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SPRENDIMAI
TARYBOS SPRENDIMAS 2011/235/BUSP
2011 m. balandžio 12 d.
dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
1.
Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad priede išvar
dytiems asmenims, kurie yra atsakingi už sunkius žmogaus
teisių pažeidimus Irane, bei su jais susijusiems asmenims nebūtų
leidžiama atvykti į jų teritorijas ar vykti per jas tranzitu.

(1)

2011 m. kovo 21 d. Taryba pakartojo esanti labai susi
rūpinusi dėl blogėjančios žmogaus teisių padėties Irane.

2.
1 dalimi valstybė narė neįpareigojama atsisakyti įleisti į
savo teritoriją savo piliečių.

(2)

Taryba visų pirma pažymėjo, kad pastaraisiais mėnesiais
itin padaugėjo egzekucijų atvejų ir sistemingai vykdomos
represijos prieš Irano piliečius, kurie bauginami ir
suimami dėl to, kad naudojasi savo teisėtomis teisėmis
į saviraiškos laisvę ir rinktis į taikius susirinkimus.
Sąjunga taip pat pakartojo griežtai smerkianti kankinimą
ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį.

3.
1 dalis nedaro poveikio tiems atvejams, kai valstybė narė
turi laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

(3)

(4)

(5)

Todėl Taryba dar kartą patvirtino savo pasiryžimą toliau
kelti žmogaus teisių pažeidimų Irane klausimus ir
pareiškė esanti pasirengusi nustatyti ribojamąsias prie
mones tiems asmenims ir subjektams, kurie yra atsakingi
už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

Ribojamosios priemonės turėtų būti taikomos asmenims,
prisidėjusiems prie nurodymo vykdyti sunkius žmogaus
teisių pažeidimus arba prie jų vykdymo, arba atsakin
giems už nurodymą juos vykdyti arba už jų vykdymą
imantis smurtinių veiksmų prieš taikius demonstrantus,
žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus, studentus ar kitus
asmenis, kurie atvirai gina savo teisėtas teises, įskaitant
saviraiškos laisvę, bei asmenims, prisidėjusiems prie nuro
dymo vykdyti sunkius teisės į tinkamą teisinį procesą
pažeidimus, kankinimą, žiaurų, nežmonišką ir žeminantį
elgesį arba chaotišką, neproporcingą ir vis dažnesnį
mirties bausmės taikymą, įskaitant viešas egzekucijas,
užmėtymą akmenimis, pakorimą arba nepilnamečių nusi
kaltėlių egzekucijas, arba prie jų vykdymo, arba atsakin
giems už nurodymą juos vykdyti arba už jų vykdymą
pažeidžiant Irano tarptautinius įsipareigojimus žmogaus
teisių srityje.

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikia tolesnių
Sąjungos veiksmų,

a) kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji
šalis;

b) kaip Jungtinių Tautų rengiamos ar globojamos tarptautinės
konferencijos priimančioji šalis;

c) pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų sutei
kimo; arba

d) pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir
Italijos sudarytą Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.
3 dalis taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO)
priimančioji šalis.

5.
Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai vals
tybė narė taiko išimtį pagal 3 arba 4 dalį.

6.
Valstybės narės gali leisti taikyti pagal 1 dalį nustatytų
priemonių išimtis, kai kelionė yra pateisinama dėl skubaus
humanitarinio poreikio arba dėl dalyvavimo tarpvyriausybi
niuose susitikimuose, įskaitant tuos, kuriuos remia Sąjunga
arba kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė
narė, kuriuose vyksta politinis dialogas, kuriuo tiesiogiai propa
guojami demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės
principai Irane.
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7.
Valstybė narė, ketinanti leisti taikyti 6 dalyje nurodytas
išimtis, apie tai Tarybai praneša raštu. Laikoma, kad išimtį
leidžiama taikyti, jeigu viena ar daugiau Tarybos narių per dvi
darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą
išimtį, raštu nepareiškia prieštaravimo. Jeigu viena ar kelios
Tarybos narės pareikštų prieštaravimą, Taryba kvalifikuota
balsų dauguma visgi gali nuspręsti leisti taikyti siūlomą išimtį.

8.
Tais atvejais, kai pagal 3, 4, 6 arba 7 dalis valstybė narė
leidžia priede išvardytiems asmenims atvykti į savo teritoriją
arba vykti per ją tranzitu, leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam
jis buvo suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas.

2011 4 14

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir
Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.

4.
Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos
institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių
išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) lėšos arba ekonominiai ištekliai yra teismo, administracine ar
arbitražo tvarka suvaržyti iki tos dienos, kai 1 dalyje nuro
dytas asmuo arba subjektas buvo įtraukti į priede esantį
sąrašą, arba jei tos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra teismo,
administracinio ar arbitražo sprendimo, priimto iki tos
dienos, objektas;

2 straipsnis
1.
Įšaldomos visos priede išvardytiems už sunkius žmogaus
teisių pažeidimus Irane atsakingiems asmenims priklausančios,
jų nuosavybės teise turimos, jų valdomos ar kontroliuojamos
lėšos ir ekonominiai ištekliai, taip pat visos su jais susijusiems
asmenims ir subjektams priklausančios, jų nuosavybės teise
turimos, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai
ištekliai.

2.
Priede išvardytiems asmenims ir subjektams ar jų naudai
nesudaroma galimybė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai naudotis
jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.
Valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti
nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą
arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos
nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar
ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių
pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už
maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį
gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už
komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines
paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susiju
sioms išlaidoms kompensuoti;

c) skirti išimtinai mokesčiams ar aptarnavimo mokesčiams už
įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar
tvarkymą sumokėti; arba

d) būtini nenumatytoms išlaidoms padengti, su sąlyga, kad
kompetentinga institucija apie priežastis, dėl kurių, jos
nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kitų vals
tybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai
pranešė ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo sutei
kimo.

b) lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reika
lavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu turto suvaržymu
arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti,
laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais
reglamentuojamos tokius reikalavimus keliančių asmenų
teisės, nustatytų ribų;

c) toks suvaržymas arba sprendimas nėra naudingas priede
išvardytiems asmenims ar subjektams; ir

d) tokio suvaržymo ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja
atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir
Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.

5.
1 dalis neužkerta kelio tam, kad į sąrašą įtrauktas asmuo
ar subjektas pervestų mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki
tokio asmens ar subjekto įtraukimo į priede pateiktą sąrašą,
jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai
ar netiesiogiai negauna 1 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas.

6.

2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a) palūkanoms arba kitoms su tomis sąskaitomis susijusioms
pajamoms; arba

b) mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus,
kurie buvo sudaryti arba atsirado iki datos, kurią toms
sąskaitoms pradėtos taikyti 1 ir 2 dalyse numatytos prie
monės,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams
toliau taikomos 1 dalyje numatytos priemonės.
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3 straipsnis
1.
Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio
užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba
sudaro priede pateiktą sąrašą ir jį iš dalies keičia.
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taip pat pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie subjektus
gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data,
registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.
5 straipsnis

2.
Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelb
dama pranešimą, atitinkamam asmeniui arba subjektui praneša
apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip
suteikdama tokiam asmeniui ar subjektui galimybę pateikti savo
pastabas.

Kad šiame sprendime numatytų priemonių poveikis būtų kuo
didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti panašias
ribojamąsias priemones.

3.
Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų,
Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja atitin
kamą asmenį arba subjektą.

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

4 straipsnis
1.
Priede nurodomos atitinkamų asmenų ir subjektų įtrau
kimo į sąrašą priežastys.
2.
Be to, priede pateikiama informacija, jei turima, būtina
atitinkamų asmenų ar subjektų tapatybei nustatyti. Teikiant
informaciją apie asmenis gali būti nurodomas vardas ir pavardė,
įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir
asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas,

6 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2012 m. balandžio 13 d. Jis nuolat
peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas arba iš dalies keičiamas,
jeigu Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.

Priimta Liuksemburge 2011 m. balandžio 12 d.
Tarybos vardu
Pirmininkė
C. ASHTON
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PRIEDAS
1 ir 2 straipsniuose nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas
Asmenys
Pavardė, vardas

Identifikuojamoji
informacija

Priežastys

Irano nacionalinės policijos vadovas. Jo vado
vaujamos pajėgos vykdė žiaurius išpuolius
taikių protestų metu ir smurtinį naktinį išpuolį
Teherano universiteto studentų bendrabučiuose
2009 m. birželio 15 d.

1.

AHMADI-MOQADDAM
Esmail

2.

ALLAHKARAM Hossein

Ansar-e Hezbollah vadas ir Islamo revoliucijos
gvardijos pulkininkas. Jis yra vienas iš Ansar-e
Hezbollah įkūrėjų. Šios sukarintos pajėgos buvo
atsakingos už itin žiaurų smurtą, kai buvo
imtasi represinių priemonių prieš studentus ir
universitetus 1999 m., 2002 m. ir 2009 m.

3.

ARAGHI (ERAGHI)
Abdollah

Islamo revoliucijos gvardijos sausumos pajėgų
vado pavaduotojas.
Jis yra tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas už
represines priemones protestų metu visą
2009 m. vasarą.

4.

FAZLI Ali

Basij vado pavaduotojas, buvęs Islamo revoliu
cijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Tehe
rano provincijoje vadas (iki 2010 m. vasario
mėn.). Seyyed al-Shohada korpusas atsako už
saugumą Teherano provincijoje ir atliko vieną
iš svarbiausių vaidmenų per žiaurias represijas
prieš protestų dalyvius 2009 m.

5.

HAMEDANI Hossein

Islamo revoliucijos gvardijos Rassoulollah
korpuso vadas, atsakingas už Teherano metro
polio teritoriją nuo 2009 m. lapkričio mėn.
Rassoulollah korpusas atsako už saugumą Tehe
rano metropolio teritorijoje ir atliko vieną iš
svarbiausių vaidmenų per žiaurų protestų malši
nimą 2009 m. Atsakingas už represijas protestų
metu per Ašūros renginius (2009 m. gruodžio
mėn.) ir vėliau.

6.

JAFARI Mohammad-Ali
(dar žinomas kaip Aziz
Jafari)

7.

KHALILI Ali

Islamo revoliucijos gvardijos generolas, Sarollah
bazės medicinos padalinio vadovas. Ji pasirašė
Sveikatos ministerijai 2009 m. birželio 26 d.
nusiųstą laišką, kuriuo uždraudžiama teikti
dokumentus ar medicininius duomenis visiems
per įvykius po rinkimų sužeistiems ar į ligoninę
paguldytiems asmenims.

8.

MOTLAGH Bahram
Hosseini

Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada
korpuso Teherano provincijoje vadas. Seyyed
al-Shohada korpusas atliko vieną iš svarbiausių
vaidmenų organizuojant represijas protestų
metu.

Gimimo vieta: Tehe
ranas, Iranas
Gimimo data:
1961 m.

Gimimo vieta: Yazd
(Iranas)
Gimimo data:
1957 9 1

Generolas, Islamo revoliucijos gvardijos vadas.
Generolo Aziz Jafari vadovaujama Islamo revo
liucijos gvardija ir Sarollah bazė atliko vieną iš
svarbiausių vaidmenų neteisėtai įsikišdama į
2009 m. prezidento rinkimus, areštuodama ir
sulaikydama politinius veikėjus, taip pat susi
remdama su protestų dalyviais gatvėse.

Įtraukimo
į sąrašą
data
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Pavardė, vardas

9.

Identifikuojamoji
informacija
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Priežastys

NAQDI Mohammad-Reza

Gimimo vieta: Najaf
(Irakas)
Gimimo data: apie
1952 m.

Basij vadas. Islamo revoliucijos gvardijos Basij
pajėgų vadas Naqdi buvo atsakingas už Basij
prievartos veiksmus 2009 m. pabaigoje, įskai
tant smurtinį atsaką į Ašūros dienos protestus
2009 m. gruodžio mėn., kurių metu žuvo iki
15 asmenų ir buvo areštuota šimtai protesto
dalyvių, arba prie jų prisidėjo.
Iki paskyrimo Basij vadu 2009 m. spalio mėn.
Naqdi vadovavo Basij žvalgybos padaliniui, kuis
buvo atsakingas už asmenų, areštuotų per susi
dorojimą po rinkimų, kvotą.

10.

RADAN Ahmad-Reza

Gimimo vieta: Isfahan
(Iranas) Gimimo data:
1963 m.

Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduo
tojas. Nuo 2008 m. eidamas Irano nacionalinės
policijos vadovo pavaduotojo pareigas Radan
buvo atsakingas už policijos pajėgų įvykdytą
protestų dalyvių mušimą, žudymą, savavališkus
areštus ir sulaikymą.

11.

RAJABZADEH Azizollah

Buvęs Teherano policijos vadovas (iki 2010 m.
sausio mėn.) Teherano metropolio teisėsaugos
pajėgų vadas Azizollah Rajabzadeh yra aukš
čiausio rango pareigūnas, kaltinamas dėl prie
vartos veiksmų Kahrizak įkalinimo įstaigoje.

12.

SAJEDI-NIA Hossein

Teherano policijos vadas, buvęs Irano naciona
linės policijos vado pavaduotojas, atsakingas už
policijos operacijas. Ji atsakingas už represinių
operacijų Irano sostinėje koordinavimą Vidaus
ministerijos vardu.

13.

TAEB Hossein

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

15.

DORRI-NADJAFABADI
Ghorban-Ali

16.

HADDAD Hassan
(kitas vardas – Hassan
ZAREH DEHNAVI)

Gimimo vieta: Tehe
ranas
Gimimo data:
1963 m.

Buvęs Basij vadas (iki 2009 m. spalio mėn.).
Dabartinis Islamo revoliucijos gvardijos vado
pavaduotojas žvalgybos klausimams. Jo vado
vaujamos pajėgos dalyvavo masiniame taikių
protestų dalyvių mušime, žudyme, sulaikyme
ir kankinime.
Mashhad teismų vadovas. Jam prižiūrint teismo
procesai vyko skubiai ir uždaruose teismo posė
džiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų
teisių ir remiantis spaudimu ir kankinimu išgau
tais prisipažinimais. Sprendimai dėl egzekucijų
buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo
skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinė
jimo procedūrų.

Gimimo vieta: Naja
fabad (Iranas)
Gimimo data:
1945 m.

Buvęs Irano generalinis prokuroras (iki 2009 m.
rugsėjo mėn.) (buvęs žvalgybos ministras
Khatami prezidentavimo metu) Eidamas Irano
generalinio prokuroro pareigas jis nurodė
vykdyti parodomuosius teismo procesus po
pirmųjų porinkiminių protestų, kurių metu
kaltinamieji negalėjo pasinaudoti savo teisėmis,
advokato paslaugomis, ir juos prižiūrėjo. Be to,
jis atsakingas už Kahrizak prievartos veiksmus.
Teherano revoliucinio teismo (26 poskyris)
teisėjas. Jis buvo atsakingas už sulaikytųjų
bylas, susijusias su porinkiminėmis krizėmis, ir
nuolat grasino sulaikytųjų šeimoms, kad jos
tylėtų. Jis padėjo išduoti sulaikymo orderius
Kahrizak įkalinimo įstaigai.

Įtraukimo
į sąrašą
data
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Pavardė, vardas

Identifikuojamoji
informacija
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Priežastys

17.

Hodjatoleslam Seyed
Mohammad SOLTANI

Mashhad revoliucinio teismo teisėjas. Jo juris
dikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai
ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant
pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl
egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties
bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant
teisingo nagrinėjimo procedūrų.

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

Teherano revoliucinio teismo teisėjas. Jis daly
vavo teisiant protestų dalyvius. Teisėjai jį
apklausė dėl Kahrizak prievartos veiksmų. Jis
padėjo išduoti sulaikymo orderius, kad sulaiky
tieji būtų išsiųsti į Kahrizak įkalinimo įstaigą.

19.

JAFARI-DOLATABADI
Abbas

Teherano generalinis prokuroras nuo 2009 m.
rugpjūčio mėn. Dolatabadi prokuratūra apkal
tino daug protestų dalyvių, įskaitant 2009 m.
gruodžio mėn. Ašūros dienos protestų dalyvius.
Jis įsakė uždaryti Karroubi biurą 2009 m.
rugsėjo mėn., areštuoti kelis reformistinių
pažiūrų politikus ir uždraudė dvi reformistines
politines partijas 2010 m. birželio mėn. Jo
prokuratūra apkaltino protestų dalyvius Muha
rebeh nusikaltimu arba priešiškumu Dievui (už
šį nusikaltimą skiriama mirties bausmė) ir
neleido tinkamai teisti mirčiai pasmerktų
asmenų. Jo prokuratūra taip pat veikė prieš
reformistus, žmogaus teisių aktyvistus ir žinias
klaidos atstovus ir juos areštavo dalyvaudama
platesniame susidorojimo su politine opozicija
procese.

20.

MOGHISSEH Mohammad
(dar žinomas kaip
NASSERIAN)

Teherano revoliucinio teismo (28 poskyris)
teisėjas. Jis atsakingas už porinkimines bylas.
Jis skyrė ilgalaikio įkalinimo bausmes per netei
singą socialiniams, politiniams aktyvistams ir
žurnalistams iškeltų bylų nagrinėjimą ir kelias
mirties bausmes protestų dalyviams ir sociali
niams bei politiniams aktyvistams.

21.

MOHSENI-EJEI
Gholam-Hossein

Gimimo vieta: Ejiyeh
Gimimo data: apie
1956 m.

Irano generalinis prokuroras nuo 2009 m.
rugsėjo mėn. ir teismų atstovas spaudai (buvęs
žvalgybos ministras, t. y. per 2009 m.
rinkimus). Rinkimų metu jam einant žvalgybos
ministro pareigas jo vadovaujami žvalgybos
agentai buvo atsakingi už šimtų aktyvistų,
žurnalistų, disidentų ir reformistinių pažiūrų
politikų sulaikymą, kankinimą ir melagingų
prisipažinimų išgavimą darant spaudimą. Be
to, politiniai asmenys buvo priversti melagingai
prisipažinti per nepakeliamas kvotas, kurių
metu buvo kankinama, naudojama prievarta,
šantažas ir grasinama šeimos nariams.

22.

MORTAZAVI Said

Gimimo vieta:
Meybod, Yazd (Iranas)
Gimimo data:
1967 m.

Irano kovos su kontrabanda specialiojo pada
linio vadovas, buvęs Teherano generalinis
prokuroras (iki 2009 m. rugpjūčio mėn.)
Eidamas Teherano generalinio prokuroro
pareigas išdavė bendrąjį orderį šimtams akty
vistų, žurnalistų ir studentų sulaikyti. Jis buvo
nušalintas nuo šių pareigų 2010 m. rugpjūčio
mėn. Irano teisėjams atlikus tyrimą, koks buvo
jo vaidmuo, susijęs su trijų vyrų, po rinkimų
sulaikytų pagal jo orderius, mirtimi.
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23.

PIR-ABASSI Abbas

Teherano revoliucinis teismas (26 ir 28
poskyris). Jis atsakingas už porinkimines bylas,
skyrė ilgalaikes įkalinimo bausmes neteisingai
nagrinėjant žmogaus teisių aktyvistams iškeltas
bylas ir kelias mirties bausmes protestų
dalyviams.

24.

MORTAZAVI Amir

Mashhad prokuroro pavaduotojas. Jo kaltinimu
teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir užda
ruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrin
dinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzeku
cijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės
buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo
nagrinėjimo procedūrų.

25.

SALAVATI
Abdolghassem

Teherano revoliucinio teismo (15 poskyris)
teisėjas. Būdamas atsakingas už porinkimines
bylas šis teisėjas pirmininkavo parodomiesiems
teismo procesams 2009 m. vasarą; jis pasmerkė
mirčiai į parodomąjį teismo procesą atvykusius
monarchistus. Jis nuteisė daugiau kaip šimtą
politinių kalinių, žmogaus teisių aktyvistų ir
demonstracijų dalyvių skirdamas ilgalaikes įkali
nimo bausmes.

26.

SHARIFI Malek Adjar

Rytų Azerbaidžano teisėjų vadovas. Jis buvo
atsakingas už Sakineh Mohammadi-Ashtiani
teismo procesą.

27.

ZARGAR Ahmad

Teherano apeliacinio teismo (36 poskyris)
teisėjas. Jis patvirtino ilgalaikio įkalinimo orde
rius ir mirties orderius protestų dalyviams.

28.

YASAGHI Ali-Akbar

Mashhad revoliucinio teismo teisėjas. Jo juris
dikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai
ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant
pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl
egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties
bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant
teisingo nagrinėjimo procedūrų.

29.

BOZORGNIA Mostafa

Evin kalėjimo 350 kameros vadas. Ne vieną
kartą naudojo pernelyg didelį smurtą prieš
kalinius.

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

Irano kalėjimų organizacijos vadovas. Eidamas
šias pareigas jis prisidėjo prie politinių protestų
dalyvių masinio sulaikymo ir padėjo nuslėpti
prievartos veiksmus įkalinimo sistemoje.

31.

SEDAQAT Farajollah

Teherano Generalinės kalėjimų administracijos
sekretoriaus pavaduotojas, buvęs Evin kalėjimo
(Teheranas) vadovas (iki 2010 m. spalio mėn.,
kai buvo vykdomas kankinimas). Jis buvo
prižiūrėtojas; dažnai grasino ir darė spaudimą
kaliniams.

32.

ZANJIREI
Mohammad-Ali

Eidamas Irano kalėjimų organizacijos vadovo
pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už prie
vartos veiksmus ir teisių atėmimą įkalinimo
įstaigoje. Jis įsakė daug kalinių perkelti į vienutę.
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