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Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú
zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v
Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné
prostredníctvom odkazov v tomto dokumente
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▼B
ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/1544
z 15. októbra 2018
o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických
zbraní
Článok 1
„Chemické zbrane“ sú chemické zbrane v zmysle článku II Dohovoru
o chemických zbraniach (CWC).

Článok 2
1.
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabránenie vstupu na
svoje územia alebo prechodu cez svoje územia:
a) fyzickým osobám, ktoré nesú zodpovednosť, poskytujú finančnú,
technickú alebo materiálnu podporu alebo sa inak angažujú v súvi
slosti s:
i)

výrobou, nadobúdaním, držbou, vývojom, prepravou, hroma
dením alebo transferom chemických zbraní;

ii) používaním chemických zbraní;
iii) účasťou na akýchkoľvek prípravách na použitie chemických
zbraní;
b) fyzickým osobám, ktoré podporujú, nabádajú alebo podnecujú
akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán pri
ktorejkoľvek z aktivít uvedených v písmene a) tohto odseku a tým
vytvárajú nebezpečenstvo alebo prispievajú k nebezpečenstvu, že
takéto aktivity sa môžu uskutočniť; a
c) fyzickým osobám spojeným s fyzickými osobami uvedenými
v písmenách a) a b),
ktoré sú uvedené na zozname v prílohe.
2.
Odsekom 1 sa členskému štátu neukladá povinnosť odmietnuť
vstup svojim vlastným štátnym príslušníkom na svoje územie.
3.
Odsekom 1 nie sú dotknuté prípady, v ktorých je členský štát
viazaný záväzkom medzinárodného práva, a to:
a) ak je hostiteľskou krajinou medzinárodnej medzivládnej organizácie;
b) ak je hostiteľskou krajinou medzinárodnej konferencie zvolanej
Organizáciou Spojených národov alebo zvolanej pod jej záštitou;
c) podľa mnohostrannej dohody, ktorá udeľuje výsady a imunity; alebo
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d) na základe Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda),
ktorú uzavrela Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) a Taliansko.

4.
Odsek 3 sa považuje za uplatniteľný aj v prípadoch, keď je
členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spolu
prácu v Európe (OBSE).

5.
Rade sa náležite oznámia všetky prípady, v ktorých členský štát
udelí výnimku podľa odseku 3 alebo 4.

6.
Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených podľa
odseku 1, ak je vycestovanie odôvodnené naliehavou humanitárnou
potrebou alebo účasťou na medzivládnych zasadnutiach a na zasadnu
tiach, ktoré podporuje alebo organizuje Únia alebo ktoré organizuje
členský štát predsedajúci OBSE a na ktorých sa vedie politický dialóg,
ktorým sa priamo podporujú politické ciele reštriktívnych opatrení
vrátane implementácie právnych zákazov voči chemickým zbraniam
a dosiahnutie chemického odzbrojenia. Členské štáty môžu tiež udeliť
výnimky z opatrení uložených podľa odseku 1, ak je vstup alebo
prechod potrebný na účely súdneho konania.

7.
Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 6, to
písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, ak jeden alebo
viacerí členovia Rady nevznesú písomne námietku do dvoch pracov
ných dní od prijatia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že
jeden alebo viacerí členovia Rady vznesú námietku, môže Rada kvali
fikovanou väčšinou rozhodnúť o udelení navrhovanej výnimky.

8.
Ak členský štát podľa odsekov 3, 4, 6 alebo 7 povolí osobám
uvedeným na zozname v prílohe vstup na svoje územie alebo prechod
cezeň, toto povolenie sa prísne obmedzí na účel, na ktorý bolo udelené,
a na osoby, ktorých sa priamo týka.

Článok 3
1.
Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje,
ktoré patria, vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú:

a) fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré nesú
zodpovednosť, poskytujú finančnú, technickú alebo materiálnu
podporu alebo sa inak angažujú v súvislosti s:

i)

výrobou, nadobúdaním, držbou, vývojom, prepravou, hroma
dením alebo transferom chemických zbraní;

ii) používaním chemických zbraní;

iii) účasťou na akýchkoľvek prípravách na použitie chemických
zbraní;
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b) fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré akým
koľvek spôsobom podporujú, nabádajú alebo podnecujú akúkoľvek
fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán pri ktorejkoľvek
z aktivít uvedených v písmene a) tohto odseku a tým vytvárajú
nebezpečenstvo alebo prispievajú k nebezpečenstvu, že takéto akti
vity sa môžu uskutočniť; a

c) fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány spojené s fyzic
kými alebo právnickými osobami, subjektmi a orgánmi uvedenými
v písmenách a) a b) tohto odseku,

ktoré sú uvedené na zozname v prílohe.

2.
Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom
uvedeným na zozname v prílohe sa priamo ani nepriamo, a ani v ich
prospech nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske
zdroje.

3.
Odchylne od odsekov 1 a 2 môže príslušný orgán členského štátu
povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo
hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných
prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré pova
žuje za vhodné, po tom, ako rozhodne, že dané finančné prostriedky
alebo hospodárske zdroje sú:

a) nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb fyzických alebo práv
nických osôb, subjektov alebo orgánov uvedených na zozname
v prílohe a nezaopatrených rodinných príslušníkov týchto fyzických
osôb vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky
a lekárske ošetrenie, úhradu daní, poistného a poplatkov za verejné
služby;

b) určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu
výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych
služieb;

c) určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby
spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných
prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov;

d) potrebné na mimoriadne výdavky pod podmienkou, že príslušný
orgán oznámil príslušným orgánom ostatných členských štátov
a Komisii aspoň dva týždne pred udelením povolenia dôvody, na
základe ktorých sa domnieva, že by sa osobitné povolenie malo
udeliť; alebo

e) určené na úhradu na účet alebo z účtu diplomatickej misie alebo
konzulárneho úradu či medzinárodnej organizácie, ktoré v súlade
s medzinárodným právom požívajú imunity, pokiaľ sa takéto platby
majú použiť na oficiálne účely diplomatickej misie alebo konzulár
neho úradu či medzinárodnej organizácie.

Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu
o každom povolení udelenom podľa tohto odseku.
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4.
Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány členského štátu
povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo
hospodárskych zdrojov za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:
a) na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje arbi
trážne rozhodnutie, ktoré bolo vydané pred dátumom zaradenia
fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených
v odseku 1 na zoznam v prílohe, alebo sa na ne vzťahuje súdne
alebo správne rozhodnutie vydané v Únii, alebo súdne rozhodnutie
vykonateľné v dotknutom členskom štáte pred uvedeným dátumom
alebo po ňom;
b) finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na
uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto rozhodnutím alebo
uznaných za platné v takomto rozhodnutí, a to v rámci obmedzení
stanovených uplatniteľnými zákonmi a inými právnymi predpismi,
ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;
c) rozhodnutie nie je v prospech fyzickej alebo právnickej osoby,
subjektu alebo orgánu uvedeného na zozname v prílohe; a
d) uznanie rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom
v dotknutom členskom štáte.
Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu
o každom povolení udelenom podľa tohto odseku.
5.
Odsek 1 nebráni tomu, aby fyzická alebo právnická osoba, subjekt
alebo orgán uvedené na zozname v prílohe vykonali platbu splatnú na
základe zmluvy, ktorá sa uzavrela pred dátumom, keď boli takáto
fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán zaradené na zoznam,
pod podmienkou, že dotknutý členský štát dospel k záveru, že
príjemcom platby nie je priamo ani nepriamo fyzická alebo právnická
osoba, subjekt alebo orgán uvedené v odseku 1.
6.

Odsek 2 sa neuplatňuje, keď sa na zmrazené účty pripisujú:

a) úroky alebo iné výnosy z týchto účtov;
b) platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa
uzavreli alebo vznikli pred dátumom, od ktorého tieto účty začali
podliehať opatreniam stanoveným v odsekoch 1 a 2; alebo
c) platby splatné podľa súdneho, správneho alebo arbitrážneho rozhod
nutia vydaného v Únii alebo vynútiteľné v dotknutom členskom
štáte;
pod podmienkou, že sa na všetky takéto úroky, iné výnosy a platby
naďalej vzťahujú opatrenia stanovené v odseku 1.

Článok 4
1.
Rada konajúc jednomyseľne na návrh členského štátu alebo vyso
kého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
zostavuje zoznam uvedený v prílohe a vykonáva v ňom zmeny.
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2.
Rada oznámi rozhodnutie uvedené v odseku 1 vrátane dôvodov
zaradenia na zoznam dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe,
subjektu alebo orgánu buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo
prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak dotknutej osobe,
subjektu alebo orgánu možnosť vyjadriť pripomienky.

3.
Ak sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada
preskúma rozhodnutie uvedené v odseku 1 a dotknutú fyzickú alebo
právnickú osobu, subjekt alebo orgán o tom zodpovedajúcim spôsobom
informuje.

Článok 5
1.
V prílohe sa uvádzajú dôvody zaradenia fyzických a právnických
osôb, subjektov a orgánov podľa článkov 2 a 3 na zoznam.

2.
Okrem toho sa v prílohe, pokiaľ možno, uvádzajú aj informácie
potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických osôb,
subjektov alebo orgánov. V prípade fyzických osôb môžu tieto infor
mácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu
príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie,
adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických
osôb, subjektov alebo orgánov môžu tieto informácie zahŕňať názvy,
miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto podnikania.

Článok 6
Neuznajú sa žiadne nároky v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo tran
sakciou, ktorých plnenie bolo priamo alebo nepriamo, úplne alebo čias
točne, dotknuté opatreniami uloženými podľa tohto rozhodnutia, vrátane
nárokov na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov tohto
druhu, ako je napríklad nárok na kompenzáciu alebo pohľadávka so
zárukou, predovšetkým nárok na predĺženie platnosti alebo vyplatenie
dlhopisu, záruky alebo sľubu odškodnenia, najmä finančnej záruky
alebo finančného zabezpečenia v akejkoľvek forme, ak ich predložia:

a) označené fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány
uvedené na zozname v prílohe;

b) akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán kona
júce prostredníctvom alebo v mene niektorej z osôb, subjektov alebo
orgánov uvedených v písmene a).

Článok 7
Na dosiahnutie čo najväčšieho účinku opatrení uvedených v tomto
rozhodnutí Únia vyzýva tretie štáty, aby prijali reštriktívne opatrenia
podobné tým, ktoré sa stanovujú v tomto rozhodnutí.
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Článok 8
Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 16. októbra 2022. Toto rozhodnutie sa
pravidelne preskúmava. Podľa potreby sa predĺži jeho účinnosť alebo
bude zmenené, ak Rada usúdi, že sa jeho ciele nedosiahli.
▼B
Článok 9
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom
vestníku Európskej únie.
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PRÍLOHA
ZOZNAM

FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB,
A ORGÁNOV PODľA ČLÁNKOV 2 A 3

SUBJEKTOV

▼M1
A. FYZICKÉ OSOBY

Meno

1. Tariq YASMINA

Identifikačné údaje

alias: Tarq Yasmina
Pohlavie: muž
Hodnosť/funkcia:
plukovník;

Dôvody označenia

Dátum
zaradenia do
zoznamu

Tariq Yasmina pôsobí ako styčný dôstojník
medzi Sýrskym centrom pre vedecké štúdie
a výskum (Scientific Studies and Research
Centre – SSRC) a prezidentským palácom,
a ako taký je zapojený do používania a príprav
používania chemických zbraní zo strany
sýrskeho režimu.

21.1.2019

Khaled Nasri je riaditeľom Inštitútu 1000,
oddelenia Sýrskeho centra pre vedecké štúdie
a výskum (Scientific Studies and Research
Centre – SSRC) zodpovedného za vývoj
a výrobu počítačových a elektronických
systémov pre sýrsky program chemických
zbraní.

21.1.2019

Walid Zughaib je riaditeľom Inštitútu 2000,
oddelenia Sýrskeho centra pre vedecké štúdie
a výskum (Scientific Studies and Research
Centre – SSRC) zodpovedného za mechanický
vývoj a výrobu v súvislosti so sýrskym
programom chemických zbraní.

21.1.2019

Firas Ahmed je riaditeľom bezpečnostného
úradu Inštitútu 1000, oddelenia Sýrskeho
centra pre vedecké štúdie a výskum (Scientific
Studies and Research Centre – SSRC) zodpo
vedného za vývoj a výrobu počítačových
a elektronických systémov pre sýrsky program
chemických zbraní. Bol zapojený do transferu
a zatajenia materiálu, ktorý súvisí s chemic
kými zbraňami, po pristúpení Sýrie k Doho
voru o chemických zbraniach.

21.1.2019

Štátna príslušnosť: Sýria

2. Khaled NASRI

alias: Mohammed Khaled
Nasri; Haled Natsri;

Pohlavie: muž
Hodnosť/funkcia: vedúci
Inštitútu 1000 centra SSRC;
Štátna príslušnosť: Sýria

3. Walid ZUGHAIB

alias: Zughib, Zgha'ib,
Zughayb;
Hodnosť/funkcia: riaditeľ,
vedúci Inštitútu 2000 centra
SSRC;
Pohlavie: muž
Štátna príslušnosť: Sýria

4. Firas AHMED

alias: Ahmad;
Hodnosť/funkcia:
plukovník, vedúci bezpeč
nostného úradu Inštitútu
1000 centra SSRC;
Pohlavie: muž
Dátum narodenia: 21. január
1967;
Štátna príslušnosť: Sýria
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Meno

Identifikačné údaje

Dôvody označenia

Dátum
zaradenia do
zoznamu

▼M3

5. Said SAID

alias: Saeed, Sa’id, Sa’id,
Hodnosť/funkcia: doktor,
člen Inštitútu 3000 (alias
Inštitút 6000) centra SSRC;

Said Said je významnou postavou v Inštitúte
3000, alias Inštitúte 6000, oddelenia Sýrskeho
centra pre vedecké štúdie a výskum (Scientific
Studies and Research Centre – SSRC), ktoré
je zodpovedné za vývoj a výrobu sýrskych
chemických zbraní.

21.1.2019

Dôstojník GRU Anatolij Čepiga (alias Ruslan
Boširov) mal v držbe, prepravil a potom počas
víkendu 4. marca 2018 v Salisbury použil
toxickú nervovú látku („novičok“). Generálna
prokuratúra Spojeného kráľovstva 5. septembra
2018 obžalovala Ruslana Boširova za sprisa
hanie v súvislosti s vraždou Sergeja Skripaľa,
za pokus o vraždu Sergeja Skripaľa, Júlie
Skripaľovej a Nicka Baileyho, za použitie
a držbu látky novičok a za úmyselné ťažké
ublíženie na zdraví Júlie Skripaľovej a Nicka
Baileyho.

21.1.2019

Dôstojník GRU Alexander Miškin (alias
Alexander Petrov) mal v držbe, prepravil
a potom počas víkendu 4. marca 2018 v Salis
bury
použil
toxickú
nervovú
látku
(„novičok“). Generálna prokuratúra Spojeného
kráľovstva 5. septembra 2018 obžalovala
Alexandra Petrova za sprisahanie v súvislosti
s vraždou Sergeja Skripaľa, pokus o vraždu
Sergeja Skripaľa, Júlie Skripaľovej a Nicka
Baileyho, použitie a držbu látky novičok
a za úmyselné ťažké ublíženie na zdraví
Júlie Skripaľovej a Nicka Baileyho.

21.1.2019

Vladimir Stepanovič Aleksejev je prvý
námestník riaditeľa GRU (alias GU).
Vzhľadom na svoje vedúce postavenie
v rámci GRU je Aleksejev zodpovedný za
držbu, prepravu a použitie toxickej nervovej
látky „novičok“ dôstojníkmi GRU počas
víkendu 4. marca 2018 v Salisbury.

21.1.2019

Pohlavie: muž;
Dátum narodenia:
11. december 1955

▼M1

6. Anatolij Vladimi
rovič ČEPIGA

Анатолий Владимирович
ЧЕПИГА, alias Ruslan
BOŠIROV
Pohlavie: muž
Dátumy narodenia: 5. apríl
1979; 12. apríl 1978
Miesta narodenia: Nikola
jevka, Amurská oblasť,
Rusko; Dušanbe, Tadži
kistan

7. Alexander
Jevge
nievič MIŠKIN

Александр Евгеньевич
МИШКИН, alias
Alexander PETROV
Pohlavie: muž;
Dátum narodenia: 13. júl
1979;
Miesta narodenia: Lojga,
Rusko; Kotlas, Rusko

8. Vladimir
Stepa
novič ALEKSEJEV

Владимир Степанович
АЛЕКСЕЕВ
Pohlavie: muž;
Hodnosť/funkcia: prvý
námestník riaditeľa Hlav
ného riaditeľstva spravodaj
skej služby (GRU)
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9. Igor
Olegovič
KOSTJUKOV

Identifikačné údaje

Игорь Олегович КОСТ
ЮКОВ
Pohlavie: muž;
Hodnosť/funkcia: riaditeľ
Hlavného riaditeľstva spra
vodajskej služby (GRU)

Dôvody označenia

Dátum
zaradenia do
zoznamu

Vzhľadom na svoje vedúce postavenie, ktoré
ako prvý námestník riaditeľa GRU (alias GU)
mal v danom čase, je Igor Olegovič Kostjukov
zodpovedný za držbu, prepravu a použitie
toxickej nervovej látky „novičok“ dôstojníkmi
GRU počas víkendu 4. marca 2018 v Salis
bury.

21.1.2019

Andrej Jarin je vedúci riaditeľstva Kancelárie
prezidenta pre vnútornú politiku v rámci
Kancelárie prezidenta Ruskej federácie. Vo
svojej funkcii zodpovedá za vypracovanie
a vykonávanie usmernení vnútornej politiky.
Andrej Jarin bol tiež vymenovaný do osobitnej
skupiny v rámci Kancelárie prezidenta, ktorá
mala za úlohu narúšať vplyv Alexeja Navaľ
ného v ruskej spoločnosti, a to aj prostredníc
tvom operácií zameraných na jeho diskredi
táciu.

15.10.2020

▼M4

10. Andrei Veniami
novich YARIN
(Андрей Вениам
инович ЯРИН)

Pohlavie: muž;
Dátum narodenia:
13. február 1970;
Miesto narodenia: Nižnij
Tagil;
Štátna príslušnosť: Rusko;
Hodnosť/funkcia: vedúci
riaditeľstva Kancelárie
prezidenta pre vnútornú
politiku

Alexej Navaľnyj bol kvôli svojmu význam
nému postaveniu v politickej opozícii v Ruskej
federácii vystavený systematickému obťažo
vaniu a nátlaku zo strany štátu a justičných
aktérov.
Orgány Ruskej federácie pozorne sledovali
aktivity Alexeja Navaľného počas jeho cesty
na Sibír v auguste 2020. 20. augusta 2020 bol
vo vážnom stave prijatý v nemocnici v ruskom
Omsku. 22. augusta 2020 bol prevezený do
nemocnice v nemeckom Berlíne. Špecializo
vané laboratórium v Nemecku následne našlo
jasné dôkazy, že Alexej Navaľnyj bol otrá
vený toxickou nervovou látkou zo skupiny
novičok, čo potvrdili aj laboratóriá vo Fran
cúzsku a Švédsku. K tejto toxickej látke
majú prístup jedine štátne orgány Ruskej fede
rácie.
Za týchto okolností možno odôvodnene
dospieť k záveru, že otrávenie Alexeja Navaľ
ného bolo možné jedine so súhlasom Kance
lárie prezidenta. Andrej Jarin je preto
vzhľadom na svoje vedúce postavenie
v tomto úrade zodpovedný za navádzanie
a podporu osôb, ktoré otrávili Alexeja Navaľ
ného nervovou látkou novičok alebo sa na
jeho otrávení podieľali. Toto otrávenie pred
stavuje použitie chemickej zbrane podľa doho
voru o chemických zbraniach.
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11. Sergei Vladileno
vich KIRIYENKO
(Сергей Владил
енович КИРИ
ЕНКО)

Identifikačné údaje

Pohlavie: muž;
Dátum narodenia: 26. júl
1962;
Miesto narodenia: Sochumi;
Štátna príslušnosť: Rusko;
Hodnosť/funkcia: prvý
zástupca riaditeľa Kance
lárie prezidenta

Dôvody označenia

Sergej Kirienko je prvý zástupca riaditeľa
Kancelárie prezidenta Ruskej federácie. Vo
svojej funkcii zodpovedá za vnútorné záleži
tosti vrátane politických skupín a aktivít.

Dátum
zaradenia do
zoznamu

15.10.2020

Alexej Navaľnyj bol kvôli svojmu význam
nému postaveniu v politickej opozícii v Ruskej
federácii vystavený systematickému obťažo
vaniu a nátlaku zo strany štátu a justičných
aktérov.
Orgány Ruskej federácie pozorne sledovali
aktivity Alexeja Navaľného počas jeho cesty
na Sibír v auguste 2020. 20. augusta 2020 bol
vo vážnom stave prijatý v nemocnici v ruskom
Omsku. 22. augusta 2020 bol prevezený do
nemocnice v nemeckom Berlíne. Špecializo
vané laboratórium v Nemecku následne našlo
jasné dôkazy, že Alexej Navaľnyj bol otrá
vený toxickou nervovou látkou zo skupiny
novičok, čo potvrdili aj laboratóriá vo Fran
cúzsku a Švédsku. K tejto toxickej látke
majú prístup jedine štátne orgány Ruskej fede
rácie.
Za týchto okolností možno odôvodnene
dospieť k záveru, že otrávenie Alexeja Navaľ
ného bolo možné jedine so súhlasom Kance
lárie prezidenta. Sergej Kirienko je preto
vzhľadom na svoje vedúce postavenie
v tomto úrade zodpovedný za navádzanie
a podporu osôb, ktoré otrávili Alexeja Navaľ
ného nervovou látkou novičok alebo sa na
jeho otrávení podieľali. Toto otrávenie pred
stavuje použitie chemickej zbrane podľa doho
voru o chemických zbraniach.

12. Sergei Ivanovich
MENYAILO
(Сергей
Иванович
МЕНЯЙЛО)

Pohlavie: muž;
Dátum narodenia:
22. august 1960;
Miesto narodenia: Alagir;
Štátna príslušnosť: Rusko;
Hodnosť/funkcia: splno
mocnený zástupca prezi
denta Ruskej federácie pre
Sibírsku federálnu oblasť

Sergej Meňajlo je splnomocnený zástupca
prezidenta Ruskej federácie pre Sibírsku fede
rálnu oblasť a vo svojej funkcii zodpovedá za
zabezpečenie vykonávania ústavných právo
mocí prezidenta vrátane vykonávania štátnej
vnútornej a zahraničnej politiky. Sergej
Meňajlo je tiež nestály člen Bezpečnostnej
rady Ruskej federácie.
Alexej Navaľnyj bol kvôli svojmu význam
nému postaveniu v politickej opozícii v Ruskej
federácii vystavený systematickému obťažo
vaniu a nátlaku zo strany štátu a justičných
aktérov.

15.10.2020
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Dôvody označenia

Dátum
zaradenia do
zoznamu

Orgány Ruskej federácie pozorne sledovali
aktivity Alexeja Navaľného počas jeho cesty
na Sibír v auguste 2020. 20. augusta 2020 bol
vo vážnom stave prijatý v nemocnici v ruskom
Omsku. 22. augusta 2020 bol prevezený do
nemocnice v nemeckom Berlíne. Špecializo
vané laboratórium v Nemecku následne našlo
jasné dôkazy, že Alexej Navaľnyj bol otrá
vený toxickou nervovou látkou zo skupiny
novičok, čo potvrdili aj laboratóriá vo Fran
cúzsku a Švédsku. K tejto toxickej látke
majú prístup jedine štátne orgány Ruskej fede
rácie.
Za týchto okolností možno odôvodnene
dospieť k záveru, že otrávenie Alexeja Navaľ
ného bolo možné jedine so súhlasom Kance
lárie prezidenta.
Sergej Meňajlo je preto vzhľadom na svoje
vedúce postavenie zástupcu tohto úradu
v Sibírskej federálnej oblasti zodpovedný za
navádzanie a podporu osôb, ktoré otrávili
Alexeja Navaľného nervovou látkou novičok
alebo sa na jeho otrávení podieľali. Toto otrá
venie predstavuje použitie chemickej zbrane
podľa dohovoru o chemických zbraniach.

13. Aleksandr Vasilie
vich BORT
NIKOV
(Александр
Васильевич
БОРТНИКОВ)

Pohlavie: muž;
Dátum narodenia:
15. november 1951;
Miesto narodenia: Perm;
Štátna príslušnosť: Rusko;
Hodnosť/funkcia: riaditeľ
Federálnej bezpečnostnej
služby Ruskej federácie

Alexandr Bortnikov je riaditeľ Federálnej
bezpečnostnej služby Ruskej federácie a vo
svojej funkcii zodpovedá za činnosť hlavnej
bezpečnostnej služby v Rusku.
Alexej Navaľnyj bol kvôli svojmu význam
nému postaveniu v politickej opozícii v Ruskej
federácii vystavený systematickému obťažo
vaniu a nátlaku zo strany štátu a justičných
aktérov.
Federálna bezpečnostná služba Ruskej fede
rácie pozorne sledovala aktivity Alexeja
Navaľného počas jeho cesty na Sibír v auguste
2020. 20. augusta 2020 bol vo vážnom stave
prijatý v nemocnici v ruskom Omsku.
22. augusta 2020 bol prevezený do nemocnice
v nemeckom Berlíne. Špecializované laborató
rium v Nemecku následne našlo jasné dôkazy,
že Alexej Navaľnyj bol otrávený toxickou
nervovou látkou zo skupiny novičok, čo
potvrdili aj laboratóriá vo Francúzsku
a Švédsku. K tejto toxickej látke majú prístup
jedine štátne orgány Ruskej federácie.

15.10.2020
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Dôvody označenia

Dátum
zaradenia do
zoznamu

Za týchto okolností a vzhľadom na skutoč
nosť, že Alexej Navaľnyj bol v čase otrávenia
sledovaný, možno odôvodnene dospieť
k záveru, že jeho otrávenie bolo možné jedine
za účasti Federálnej bezpečnostnej služby.
Alexandr Bortnikov je preto vzhľadom na
svoje vedúce postavenie v rámci Federálnej
bezpečnostnej služby zodpovedný za podporu
osôb, ktoré otrávili Alexeja Navaľného
nervovou látkou novičok alebo sa na jeho
otrávení podieľali. Toto otrávenie predstavuje
použitie chemickej zbrane podľa dohovoru
o chemických zbraniach.

14. Pavel Anatolievich
POPOV
(Павел
Анатольевич
ПОПОВ)

Pohlavie: muž;
Dátum narodenia: 1. január
1957;
Miesto narodenia: Krasno
jarsk;
Štátna príslušnosť: Rusko;
Hodnosť/funkcia: námestník
ministra obrany Ruskej
federácie

Pavel Popov je námestník ministra obrany
Ruskej federácie a vo svojej funkcii nesie
plnú zodpovednosť za výskumnú činnosť.
Zahŕňa to dohľad nad vedeckými a technic
kými spôsobilosťami ministerstva a ich rozvoj
vrátane vývoja potenciálnych a modernizácie
existujúcich zbraní a vojenského vybavenia.
Ruské ministerstvo obrany zodpovedá za
zásoby chemických zbraní, ktoré sú dedič
stvom po Sovietskom zväze, a za ich
bezpečné uskladnenie až do ich zničenia.
Alexej Navaľnyj bol 20. augusta 2020 vo
vážnom stave prijatý v nemocnici v ruskom
Omsku. 22. augusta 2020 bol prevezený do
nemocnice v nemeckom Berlíne. Špecializo
vané laboratórium v Nemecku následne našlo
jasné dôkazy, že Alexej Navaľnyj bol otrá
vený toxickou nervovou látkou zo skupiny
novičok, čo potvrdili aj laboratóriá vo Fran
cúzsku a Švédsku. K tejto toxickej látke
majú prístup jedine štátne orgány Ruskej fede
rácie.
Použitie chemických zbraní na území Ruskej
federácie je vzhľadom na celkovú zodpoved
nosť ministerstva obrany za bezpečné usklad
nenie a zničenie takýchto zbraní možné jedine
na základe úmyslu alebo zanedbania zo strany
ministerstva obrany a jeho politického
vedenia.
Pavel Popov je preto vzhľadom na svoje
vedúce postavenie na Ministerstve obrany
Ruskej federácie zodpovedný za poskytovanie
pomoci osobám, ktoré otrávili Alexeja Navaľ
ného nervovou látkou novičok alebo sa na
jeho otrávení podieľali. Toto otrávenie pred
stavuje použitie chemickej zbrane podľa doho
voru o chemických zbraniach.

15.10.2020
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15. Aleksei Yurievich
KRIVORUCHKO
(Алексей
Юрьевич
КРИВОРУЧКО)

Identifikačné údaje

Pohlavie: muž;
Dátum narodenia: 17. júl
1975;
Miesto narodenia:
Stavropol;
Štátna príslušnosť: Rusko;
Hodnosť/funkcia: námestník
ministra obrany Ruskej
federácie

Dôvody označenia

Alexej Krivoručko je námestník ministra
obrany Ruskej federácie, ktorý nesie plnú
zodpovednosť za zbrojenie. Zahŕňa to dohľad
nad zásobami zbraní a vojenského vybavenia
ministerstva. Je tiež zodpovedný za ich likvi
dáciu v rámci vykonávania medzinárodných
dohôd v kompetencii ministerstva obrany.

Dátum
zaradenia do
zoznamu

15.10.2020

Ruské ministerstvo obrany zodpovedá za
zásoby chemických zbraní, ktoré sú dedič
stvom po Sovietskom zväze, a za ich
bezpečné uskladnenie až do ich zničenia.
Alexej Navaľnyj bol 20. augusta 2020 vo
vážnom stave prijatý v nemocnici v ruskom
Omsku. 22. augusta 2020 bol prevezený do
nemocnice v nemeckom Berlíne. Špecializo
vané laboratórium v Nemecku následne našlo
jasné dôkazy, že Alexej Navaľnyj bol otrá
vený toxickou nervovou látkou zo skupiny
novičok, čo potvrdili aj laboratóriá vo Fran
cúzsku a Švédsku. K tejto toxickej látke
majú prístup jedine štátne orgány Ruskej fede
rácie.
Použitie chemických zbraní na území Ruskej
federácie je vzhľadom na celkovú zodpoved
nosť ministerstva obrany za bezpečné usklad
nenie a zničenie takýchto zbraní možné jedine
na základe úmyslu alebo zanedbania zo strany
ministerstva obrany a jeho politického
vedenia.
Alexej Krivoručko je preto vzhľadom na svoje
vedúce postavenie na Ministerstve obrany
Ruskej federácie zodpovedný za poskytovanie
pomoci osobám, ktoré otrávili Alexeja Navaľ
ného nervovou látkou novičok alebo sa na
jeho otrávení podieľali. Toto otrávenie pred
stavuje použitie chemickej zbrane podľa doho
voru o chemických zbraniach.

▼M1
B. PRÁVNICKÉ OSOBY, SUBJEKTY A ORGÁNY

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody označenia

1. Sýrske centrum pre
vedecké štúdie
a výskum (Scien
tific Studies and
Research Centre –
SSRC)

alias: Centre d'Études et de
Recherches
Scientifiques (CERS),
Centre de Recherche de
Kaboun

Sýrske
centrum
pre
vedecké
štúdie
a výskum (SSRC) je hlavným subjektom
sýrskeho režimu zodpovedným za vývoj
chemických zbraní.

Adresa:
Barzeh Street,
P.O. Box 4470,
Damask

SSRC je zodpovedné za vývoj a výrobu
chemických zbraní, ako aj riadených striel na
ich vysielanie, a pôsobí na viacerých miestach
v Sýrii.

Dátum
zaradenia do
zoznamu

21.1.2019
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2. Štátny
vedecký
výskumný inštitút
pre organickú
chémiu a techno
lógie (State Scien
tific Research Insti
tute for Organic
Chemistry and
Technology –
GosNIIOKhT)

Adresa: Shosse Entuziastov
23, 11124 Moscow,
Moscow Oblast, Russia;

Štátny vedecký výskumný inštitút pre orga
nickú chémiu a technológie (GosNIIOKhT)
je štátny vedecký inštitút zodpovedný za
zničenie zásob chemických zbraní, ktoré sú
dedičstvom po Sovietskom zväze.

Dátum
zaradenia do
zoznamu

▼M4

(Государственный
научно-иссл
едовательский
институт
органической
химии и
технологии)

Tel.: +7 (495) 673 7530;
Fax: +7 (495) 673 2218;
Web: http://gosniiokht.ru
E-mail: dir@gosniiokht.ru

Inštitút sa pri vykonávaní svojej pôvodnej
úlohy pred rokom 1994 podieľal na vývoji
a výrobe chemických zbraní vrátane toxickej
nervovej látky známej ako novičok. Toto
zariadenie sa po roku 1994 zúčastňovalo na
vládnom programe zničenia zásob chemických
zbraní, ktoré sú dedičstvom po Sovietskom
zväze.
Alexej Navaľnyj bol 20. augusta 2020 vo
vážnom stave prijatý v nemocnici v ruskom
Omsku. 22. augusta 2020 bol prevezený do
nemocnice v nemeckom Berlíne. Špecializo
vané laboratórium v Nemecku následne našlo
jasné dôkazy, že Alexej Navaľnyj bol otrá
vený toxickou nervovou látkou zo skupiny
novičok, čo potvrdili aj laboratóriá vo Fran
cúzsku a Švédsku. K tejto toxickej látke
majú prístup jedine štátne orgány Ruskej fede
rácie.
Použitie toxickej nervovej látky zo skupiny
novičok by teda bolo možné jedine na základe
zlyhania inštitútu pri vykonávaní jeho úlohy
v oblasti zničenia zásob chemických zbraní.

15.10.2020

