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RENDELETEK
A TANÁCS 371/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2014. április 10.)
az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott
korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intéz
kedésekről szóló, 2011. április 12-i 359/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
(1)

A Tanács 2011. április 12-én elfogadta a 359/2011/EU rendeletet.

(2)

A 2011/235/KKBP tanácsi határozat (2) felülvizsgálata alapján a Tanács megállapította, hogy a korlátozó intézke
dések hatályát 2015. április 13-ig meg kell hosszabbítani.

(3)

Ezenkívül a 2014/205/KKBP tanácsi határozattal (3) összhangban aktualizálni kell a 359/2011/EU rendelet
I. mellékletében szereplő egyes személyekre vonatkozó bejegyzéseket.

(4)

A 359/2011/EU rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 359/2011/EU rendelet I. mellékletét e rendelet mellékletének megfelelően módosítani kell.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2014. április 10-én.
a Tanács részéről
az elnök
D. KOURKOULAS

(1) HL L 100., 2011.4.14., 1. o.
(2) A Tanács 2012. április 12-i 2011/235/KKBP határozata az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben
hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 100., 2011.4.14., 51. o.).
(3) A Tanács 2014. április 10-i 2014/205/KKBP határozata az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben
hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/235/KKBP határozat módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 25. oldalát).
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Melléklet

Az alább felsorolt személyekre vonatkozó bejegyzések felváltják a 359/2011/EU tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő
személyekre vonatkozó bejegyzéseket:
Személyek

Név

1.

Azonosító adat

RAJABZADEH

Indoklás

A jegyzékbe
való felvétel
időpontja

A Teheráni Katasztrófaenyhítő Szervezet (TDMO) veze
tője. A Teheráni Rendőrség korábbi vezetője (2010. janu
árig).
Nagy-Teherán Bűnüldöző Erőinek parancsnokaként
Azizollah Rajabzadeh a legmagasabb rangú személy, akit
a Kahrizak Börtönben történt visszaélések kapcsán vád
alá helyeztek.

Azizollah

2.

DORRI- NADJAFA
BADI Ghorban-Ali

Születési hely:
Najafabad (Irán)
– Születési
idő: 1945

A Hasznosítási Tanács tagja, valamint a legfelsőbb
vezetőt képviseli a Markazi („középső”) tartományban.
Irán korábbi főügyésze (2009. szeptemberig) (korábbi
titkosszolgálati miniszter, Khatami elnöksége alatt).
Irán főügyészeként ő rendelte el és felügyelte a válasz
tások utáni első tüntetéseket követő kirakatpereket, ahol
a vádlottaknak nem biztosították a jogaikat, jogász.
Felelősséggel tartozik a Kahrizak Börtönben történt
visszaélésekért is.

3.

MORTAZAVI Said

Születési hely:
Meybod, Jazd
(Irán) – Szüle
tési idő: 1967

Az Iráni Csempészet Elleni Munkacsoport korábbi veze
tője, korábbi teheráni főügyész (2009. augusztusig).
Teheráni főügyészként olyan általános hatályú határoza
tot adott ki, amelyet aktivisták, újságírók és diákok
százainak őrizetbe vételéhez használtak fel. 2010
augusztusában felfüggesztették hivatalából, miután az
iráni igazságszolgáltatás vizsgálatot folytatott ellene azzal
kapcsolatban, hogy mi volt a szerepe a választások után
az ő parancsára letartóztatott három férfi halálában.

4.

ZARGAR Ahmad

Az erkölcs megőrzéséért felelős szervezet vezetője.
Korábbi bíró, Teheráni Fellebbviteli Bíróság, 36. körzet.
Tüntetőkkel szembeni hosszú börtönbüntetést és halál
büntetést kiszabó ítéleteket erősített meg.

5.

ABBASZADEH- MESH
KINI, Mahmoud

Ilám tartomány kormányzója. A Belügyminisztérium 2011.10.10.
korábbi politikai igazgatója.
A politikai pártok és csoportok tevékenységéről szóló
törvény 10. cikke szerinti bizottság elnökeként ő felelt a
tüntetések és más nyilvános rendezvények engedélyezé
séért, valamint a politikai pártok bejegyzéséért.
2010-ben felfüggesztette két, Moussavihoz kapcsolható
reformpárti politikai párt, az Iszlám Irán Részvételi Front
és az Iszlám Forradalom Mudzsahedin Szervezete tevé
kenységét.

2014.4.12.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

Név

Azonosító adat

Indoklás

L 109/11
A jegyzékbe
való felvétel
időpontja

2009-től kezdődően folyamatosan és következetesen
elutasított miden nem kormányzati eseményt, megta
gadva ezáltal a tüntetéshez fűződő alkotmányos jogot,
ami számos békés tüntető letartóztatásához vezetett, ez
pedig sérti a gyülekezési szabadság jogát.
2009-ben megtagadta az ellenzéktől az elnökválasztás
kapcsán tartott tüntetéseken meggyilkolt emberek gyász
szertatásának megtartására vonatkozó engedélyt.

6.

FIRUZABADI Maj-Gen

Dr Seyyed Hasan
(más néven: FIRUZA
BADI Maj-Gen Dr
Seyed Hassan;
FIROUZABADI MajGen Dr Seyyed
Hasan; FIROUZABADI
Maj-Gen Dr Seyed
Hassan)

7.

Születési hely:
Mashad
Születési
idő: 1951.2.3.

JOKAR Mohammad

2011 óta Jazd tartomány parlamenti képviselője. A 2011.10.10.
Baszidzs tanulói szervezetének korábbi parancsnoka.
A Baszidzs tanulói szervezetének parancsnokaként tevé
kenyen részt vett az iskolákban és egyetemeken zajló
tüntetések elfojtásában, valamint az aktivisták és az
újságírók bírósági eljárás nélküli fogva tartásában.

Saleh

8.

SALARKIA Mahmoud

9.

SOURI Hojatollah

Az iráni fegyveres erők vezérkari főnökeként a legfelsőbb 2011.10.10.
katonai parancsnok, az ő irányítása alatt áll valamennyi
katonai hadosztály és politika, az Iszlám Forradalmi
Gárdát és a rendőrséget is beleértve. A hivatalos parancs
noki lánc alapján az ő parancsnoksága alatt lévő erők
brutális erőszakot alkalmaztak békés tüntetőkkel
szemben, valamint tömeges letartóztatást hajtottak
végre.
A Legfelsőbb Nemzeti Biztonsági Tanácsnak és a Hasz
nosítási Tanácsnak is tagja.

A teheráni
„Persepolis”
Futballklub
igazgatója.

Teherán város benzin- és közlekedési bizottságának veze 2011.10.10.
tője. A teheráni főügyész büntetés-végrehajtási ügyekkel
foglalkozó helyettese a 2009-es erőszakos fellépések
idején.
A teheráni főügyész büntetés-végrehajtási ügyekkel
foglalkozó helyetteseként közvetlenül felelős volt az
ártatlan, békés tüntetőkkel és aktivistákkal szemben
kiadott számos letartóztatási parancsért. Az emberijogvédők beszámolói szerint jóformán valamennyi letartóz
tatott személyt – az ő utasítása alapján – minden érintke
zési lehetőségtől elzárva (nem léphetnek kapcsolatba az
ügyvédjükkel és a családjukkal), vádemelés nélkül tartják
fogva változó hosszúságú ideig, gyakran olyan körülmé
nyek között, hogy az erőszakos eltűnésnek is tekinthető.
A családjukat gyakran nem is értesítik a letartóztatásról.

Loresztán tartomány parlamenti képviselője. A parla 2011.10.10.
ment kül- és biztonságpolitikai bizottságának tagja. Az
Evin börtön korábbi vezetője.
Az Evin börtön vezetőjeként 2009-ben felelős volt a
hivatali ideje alatt a börtönben elkövetett olyan súlyos
emberi jogi visszaélésekért, mint például a verés, a lelki
terror vagy a nemi erőszak. Különböző források egybe
hangzó állítása szerint a kínzás általános gyakorlatnak
számít az Evin börtönben. A 209. körletben számos
aktivistát tartanak fogva a hatalmon lévő kormánnyal
szembeni békés tevékenységeik miatt.
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TALA Hossein (más
néven: TALA

TAMADDON Morteza

(más néven:
TAMADON Morteza)

12.

BAKHTIARI Seyyed

Morteza

13.

HOSSEINI Dr

Mohammad (más
néven: HOSSEYNI, Dr
Seyyed Mohammad;
Seyed, Sayyed és
Sayyid)

14.

MOSLEHI Heydar

(más néven:
MOSLEHI Heidar;
MOSLEHI Haidar)

A jegyzékbe
való felvétel
időpontja

Teherán tartomány főkormányzójának („Farmandar”) 2011.10.10.
helyettese 2010 szeptemberéig, felelősség terheli külö
nösen a rendőri erők beavatkozásáért és ezáltal a tünte
tések elnyomásáért.
2010 decemberében kitüntetésben részesült a választá
sokat követő kemény fellépésekben játszott szerepéért.

Hosseyn)

11.

Indoklás

2014.4.12.

Születési hely:
Shahr
KordIszfahán
Születési
idő: 1959

Teherán tartomány korábbi főkormányzója, továbbá 2011.10.10.
Teherán tartomány közbiztonsági tanácsának a vezetője,
az Iszlám Forradalmi Gárda tagja.
Kormányzóként, valamint Teherán tartomány közbizton
sági tanácsának vezetőjeként általános felelősség terheli
minden elnyomó tevékenységért, beleértve a 2009.
júniusi politikai tüntetések leverését. Arról ismert, hogy
személyesen vett részt Karroubi és Moussavi ellenzéki
vezetők zaklatásában.

Születési hely:
Meshed (Irán)
Születési
idő: 1952

Korábbi igazságügy-miniszter (2009–2013), korábban 2011.10.10.
Iszfahán főkormányzója és az Állami Börtönök Szerve
zetének igazgatója (2004 júniusáig).
Igazságügy-miniszterként kulcsszerepet játszott az iráni
diaszpóra fenyegetésében és zaklatásában azáltal, hogy
bejelentette egy olyan különleges bíróság felállítását,
amely kizárólag az országhatárokon kívül élő irániakkal
kapcsolatos ügyekkel foglalkozik. A teheráni ügyész
erőfeszítései nyomán az elsőfokú bíróság és a fellebbviteli
bíróság két részlege, valamint az ítélőbíróságok számos
részlege kapta feladatául a külföldön élőkkel kapcsolatos
ügyek intézését.

Születési hely: Korábbi kulturális és iszlámügyi miniszter (2009–2013). 2011.10.10.
Rafszandzsán,
A Forradalmi Gárda volt tagja, közreműködött az újság
Kermán tarto írók elnyomásában.
mány
Születési
idő: 1961

Születési hely:
Iszfahán (Irán)
Születési
idő: 1956

Korábbi titkosszolgálati miniszter (2009–2013).
2011.10.10.
A Titkosszolgálati Minisztérium az irányítása alatt foly
tatta a tüntetők és a rendszer bírálói önkényes fogva
tartásának és üldözésének általános gyakorlatát. A
Titkosszolgálati Minisztérium továbbra is fenntartja a
209. körletet, ahol számos aktivistát tartanak fogva a
hatalmon lévő kormánnyal szembeni békés tevékenysé
geik miatt. A Titkosszolgálati Minisztérium vallatói a
209. körletben a foglyokkal szemben verést, lelki terrort
és nemi erőszakot alkalmaztak. Korábbi titkosszolgálati
miniszterként felelősség terheli a hivatali ideje alatt elkö
vetett visszaélésekért.
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15.

TAGHIPOUR Reza

Születési hely:
Maragheh (Irán)
Születési
idő: 1957

A teheráni városi tanács tagja. Korábbi információs és
hírközlési miniszter (2009–2012)
Információs miniszterként a cenzúráért, valamint az
internetes tevékenységeknek és a kommunikáció minden
formájának (különös tekintettel a mobiltelefonokra) az
ellenőrzéséért felelős egyik legmagasabb rangú tisztviselő
volt. Politikai fogvatartottak kihallgatása során a kihall
gatók a fogvatartottak személyes adatait, e-mailjeit és
beszélgetéseit is felhasználják. A legutóbbi elnökválasztás
óta az utcai demonstrációk alatt számos alkalommal
blokkolták a mobilhálózatok használatát és a szöveges
üzenetküldést, zavarták a TV-csatornák műholdas
adásait, az internetforgalmat pedig lokálisan felfüggesz
tették vagy legalábbis lelassították.

2012.3.23.

16.

EMADI, Hamid Reza

Születési
idő: kb. 1973
Születési hely:
Hamadán
Lakóhely:
Teherán
Munkahely:
Press TV szék
helye, Teherán

A Press TV hírigazgatója. A Press TV korábbi vezető
producere.
Ő felel a fogvatartottak – köztük újságírók, politikai akti
visták, a kurd és arab kisebbséghez tartozó személyek –
kényszerített vallomásainak felvételéért és sugárzásáért,
megsértve ezzel a tisztességes és szabályszerű eljáráshoz
való, nemzetközileg elismert jogot. Az OFCOM független
médiaszabályozó szervezet 100 000 GBP büntetést
szabott ki a Press TV-re az Egyesült Királyságban, amiért
az 2011-ben sugározta az iráni–kanadai újságírónak és
filmesnek, Maziar Baharinak a börtönben kényszer hatá
sára tett vallomását. NGO-k jelentése szerint más alka
lommal is előfordult, hogy a Press TV kényszer hatására
született vallomásokat adott le. Emadi tehát megsértette
a szabályszerű és tisztességes eljáráshoz való jogot.

2013.3.12.

(más néven: Hamid
reza Emadi)

