällä hetkellä
pyytämät tonnikalamäärät ovat pieniä ja että ilman poikkeusta sillä on käytettävissä aluevesiensä ulkopuolella
tapahtuvaan kalastukseen vain rajallinen laivasto. Lisäksi tonnikalan kalastuskausi rajoittuu neljään kuukauteen
vuodessa. Tämä vähentää mahdollisuuksia pyytää alkuperäasemaan oikeuttavaa tonnikalaa. Toinen tärkeä tekijä
on se, että Kap Verde on hiljattain kehittänyt satamainfrastruktuuriaan. Tämän johdosta nyt voidaan käsitellä
aiempaa suurempia määriä tonnikalaa ja tonnikalanpyynnin on mahdollista kasvaa. Pyynnössä korostettiin lisäksi
vaikeuksia, joita Kap Verdelle on aiheutunut unionin ja Länsi-Afrikan välisen talouskumppanuussopimuksen
voimaantulon viivästymisestä. Siinä painotettiin myös, että Kap Verde tarvitsee poikkeuksen etuuskohteluun
oikeuttavista alkuperäsäännöistä sen kompensoimiseksi, että talouskumppanuussopimuksen kumulaatiosääntöjä ei
ole vielä mahdollista hyödyntää, koska sopimuksen oikeudellinen tilanne ei ole edistynyt.

(4)

Pyynnössä osoitetaan, että ilman poikkeusta Kap Verden kalanjalostusalan mahdollisuudet harjoittaa kyseisten
tuotteiden vientiä unioniin GSP-järjestelmän puitteissa heikkenisivät huomattavasti. Tämä saattaisi estää
pienimuotoista pelagista kalastusta harjoittavan Kap Verden laivaston jatkokehityksen ja haitata Kap Verden
mahdollisuuksia noudattaa näihin tuotteisiin sovellettavia alkuperäsääntöjä tulevaisuudessa.

(5)

Kap Verdelle olisi sen vuoksi myönnettävä väliaikainen poikkeus etuuskohteluun oikeuttavien alkuperäsääntöjen
vaatimuksesta, jonka mukaan tuotteille, jotka sisältävät muita kuin kokonaan edunsaajamaassa tuotettuja aineksia,
on suoritettava riittävä valmistus tai käsittely, jotta niitä voidaan pitää maan alkuperätuotteina. Poikkeuksen olisi
tarkoitus koskea 5 000 tonnin vuotuista määrää tonnikalavalmisteita ja -säilykkeitä. Poikkeuksen kesto olisi
rajoitettava yhteen vuoteen, jotta voidaan arvioida Kap Verden valmiuksia valmistautua noudattamaan kyseisiä
tuotteita koskevia alkuperäsääntöjä ja Kap Verden tämän edistämiseksi toteuttamia toimia. Jos talouskumppa
nuussopimus kuitenkin tulee voimaan ennen tämän yhden vuoden ajanjakson päättymistä, poikkeuksen
voimassaolon olisi päätyttävä talouskumppanuussopimuksen voimaantulopäivää välittömästi edeltävänä päivänä.

(1) EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen tullietuusjärjestelmän
soveltamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1).
(3) Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343,
29.12.2015, s. 1).
4
( ) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/967, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, väliaikaisen poikkeuksen myöntämisestä Kap
Verdelle delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 vahvistetuista etuuskohteluun oikeuttavista alkuperäsäännöistä tonnikalafileeval
misteiden ja -säilykkeiden osalta (EUVL L 146, 9.6.2017, s. 10).
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(6)

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja määriä olisi hallinnoitava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2015/2447 (1) tariffikiintiöiden hallinnointia koskevien 49–54 artiklan mukaisesti.

(7)

Poikkeus olisi myönnettävä edellyttäen, että Kap Verden tulliviranomaiset toteutettavat tarvittavat toimenpiteet
varmistaakseen poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vientimäärien valvonnan ja että ne toimittavat
komissiolle ilmoituksen niistä määristä, joille on annettu A-alkuperätodistukset tämän asetuksen nojalla, sekä
näiden todistusten sarjanumerot. Jos täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 79 artiklan mukaista
rekisteröidyn viejän järjestelmää, jäljempänä ’REX-järjestelmä’, ryhdytään soveltamaan Kap Verdessä vuonna 2019,
samaa sääntöä olisi sovellettava myös rekisteröityjen viejien laatimiin alkuperävakuutuksiin.

(8)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden olisi tultava voimaan mahdollisimman pian asetuksen julkaisemisen
jälkeen, jotta voidaan ottaa huomioon Kap Verden tilanne ja mahdollistaa maalle poikkeuksen soveltaminen
ilman lisäviivytyksiä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Poiketen siitä, mitä delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 41 artiklan b alakohdassa ja 45 artiklassa säädetään, Kap
Verdessä ei-alkuperäkalasta tuotettuja CN-koodin 1604 14, 1604 20 ja 0304 87 tonnikalavalmisteita ja -säilykkeitä
pidetään Kap Verden alkuperätuotteina tämän asetuksen 2, 3 ja 4 artiklan mukaisesti.

2 artikla
1.
Poikkeusta sovelletaan Kap Verdestä vietäviin, unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettaviin tuotteisiin ajanjaksolla,
joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2019 ja päättyy
a) 31 päivänä joulukuuta 2019 tai
b) jos 30 päivänä kesäkuuta 2014 parafoitu unionin ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimus tulee voimaan
31 päivänä joulukuuta 2019 tai sitä ennen, talouskumppanuussopimuksen voimaantulopäivää välittömästi edeltävänä
päivänä.
2.

Poikkeusta sovelletaan enintään liitteessä lueteltuihin vuotuisiin määriin asti.

3.
Poikkeuksen soveltaminen edellyttää delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 43 artiklassa säädettyjen edellytysten
noudattamista.

3 artikla
Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja määriä hallinnoidaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 tariffikiintiöiden
hallinnointia koskevien 49–54 artiklan mukaisesti.

4 artikla
Poikkeus myönnetään seuraavin edellytyksin:
1. Kap Verden tulliviranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 1 artiklassa tarkoitettujen
tuotteiden vientimäärien valvonnan.
2. Kap Verden toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen nojalla antamien A-alkuperätodistusten 4 kohdassa on
oltava seuraava maininta: ”Derogation – Commission Implementing Regulation (EU) 2019/561”. Jos REX-järjestelmää
sovelletaan Kap Verdessä vuonna 2019, kyseinen maininta olisi tehtävä rekisteröityjen viejien laatimiin alkuperäva
kuutuksiin.
3. Kap Verden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden välein ilmoitus määristä,
joille on annettu alkuperätodistukset ja/tai alkuperävakuutukset tämän asetuksen nojalla, sekä näiden todistusten tai
vakuutusten sarjanumerot.
(1) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
(EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).
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5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 2019.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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Järjestys
numero

09.1602

CN-koodi

Taric-koodi

1604 14 21 00

10

1604 14 26 90
1604 14 28 00
1604 20 70 50
1604 20 70 55
1604 14 31 90
1604 14 36 90
1604 14 38 00
1604 20 70 99
0304 87 00 90
1604 14 41 20
1604 14 46 29
1604 14 48 20
1604 20 70 45
0304 87 00 20
1604 14 41 30
1604 14 48 30

Tavaran kuvaus

Ajanjakso

Valmisteet ja säilykkeet, fileinä 1 päivästä
(myös ns. ”loins”), boniittia tammikuuta 2019
alkaen 2 artiklan
(Katsuwonus pelamis)
Valmisteet ja säilykkeet, fileinä 1 kohdan mukaisesti
(myös ns. ”loins”), keltaeväton määritettyyn päivään
asti
nikalaa (Thunnus albacares)
Valmisteet ja säilykkeet, fileinä
(myös ns. ”loins”), isosilmäton
nikalaa (Thunnus obesus)
Tonnikalasäilykkeet
alalunga)

(Thunnus

Vuotuinen
määrä (tonnia,
nettopaino)

5 000 tonnia
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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2019/562,
annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019,
Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista
toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/235/YUTP muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä huhtikuuta 2011 päätöksen 2011/235/YUTP (1).

(2)

Päätöksen 2011/235/YUTP uudelleentarkastelun perusteella neuvosto katsoo, että kyseisessä päätöksessä
vahvistettuja rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 13 päivään huhtikuuta 2020.

(3)

Neuvosto on myös todennut, että päätöksen 2011/235/YUTP liitteeseen sisältyvät 51:tä henkilöä ja yhtä yhteisöä
koskevat merkinnät olisi saatettava ajan tasalle.

(4)

Päätös 2011/235/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätös 2011/235/YUTP seuraavasti:
1) Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Tätä päätöstä sovelletaan 13 päivään huhtikuuta 2020. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Sen
voimassaoloa jatketaan tai sitä muutetaan tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, että sen tavoitteita ei ole saavutettu.”
2) Muutetaan liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 8 päivänä huhtikuuta 2019.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
F. MOGHERINI

(1) Neuvoston päätös 2011/235/YUTP, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011, Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin
kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 100, 14.4.2011, s. 51).

L 98/18

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

9.4.2019

LIITE

Henkilöt

Nimi

”1.

AHMADI-MOQADDAM

Esmail

Perusteet

Syntymäpaikka: Teheran
(Iran)

Entinen asevoimien yleisesikunnan päällikön vanhempi
turvallisuusasioiden neuvonantaja. Iranin kansallisen po
liisin päällikkö vuodesta 2005 alkuvuoteen 2015. Myös
Iranin kyberpoliisin (luettelossa) päällikkö tammikuusta
2011 alkuvuoteen 2015. Poliisi teki hänen alaisuudes
saan raakoja iskuja rauhanomaisia mielenosoituksia vas
taan ja hyökkäsi 15. kesäkuuta 2009 yöllä väkivaltaisesti
Teheranin yliopiston asuntoloihin. Nykyisin Jemenin
kansaa tukevan Iranin sotilasesikunnan johtaja.

12.4.2011

Ansar-e Hezbollahin päällikkö ja islamilaisen vallanku
mouskaartin (IRGC) eversti. Yksi Ansar-e Hezbollahin
perustajista. Nämä puolisotilaalliset joukot syyllistyivät
äärimmäiseen väkivaltaan pyrkiessään vaientamaan opis
kelijoiden ja yliopistojen liikehdinnän vuosina 1999,
2002 ja 2009.

12.4.2011

Syntymäaika: 1961

2.

ALLAHKARAM Hossein

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Tunnistetiedot

Syntymäpaikka:
Najafabad (Iran)
Syntymäaika: 1945

Hänellä on edelleen korkea asema organisaatiossa, joka
on valmis syyllistymään kansalaisiin kohdistuviin ihmis
oikeusloukkauksiin, kuten naisten pukeutumisvalin
noista johtuvan naisiin kohdistuvan väkivallan edistämi
seen.
4.

FAZLI Ali

Basij-joukkojen apulaiskomentaja, IRGC:n Seyyed
al-Shohada -joukkojen päällikkö (Teheranin maakunta)
helmikuuhun 2010 saakka. Seyyed al-Shohada -joukot
vastaavat Teheranin maakunnan turvallisuudesta, ja
niillä oli keskeinen asema mielenosoittajiin vuonna
2009 kohdistuneissa raaoissa tukahduttamistoimissa.

12.4.2011

7.

KHALILI Ali

IRGC:n kenraali, korkeassa asemassa Sarollahin tukikoh
dassa. Hän allekirjoitti terveysministeriölle 26.6.2009 lä
hetetyn kirjeen, jossa kiellettiin asiakirjojen tai potilas
kertomusten toimittaminen henkilöille, jotka olivat
loukkaantuneet tai joutuneet sairaalahoitoon vaaleja seu
ranneiden tapahtumien yhteydessä.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram

Armeijan komentokeskuksen ja yleisesikunnan korkea
koulun johtaja (DAFOOS). IRGC:n Seyyed al-Shohada
-joukkojen entinen päällikkö (Teheranin maakunta).
Seyyed al-Shohada -joukoilla oli vuonna 2009 keskeinen
asema mielenosoitusten tukahduttamisen organisoin
nissa.

12.4.2011

Hän oli aiemmin vastuussa Iranin lainvalvontajoukkojen
strategisesta tutkimuskeskuksesta, joka on sidoksissa
kansalliseen poliisiin. Poliisin strategisen tutkimuskes
kuksen johtaja, Iranin kansallisen poliisin apulaispääl
likkö kesäkuuhun 2014. Radan vastasi kansallisen
poliisin apulaispäällikkönä vuodesta 2008 alkaen poliisi
voimien toteuttamista mielenosoittajien pahoinpitelyistä,
murhista ja mielivaltaisista pidätyksistä ja vangitsemi
sista. Nykyisin Irakin ”terrorismintorjuntajoukkojen”
koulutuksesta vastaava IRGC:n komentaja.

12.4.2011

Hosseini

10.

RADAN Ahmad-Reza

Syntymäpaikka: Isfahan
(Iran)
Syntymäaika: 1963
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Nimi

11.

RAJABZADEH Azizollah

13.

TAEB Hossein

Tunnistetiedot

Syntymäpaikka: Teheran
(Iran)
Syntymäaika: 1963

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

15.

DORRI-NADJAFABADI

Ghorban-Ali

Syntymäpaikka:
Najafabad (Iran)
Syntymäaika: 1945

L 98/19

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Teheranin suuronnettomuuksien vaikutusten lieventämi
sestä vastaavan järjestön (TDMO) entinen johtaja. Tehe
ranin poliisin päällikkönä tammikuuhun 2010 asti hän
oli vastuussa poliisin väkivaltaisista hyökkäyksistä mie
lenosoittajia ja opiskelijoita vastaan. Suur-Teheranin lain
valvontajoukkojen komentajana Azizollah Rajabzadeh
oli korkea-arvoisin henkilö, jota syytetään Kahrizakin pi
dätyskeskukseen liittyvistä väärinkäytöksistä joulukuussa
2009.

12.4.2011

IRGC:n tiedustelupalvelun johtaja lokakuusta 2009.
Basij-joukkojen komentaja lokakuuhun 2009. Joukot
osallistuivat hänen alaisuudessaan rauhanomaisten mie
lenosoittajien joukkopahoinpitelyihin, murhiin, pidätyk
siin ja kidutuksiin.

12.4.2011

Korkeimman oikeuden 28. jaoston neuvonantaja ja jä
sen. Mashhadin tuomioistuimen presidentti syyskuuhun
2014. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty
summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä
ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia. Niissä on hy
väksytty painostuksen ja kidutuksen avulla saatuja tun
nustuksia. Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oi
keudenkäynneissä,
kuolemantuomioita
määrättiin
noudattamatta asianmukaisesti oikeudenmukaisia kuule
mismenettelyjä.

12.4.2011

Asiantuntijaneuvoston jäsen ja korkeimman johtajan
edustaja Markazin (”keskisessä”) maakunnassa ja kor
keimman hallinto-oikeuden presidentti. Iranin valtakun
nansyyttäjä syyskuuhun 2009 saakka ja entinen Khata
min presidenttikauden aikainen tiedusteluasioiden
ministeri. Iranin valtakunnansyyttäjänä määräsi ja valvoi
vaalien jälkeisten ensimmäisten mielenosoitusten jälkeen
järjestettyjä näytösoikeudenkäyntejä, joissa ei kunnioi
tettu syytettyjen oikeuksia eikä heille myönnetty asiana
jajia.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias
Hassan ZAREH
DEHNAVI)

Entinen Teheranin vallankumoustuomioistuimen apu
laisturvallisuusvastaava. Entinen tuomari, Teheranin val
lankumoustuomioistuin, 26. jaosto. Vastasi vaalien jäl
keiseen kriisiin liittyneistä pidätystapauksista ja uhkaili
pidätettyjen perheitä säännöllisesti heidän hiljentämi
sekseen. Vaikutti ratkaisevasti vuonna 2009 pidätysmää
räysten antamiseen pidätettyjen lähettämiseksi Kahriza
kin pidätyskeskukseen. Marraskuussa 2014 Iranin
viranomaiset tunnustivat virallisesti Haddadin osallisuu
den pidätettyjen kuolemiin.

12.4.2011

17.

SOLTANI Hodjatoleslam

Islamilaisen propagandajärjestön päällikkö Khorasan-Ra
zavin maakunnassa. Mashhadin vallankumoustuomiois
tuimen tuomari vuoteen 2013. Oikeudenkäynnit on
hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina
istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn
perusoikeuksia. Koska teloituspäätöksiä annettiin
joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemantuomioita määrät
tiin noudattamatta asianmukaisesti oikeudenmukaisia
kuulemismenettelyjä.

12.4.2011

Seyed Mohammad
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18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

19.

JAFARI-DOLATABADI

Abbas

Euroopan unionin virallinen lehti

Tunnistetiedot

Syntymäpaikka: Yazd
(Iran)
Syntymäaika: 1953

9.4.2019

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Entinen tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuin.
Osallistui mielenosoittajien oikeudenkäynteihin. Häntä
kuulusteltiin tuomioistuimessa Kahrizakin pahoinpite
lyistä. Vaikutti pidätysmääräysten antamiseen pidätetty
jen lähettämiseksi Kahrizakin pidätyskeskukseen vuonna
2009. Marraskuussa 2014 Iranin viranomaiset tunnusti
vat virallisesti Haddadin osallisuuden pidätettyjen kuole
miin.

12.4.2011

Teheranin yleinen syyttäjä elokuusta 2009. Dolatabadin
virasto asetti syytteeseen suuren määrän mielenosoitta
jia, joihin kuului myös joulukuussa 2009 ashura-päivän
mielenosoituksiin osallistuneita. Antoi määräyksen Kar
roubin toimiston sulkemisesta syyskuussa 2009 ja usei
den reformistipolitiikkojen pidätyksestä sekä kielsi kaksi
reformistipuoluetta kesäkuussa 2010. Hänen virastonsa
syytti mielenosoittajia muharebeh-rikoksista eli jumalan
vastaisista rikoksista, joista seuraa kuolemantuomio, ja
epäsi kuolemantuomion saaneilta oikeuden asianmukai
seen oikeudenkäyntiin. Hänen toimistonsa hyökkäsi
myös reformisteja, ihmisoikeusaktivisteja ja tiedotusväli
neiden edustajia vastaan ja pidätti heitä osana poliitti
seen oppositioon kohdistuvia laajoja vaientamistoimia.

12.4.2011

Lokakuussa 2018 ilmoitti tiedotusvälineille, että neljää
pidätettyä iranilaista ympäristöaktivistia aiottiin syyttää
”korruption kylvämisestä maan päällä”, josta seuraa
kuolemantuomio.
20.

MOGHISSEH Mohammad
(alias NASSERIAN)

22.

MORTAZAVI Said

Syntymäpaikka:
Meybod, Yazd (Iran)
Syntymäaika: 1967

24.

MORTAZAVI Amir

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuimen presi
dentti, 28. jaosto. Katsotaan olevan myös vastuussa
bahai-yhteisön jäsenten tuomitsemisista. On käsitellyt
vaalien jälkeisiä oikeustapauksia. Määräsi epäoikeuden
mukaisissa oikeudenkäynneissä pitkiä vankeusrangais
tuksia yhteiskunnallisille ja poliittisille aktivisteille
ja toimittajille sekä useita kuolemantuomioita mielen
osoittajille sekä yhteiskunnallisille ja poliittisille aktivis
teille.

12.4.2011

Teheranin yleinen syyttäjä elokuuhun 2009. Teheranin
yleisenä syyttäjänä antoi yleismääräyksen satojen aktivis
tien, toimittajien ja opiskelijoiden pidättämiseksi. Tam
mikuussa 2010 Mortazavin katsottiin parlamentaari
sessa tutkinnassa olleen suoraan vastuussa kolmen
henkilön pidätyksestä, jotka sittemmin kuolivat olles
saan pidätettyinä. Pidätettiin virasta elokuussa 2010 Ira
nin oikeuslaitoksen tutkittua hänen osuuttaan vaalien
jälkeen hänen määräyksestään pidätettyjen kolmen mie
hen kuolemaan. Marraskuussa 2014 Iranin viranomaiset
tunnustivat virallisesti Haddadin osallisuuden pidätetty
jen kuolemiin. Iranilainen tuomioistuin vapautti hänet
19. elokuuta 2015 syytteistä, jotka liittyivät kolmen
nuoren miehen kidutukseen ja kuolemaan Kahrizakin
pidätyskeskuksessa vuonna 2009.

12.4.2011

Oikeuslaitoksen sosiaaliasioiden ja rikostorjuntayksikön
apulaispäällikkö Khorasan-Razavin maakunnassa. Mash
hadin apulaissyyttäjä ainakin vuoteen 2015. Oikeuden
käynnit, joissa hän on toiminut syyttäjänä, on käyty
summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole
kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia. Koska teloituspää
töksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuoleman
tuomioita määrättiin noudattamatta asianmukaisesti oi
keudenmukaisia kuulemismenettelyjä.

12.4.2011
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25.

SALAVATI

Abdolghassem

Euroopan unionin virallinen lehti

Tunnistetiedot

L 98/21

Perusteet

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuimen presi
dentti, 15. jaosto. Teheranin tuomioistuimen tuomari.
Vastuussa vaalien jälkeisistä oikeustapauksista. Johti ke
sällä 2009 käytyjä näytösoikeudenkäyntejä. Tuomitsi
näytösoikeudenkäynneissä kuolemaan kaksi monarkistia.
On määrännyt pitkiä vankeusrangaistuksia yli sadalle
poliittiselle vangille, ihmisoikeusaktivistille ja mielen
osoittajalle.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

12.4.2011

Vuoden 2018 raporteista käy ilmi, että hän jatkoi sa
manlaisten tuomioiden määräämistä noudattamatta
asianmukaisesti oikeudenmukaisia kuulemismenettelyjä.
28.

YASAGHI Ali-Akbar

Korkeimman oikeuden tuomari, 44. jaoston päällikkö.
Setad-e Dieh -säätiön varatoimitusjohtaja. Ylituomari,
Mashhadin vallankumoustuomioistuin (2001–2011).
Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty sum
mittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunni
oitettu syytetyn perusoikeuksia. Koska teloituspäätöksiä
annettiin joukko-oikeudenkäynneissä (jopa 550 kesän
2009 ja kesän 2011 välillä), kuolemantuomioita määrät
tiin noudattamatta asianmukaisesti oikeudenmukaisia
kuulemismenettelyjä.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-

Teheranin tuomioistuimen presidentti. Iranin vankilaor
ganisaation entinen päällikkö. Osallistui tässä ominai
suudessa poliittisten mielenosoittajien joukkopidätyksiin
ja vankilajärjestelmän puitteissa tapahtuneiden pahoinpi
telyjen peittelyyn.

12.4.2011

Hossein

31.

SEDAQAT Farajollah

Teheranin yleisen vankeinhoitohallinnon apulaissihteeri.
Evinin vankilan johtaja (Teheran) lokakuuhun 2010
saakka, minä aikana tapahtui kidutuksia. Uhkaili ja pai
nosti vankeja useaan otteeseen.

12.4.2011

32.

ZANJIREI Mohammad-

Iranin vankilaorganisaation johtajan vanhempana neu
vonantajana ja apulaisjohtajana syyllistyi vakaviin ihmis
oikeusloukkauksiin vankeja kohtaan. Hallinnoi järjestel
mää, jossa vankeihin kohdistui pahoinpitelyä, kidutusta
ja epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua ja jossa vanki
laolot olivat erittäin huonot.

12.4.2011

Iranin korkeimman ihmisoikeusneuvoston neuvonan
taja. Entinen korkeimman ihmisoikeusneuvoston sih
teeri. Entinen Ilamin maakunnan kuvernööri. Entinen si
säministeriön poliittinen johtaja. Vastasi poliittisia
puolueita ja ryhmiä koskevan lain 10 artiklan mukaisen
komitean päällikkönä mielenosoitusten ja muiden julkis
ten tapahtumien sallimisesta ja poliittisten puolueiden
rekisteröinnistä.

10.10.2011

Ali

33.

ABBASZADEH-MESHKINI

Mahmoud

Keskeytti vuonna 2010 kahden Mousaviin liittyvän re
formistisen poliittisen puolueen toiminnan (Islamic Iran
Participation Front ja Islamic Revolution Mujahedeen
Organization). Kieltänyt vuodesta 2009 johdonmukai
sesti ja jatkuvasti kaikki hallituksen vastaiset kokoontu
miset eli perustuslaillisen oikeuden osoittaa mieltä, mikä
on johtanut siihen, että rauhanomaisia mielenosoittajia
on pidätetty kokoontumisvapautta koskevan oikeuden
vastaisesti.
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Kielsi vuonna 2009 myös oppositiolta luvan järjestää ti
laisuuden niiden henkilöiden muistoksi, jotka saivat sur
mansa presidentinvaaleihin liittyvissä mielenosoituk
sissa.

35.

AKHARIAN Hassan

Karadjissa sijaitsevan Radjaishahrin vankilan osasto 1:n
vartija heinäkuuhun 2010. Useat entiset vangit ovat ker
toneet hänen syyllistyneen kidutukseen ja estäneen van
keja saamasta hoitoa. Yksi Radjaisharin vangeista on
kertonut kaikkien vartijoiden pahoinpidelleen häntä ja
Akharianin olleen asiasta täysin tietoinen. Lisäksi tiede
tään ainakin yhden vangin, Mohsen Beikvandin, kärsi
neen kaltoinkohtelusta ja kuolleen Akharianin ollessa
vartijana. Beikvand kuoli syyskuussa 2010. Toiset vangit
väittävät uskottavasti, että hänet surmattiin Hassan
Akharianin määräyksestä.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza
(alias AVAEE Seyyed

Oikeusministeri. Entinen erityistutkintaviraston johtaja.
Heinäkuuhun 2016 saakka apulaissisäministeri ja julki
sen rekisterin päällikkö. Tuomareiden kurinpitotuo
mioistuimen neuvonantaja huhtikuusta 2014. Teheranin
tuomioistuimen entinen presidentti. Teheranin tuomiois
tuimen presidenttinä syyllistynyt ihmisoikeusloukkauk
siin, mielivaltaisiin pidätyksiin, vankien oikeuksien epää
miseen ja suureen määrään teloituksia.

10.10.2011

Shirazin muutoksenhakutuomioistuimen 22. jaoston
presidentti marraskuusta 2011. Shirazin syyttäjä loka
kuuhun 2011. Toimi syyttäjänä vuonna 2008 Shirazin
pommi-iskujen tapauksessa, jota hallinto käytti teko
syynä muiden asiaan liittymättömien henkilöiden tuo
mitsemiseksi kuolemaan. On määrännyt kuolemanran
gaistuksia ja muita vähemmistöihin kohdistuvia vakavia
rangaistuksia, jotka loukkaavat oikeudenmukaiseen oi
keudenkäyntiin ja vapauteen mielivaltaisista pidätyksistä
liittyviä ihmisoikeuksia.

10.10.2011

Iranin asevoimien johtajana korkea-arvoisin sotilasko
mentaja (1989–2016), johti kaikkia sotilasosastoja ja
-toimintoja, myös islamilaista vallankumouskaartia
(IRGC) ja poliisia. Hänen komentamansa joukot syyllis
tyivät vuonna 2009 raakoihin väkivaltaisuuksiin rauhan
omaisia mielenosoittajia kohtaan ja massapidätyksiin.

10.10.2011

Alireza)

37.

BANESHI Jaber

38.

FIRUZABADI

kenraalimajuri Dr
Seyeed Hasan (alias
FIRUZABADI kenrm Dr
Seyed Hasan;
FIROUZABADI kenrm Dr
Seyyed Hasan,
FIROUZABADI kenrm Dr
Seyed Hassan)

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Syntymäpaikka: Mashad
Syntymäaika: 3.2.1951

Myös kansallisen turvallisuusneuvoston (SNCS) ja sovin
toneuvoston jäsen.

Qomin yleinen syyttäjä (2008–2017), vankiloiden pääo
saston nykyinen johtaja. Hän oli vastuussa lukuisten ri
koksesta epäiltyjen mielivaltaisesta pidättämisestä ja pa
hoinpitelystä Qomissa. Hän oli osallisena oikeusturvan
vakavaan loukkaukseen, mikä on edistänyt kuoleman
rangaistuksen ylenmääräistä ja kasvavaa käyttöä ja teloi
tusten määrän jyrkkää kasvua vuosina 2009 ja 2010.

10.10.2011
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HABIBI Mohammad

Reza

41.

HEJAZI Mohammad

Syntymäpaikka:
Isfahan / Ispahan
Syntymäaika: 1956
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Oikeusministeriön päällikkö Yazdissa. Isfahanin entinen
apulaissyyttäjä. Osallisena oikeudenmukaisen oikeuden
käynnin epäämiseen syytetyiltä. Esimerkiksi Abdollah
Fathi teloitettiin toukokuussa 2011, koska Habibi ei vä
littänyt hänen oikeudestaan tulla kuulluksi tai mielenter
veysongelmistaan maaliskuussa 2010 käydyn oikeuden
käynnin aikana. Hän oli näin ollen osallisena
oikeusturvan vakavaan loukkaamiseen ja teloitusten lu
kumäärän jyrkkään nousuun vuonna 2011.

10.10.2011

IRGC:N kenraali, ollut keskeisessä asemassa Iranin vihol
listen pelottelussa ja uhkailemisessa. IRGC:n Sarollahjoukkojen entinen päällikkö Teheranissa ja entinen Basijjoukkojen päällikkö. Hän oli keskeisessä asemassa vaa
lien jälkeisissä mielenosoittajien vaientamistoimissa
vuonna 2009.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

IRGC:n poliittinen johtaja. On tehnyt useita yrityksiä sa
nanvapauden ja vapaan keskustelun tukahduttamiseksi
antamalla julkisia lausuntoja, jotka tukevat mielenosoit
tajien ja toisinajattelijoiden pidättämistä ja rankaise
mista. Ensimmäisiä korkea-arvoisia virkamiehiä, jotka
vaativat Moussavin, Karroubin ja Khatamin pidättämistä
vuonna 2009. On tukenut menetelmiä, jotka rikkovat
oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, muun
muassa julkisia tunnustuksia, ja julkaissut kuulusteluiden
sisältöä ennen oikeudenkäyntiä. Todisteiden mukaan
hän on sallinut mielenosoittajiin kohdistuneen väkival
lan käytön. IRGC:n tärkeänä jäsenenä on erittäin toden
näköisesti ollut tietoinen raakojen kuulustelumenetel
mien käytöstä tunnustusten pakottamiseen.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

Iranin yhdistyneiden asevoimien apulaiskomentaja, vas
tuussa kulttuuriasioista (eli State Defence Publicity HQ).
Osallistui aktiivisesti vuoden 2009 mielenosoitusten tu
kahduttamistoimiin. Varoitti Kayhanin haastattelussa,
että useat mielenosoittajat Iranissa ja sen ulkopuolella
on tunnistettu ja joutuvat aikanaan vastuuseen. Kehotta
nut avoimesti ulkomaalaisten joukkotiedotusvälineiden
ja Iranin opposition tukahduttamiseen. Pyysi vuonna
2010 hallitusta tiukentamaan lakeja, jotka koskevat ulk
omaisten tiedotusvälineiden kanssa yhteistyötä tekeviä
iranilaisia.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad

Vallankumouskaartin parlamentaaristen asioiden edus
taja. Yazdin maakunnan parlamentaarinen edustaja vuo
desta 2011 vuoteen 2016 ja kansallisen turvallisuuden
ja ulkopolitiikan parlamentaarisen valiokunnan jäsen.
Basijin opiskelijajoukkojen entinen komentaja.

10.10.2011

Saleh

Tässä tehtävässään hän osallistui aktiivisesti mielenosoi
tusten tukahduttamistoimiin sekä lasten ja nuorten asen
teenmuokkaukseen sananvapauden ja toisinajattelun tu
kahduttamisen jatkamiseksi. Kansallisen turvallisuuden
ja ulkopolitiikan parlamentaarisen valiokunnan jäsenenä
tuki julkisesti hallituksen vastustuksen tukahduttamista.
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KAMALIAN Behrouz

Syntymäpaikka: Teheran
Syntymäaika: 1983

Iranin hallintoon sidoksissa olevan Ashiyaneh-kyberryh
män johtaja. Behrouz Kamalianin perustama Ashiyaneh
Digital Security on vastuussa sekä kotimaisiin hallituk
sen vastustajiin ja uudistusmielisiin että ulkomaisiin ins
tituutioihin kohdistetuista laajamittaisista tietoverkko
hyökkäyksistä. Kamalianin Ashiyaneh-organisaation työ
on auttanut hallintoa tukahduttamaan oppositiota, mi
hin on liittynyt lukuisia vakavia ihmisoikeusloukkauksia.

10.10.2011

(alias Hackers Brain,
Behrooz_Ice)

49.

MALEKI Mojtaba

Oikeusministeriön apulaispäällikkö Khorasan-Razavin
maakunnassa. Kermanshahin entinen syyttäjä. Hänellä
on ollut rooli Iranissa määrättävien kuolemantuomioi
den suuressa lukumäärässä. Hän toimi esimerkiksi syyt
täjänä tapauksessa, jossa seitsemän huumausainekau
pasta tuomittua vankia hirtettiin samana päivänä,
3.1.2010, Kermanshahin keskusvankilassa.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad (alias
Reza; OMIDI Reza)

Poliisin VI jaoston päällikkö, tutkintaosasto. Iranin polii
sin tiedustelupalvelun entinen päällikkö. Iranin poliisin
tietoverkkorikosyksikön entinen päällikkö. Vastuussa tu
hansista tutkinta- ja syytetoimista, jotka koskevat inter
netiä käyttäviä uudistusmielisiä ja poliittisia vastustajia.
Vuoden 2009 vihreän liikkeen aikana ja sen jälkeen hän
oli vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista laillisia
oikeuksiaan puolustavien henkilöiden oikeuksien tukah
duttamiseksi, sananvapaus mukaan lukien.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud

Teheranin ”Persepolis”jalkapallokerhon
entinen johtaja.

Teheranin kaupungin bensiini- ja liikennekomitean enti
nen johtaja. Teheranin yleisen syyttäjän sijainen vankilaasioissa vuoden 2009 protestien vaientamisen yhtey
dessä. Teheranin yleisen syyttäjän sijaisena hän oli välit
tömässä vastuussa useista viattomien, rauhanomaisten
mielenosoittajien ja aktivistien pidätysmääräyksistä. Mo
nista ihmisoikeuspuolustajien kertomuksista käy ilmi,
että käytännössä kaikkia hänen määräyksestään pidätet
tyjä henkilöitä pidettiin eripituisia aikoja eristettyinä il
man oikeutta tavata asianajajaansa tai omaisiaan ja il
man syytettä eli heitä pidettiin tahdonvastaisesti
kadoksissa. Useissa tapauksissa heidän perheilleen ei ole
ilmoitettu pidätyksestä.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI

Syntymäpaikka: Selseleh
(Iran)

Kansallisen turvallisuus- ja ulkopoliittisen komitean jä
sen. Lorestanin maakunnan parlamentaarinen edustaja.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan parlamentaarisen komis
sion jäsen. Evinin vankilan johtaja vuoteen 2012. Kidu
tus oli Evinin vankilassa yleinen käytäntö Sourin toi
miessa sen johtajana. Osastolla 209 pidettiin useita
aktivisteja vangittuina heidän vastustettuaan rauhan
omaisesti vallassa olevan hallituksen toimia.

10.10.2011

Hojatollah

Syntymäaika: 1964
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TAMADDON Morteza
(alias TAMADON

Syntymäpaikka: Shahr
Kord-Isfahan

Morteza)

Syntymäaika: 1959
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Teheranin maakunnan yleisen turvallisuuden neuvoston
entinen johtaja. Entinen IRGC:n Teheranin maakunnan
kenraalikuvernööri. Oli kuvernöörin ja Teheranin maa
kunnan yleisen turvallisuuden neuvoston johtajan omi
naisuudessa päävastuussa kaikista IRGC:n sortotoimista
Teheranin maakunnassa, myös poliittisten mielenosoi
tusten tukahduttamisesta kesäkuusta 2009 lähtien. Ny
kyisin Khajeh Nasireddin Tusi -teknologiayliopiston joh
tokunnan jäsen.

10.10.2011

55.

ZEBHI Hossein

Oikeuslaitoksen ensimmäinen apulaisneuvonantaja ja
korkeimman oikeuden tuomari. Iranin yleisen syyttäjän
sijainen (2007–2015). Tässä tehtävässään hän oli vas
tuussa vuoden 2009 vaalien jälkeisten mielenosoitusten
jälkeen käynnistetyistä oikeustapauksista, jotka käytiin
ihmisoikeuksien vastaisesti. Tässä tehtävässään hän on
myös sallinut huumausainerikoksista tuomitut kohtuut
tomat rangaistukset.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-

Hallintotuomioistuimen päällikkö. Osallistui vuonna
2009 rauhanomaisten mielenosoittajien vastaisiin tukah
duttamistoimiin asevoimien oikeudellisen osaston johta
jana.

10.10.2011

Kazem

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz

Tuomari Teheranin maakunnan rikostuomioistuimessa.
Hän osallistui useisiin oikeudenkäynteihin mielenosoitta
jia vastaan, kuten Abdol-Reza Ghanbarin oikeudenkäyn
tiin: opettajana toiminut Ghanbari pidätettiin tammi
kuussa 2010 ja tuomittiin kuolemaan poliittisen
toimintansa vuoksi.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad-

Etelä-Khorasanin maakunnan oikeushallinnon varapu
heenjohtaja, vastuussa rikollisuuden torjunnasta. Myönsi
kesäkuussa 2011, että maaliskuun 2010 ja maaliskuun
2011 välisenä aikana oli pantu täytäntöön 140 kuole
manrangaistusta, minkä lisäksi satakunta muuta kuole
manrangaistusta on tiettävästi salaa pantu täytäntöön sa
mana aikana samaisessa Etelä-Khorasanin maakunnassa
perheiden ja asianajajien tietämättä. Hän oli näin ollen
osallinen oikeusturvan vakavaan loukkaamiseen, mikä
on johtanut kuolemantuomioiden suureen määrään.

10.10.2011

Entisen presidentin Mahmoud Ahmadinejadin neuvo
nantaja ja kovan linjan poliittisen ryhmän YEKTAn tied
ottaja. Kulttuuriministeri ja islamilaisen opastuksen mi
nisteri (2009–2013). Entisenä IRGC:n jäsenenä osallistui
toimittajiin kohdistuneisiin tukahduttamistoimiin.

10.10.2011

EU:n luetteloon merkitsemän kyberpoliisin (Cyber Po
lice) päällikkö. Tässä ominaisuudessa hän ilmoitti kam
panjasta hakkerien rekrytoimiseksi hallituksen palveluk
seen tarkoituksena internet-viestinnän valvonnan
tehostaminen ja ”haitallisten” sivustojen vahingoittami
nen.

23.3.2012

Bagher

60.

HOSSEINI Dr

Mohammad (alias
HOSSEYNI Dr Seyyed
Mohammad; Seyed,
Sayyed ja Sayyid)

64.

KAZEMI Toraj

Syntymäpaikka:
Rafsanjan, Kerman
Syntymäaika: 1961
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Syntymäpaikka: Najaf
(Irak)
Syntymäaika: 1960 tai
elokuu 1961

69.

MORTAZAVI Seyyed

Solat

Syntymäpaikka: Farsan,
Tchar Mahal-o-Bakhtiari
(etelä) – (Iran)
Syntymäaika: 1967

9.4.2019

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Nimitetty sovintoneuvoston johtajaksi 29. joulukuuta
2018. Oikeuslaitoksen johtaja vuodesta 2009 lukien.
Oikeuslaitoksen johtajan on annettava suostumuksensa
ja hyväksyttävä allekirjoituksellaan jokainen rangaistus,
jonka perusteena on qisas (hyvitys), hodoud (rikos Ju
malaa vastaan) ja ta'zirat (rikos valtiota vastaan). Tämä
sisältää kuolemanrangaistukseen, raipparangaistukseen
ja amputoimiseen johtavat tuomiot. Tältä osin hän on
henkilökohtaisesti hyväksynyt allekirjoituksellaan monia
kuolemanrangaistuksia, jotka ovat kansainvälisten nor
mien kanssa ristiriidassa, mukaan lukien kivityksiä, hirt
toteloituksia, alaikäisten teloituksia ja julkisia teloituksia
esimerkiksi niin, että vankeja on riiputettu sillalta tuhan
sien katsojien edessä. Näin ollen hän on vaikuttanut te
loitusten suureen määrään. Hän on myös sallinut ruu
miillisen rangaistuksen käsittävät tuomiot kuten
amputaatiot ja hapon tiputtamisen tuomitun silmiin.
Sen jälkeen kun Sadeq Larijani aloitti tehtävässään, po
liittisten vankien, ihmisoikeuksien puolustajien ja vä
hemmistöihin kuuluvien mielivaltaiset pidätykset ovat li
sääntyneet selvästi. Sadeq Larijani on myös vastuussa
siitä, että oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
laiminlyödään systemaattisesti Iranin oikeusprosessissa.

23.3.2012

Iranin toiseksi suurimman kaupungin Mashadin entinen
pormestari; kaupungissa järjestetään säännöllisesti julki
sia teloituksia. Entinen poliittisten asioiden apulaissisä
ministeri, nimitetty vuonna 2009. Tässä ominaisuudessa
hän oli vastuussa laillisten oikeuksiensa, sananvapaus
mukaan lukien, puolesta puhuneisiin henkilöihin koh
distettujen tukahduttamistoimien johtamisesta. Nimitet
tiin myöhemmin Iranin vuoden 2012 parlamenttivaa
lien ja vuoden 2013 presidentinvaalien vaalilautakunnan
johtajaksi.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

Oikeudellisten asioiden tarkastuslaitoksen ja Teheranin
oikeusministeriön julkisen tarkastusosaston apulaispääl
likkö. Entinen Karajin syyttäjä. Vastuussa vakavista ih
misoikeusloukkauksista, mukaan lukien toimiminen
syyttäjänä oikeudenkäynneissä, joissa määrättiin kuole
manrangaistuksia. Fahradin toimiessa syyttäjänä Karajin
alueella toteutettiin suuri määrä teloituksia.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali

Evinin vankilan entinen johtaja, nimitetty vuoden 2012
puolivälissä. Toimiessaan vankilan johtajana vankilaolot
heikentyivät, ja raporteissa viitataan vankien kaltoinkoh
telun lisääntymiseen. Lokakuussa 2012 yhdeksän nais
puolista vankia ryhtyi nälkälakkoon vastalauseena sille,
että vanginvartijat rikkoivat heidän oikeuksiaan ja koh
telivat heitä väkivaltaisesti.

12.3.2013

Mazandaran maakunnan syyttäjänä Jafari suositteli kuo
lemantuomion määräämistä tapauksissa, joissa hän
toimi syyttäjänä. Tämä johti useisiin teloituksiin, myös
julkisiin teloituksiin, sekä olosuhteisiin, joissa kuoleman
tuomio on kansainvälisten ihmisoikeuksien vastainen,
myös olemalla kohtuuton ja liiallinen rangaistus. Jafari
on ollut myös vastuussa laittomista pidätyksistä ja ba
hai-vankien oikeuksien loukkaamisesta alkaen pidättä
misestä aina eristyssellissä pitämiseen tiedustelupalvelun
pidätyskeskuksessa.

12.3.2013

Ashraf (alias Ali Ashraf
Rostami Aghdam)

83.

JAFARI Asadollah
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HAMLBAR Rahim
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Perusteet

Tabrizin vallankumoustuomioistuimen 1. jaoston tuo
mari. Langettanut ankaria rangaistuksia azeri-vähemmis
töön kuuluville ja työntekijöiden oikeuksien puolustajille
ja syyttänyt heitä vakoilusta, kansallisen turvallisuuden
vaarantamisesta, Iranin hallinnon vastaisesta propagan
dasta ja Iranin johtajan halventamisesta. Erittäin räikeä
tapaus oli oikeusjuttu, jossa 20 vapaaehtoistyöntekijälle
(Iranissa elokuussa 2012 tapahtuneen maanjäristyksen
jälkeen) langetettiin vankeusrangaistukset yrityksistä aut
taa maanjäristyksen uhreja. Oikeus tuomitsi työntekijät
”kokoontumisesta ja yhteistoiminnasta rikosten tekemi
seksi kansallista turvallisuutta vastaan”.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

12.3.2013”

Yhteisöt
Nimi

”1.

Kyberpoliisi (Cyber
Police)

Tunnistetiedot

Perusteet

Sijainti: Teheran, Iran
www-sivut: http://www.
cyberpolice.ir

Tammikuussa 2011 perustettu Iranin kyberpoliisi on
Iranin islamilaisen tasavallan poliisin yksikkö, jota johti
sen perustamisesta alkaen vuoden 2015 alkupuolelle
saakka
Esmail
Ahmadi-Moqaddam
(luettelossa).
Ahmadi-Moqaddam on korostanut, että kyberpoliisi
ryhtyy toimiin niitä vastavallankumouksellisia ja toisina
jattelevia ryhmiä vastaan, jotka vuonna 2009 käyttivät
internetiin perustuvaa sosiaalista mediaa protestien nos
tamiseksi presidentti Mahmoud Ahmadinejadin uudel
leenvalintaa vastaan. Tammikuussa 2012 kyberpoliisi
antoi internet-kahviloille uudet ohjeet, joissa vaaditaan
käyttäjiä antamaan henkilötietonsa kahvilan omistajalle,
jonka on säilytettävä tiedot kuuden kuukauden ajan sa
moin kuin luettelo verkkosivuista, joilla asiakas on käy
nyt. Säännöt edellyttävät kahvilan omistajien myös asen
tavan valvontakamerat ja säilyttämään tallenteet kuuden
kuukauden ajan. Näiden uusien sääntöjen avulla voidaan
muodostaa lokikirja, jota viranomaiset voivat käyttää
jäljittääkseen aktivisteja tai muita henkilöitä, joita pide
tään vaarana kansalliselle turvallisuudelle.
Kesäkuussa 2012 Iranin tiedotusvälineet kertoivat, että
kyberpoliisi suunnittelee hyökkäystä virtuaalisia yksityis
verkkoja vastaan. Kyberpoliisi pidätti 30. lokakuuta
2012 (ilman pidätysmääräystä) bloggaaja Sattar Behesh
tin ”toimista kansallista turvallisuutta vastaan sosiaali
sessa mediassa ja Facebookissa”. Beheshti oli arvostellut
Iranin hallitusta blogissaan. Beheshti löytyi kuolleena
vankisellistään 3. marraskuuta 2012, ja kyberpoliisin us
kotaan kiduttaneen hänet kuoliaaksi.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

12.3.2013”

ISSN 1977-0812 (sähköinen julkaisu)
ISSN 1725-261X (painettu julkaisu)

★

★

★

★
★
★

★
★
★
★ ★ ★

Euroopan unionin julkaisutoimisto
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

FI

