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ROZHODNUTIA
ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/555
zo 7. apríla 2015,
ktorým sa mení rozhodnutie 2011/235/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám
a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,
keďže:
(1)

Rada 12. apríla 2011 prijala rozhodnutie 2011/235/SZBP (1).

(2)

Na základe preskúmania rozhodnutia 2011/235/SZBP by sa reštriktívne opatrenia v uvedenom rozhodnutí mali
obnoviť do 13. apríla 2016.

(3)

Rada tiež dospela k záveru, že záznamy o určitých osobách a jednom subjekte uvedené v prílohe k rozhodnutiu
2011/235/SZBP by sa mali aktualizovať.

(4)

Okrem toho už neexistujú dôvody na to, aby dve osoby zostali na zozname osôb a subjektov, na ktoré sa
vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedenom v prílohe k rozhodnutiu 2011/235/SZBP.

(5)

Záznam o jednej osobe uvedený v prílohe k rozhodnutiu 2011/235/SZBP by sa navyše mal vypustiť.

(6)

Rozhodnutie 2011/235/SZBP by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Článok 6 ods. 2 rozhodnutia Rady 2011/235/SZBP sa nahrádza takto:
„2.
Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 13. apríla 2016. Pravidelne sa prehodnocuje. Obnovuje sa alebo mení podľa
potreby, ak Rada nepovažuje jeho ciele za splnené.“
Článok 2
Príloha k rozhodnutiu 2011/235/SZBP sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
Článok 3
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 7. apríla 2015
Za Radu
predseda
E. RINKĒVIČS

(1) Rozhodnutie Rady 2011/235/SZBP z 12. apríla 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na
situáciu v Iráne (Ú. v. EÚ L 100, 14.4.2011, s. 51).
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PRÍLOHA

1. Zo zoznamu uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2011/235/SZBP sa vypúšťajú záznamy o týchto osobách:
42. HEYDARI Nabiollah
70. REZVANI Gholomani
72. ELAHI Mousa Khalil
2. Záznamy o nasledovných osobách a subjekte uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2011/235/SZBP sa nahrádzajú týmito
záznamami:

Osoby

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zara
denia na
zoznam

10.

RADAN Ahmad-Reza

miesto nar.: Isfahan
(Irán) – dátum nar.:
1963

Riaditeľ centra pre policajné strategické štúdie, do júna 2014
zástupca veliteľa iránskej štátnej polície. Ako zástupca vel
iteľa iránskej štátnej polície od roku 2008 niesol zodpoved
nosť za bitie, vraždy a svojvoľné zatýkanie a väznenie de
monštrantov zo strany policajných síl.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

miesto nar.: Teherán
– dátum nar.: 1963

Zástupca veliteľa IRGC pre spravodajstvo. Do októbra 2009
veliteľ jednotiek Basídž. Sily pod jeho velením za zúčastňo
vali na masovom bití, vraždách, väznení a mučení pokojných
demonštrantov.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed

Do septembra 2014 predseda sudcovského zboru v Mašhade.
Pravdepodobne je v súčasnosti v procese preradenia do inej
funkcie. Pojednávania pod jeho dohľadom prebiehali po
vrchne a bez prístupu verejnosti, bez dodržiavania základ
ných práv obvinených a na základe priznaní získaných vďaka
nátlaku alebo mučeniu. Keďže rozsudky o popravách sa vy
dávali hromadne, pri udeľovaní trestu smrti sa nedodržiavali
zásady spravodlivého procesu.

12.4.2011

Člen zhromaždenia expertov a zástupca najvyššieho vodcu
v („centrálnej“) provincii Markazi. Do septembra 2009 irán
sky generálny prokurátor, za prezidenta Chatámího minister
pre spravodajstvo.

12.4.2011

Hassan

15.

DORRINADJAFABADI

Ghorban-Ali

miesto nar.:
Najafabad (Irán) –
dátum nar.: 1945

Ako iránsky generálny prokurátor nariaďoval a dohliadal na
politické procesy po prvých povolebných protestoch, v kto
rých boli obvineným upreté ich práva vrátane práva na advo
káta. Nesie zodpovednosť aj za násilnosti v Kahrizaku.

16.

HADDAD Hassan
(alias Hassan ZAREH
DEHNAVI)

Bývalý sudca, Teheránsky revolučný súd, úsek 26. Mal na sta
rosti prípady osôb väznených v súvislosti s povolebnými krí
zami a pravidelne sa vyhrážal ich rodinám, aby ich umlčal.
Pomáhal pri vydávaní príkazov na vzatie do väzby pre de
tenčné centrum Kahrizak. V novembri 2014 iránske orgány
oficiálne uznali, že zohrával úlohu v súvislosti so smrťou za
držaných osôb.

12.4.2011
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18.
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HEYDARIFAR

Bývalý sudca, Teheránsky revolučný súd. Zúčastnil sa na pro
cesoch s demonštrantmi. Sudcovský zbor ho vypočúval v sú
vislosti s vynucovaním priznaní v Kahrizaku. Pomáhal pri vy
dávaní príkazov na vzatie do väzby na účely zasielania zadr
žaných osôb do detenčného centra Kahrizak. V novembri
2014 iránske orgány oficiálne uznali, že zohrával úlohu v sú
vislosti so smrťou zadržaných osôb.

Ali-Akbar

19.

JAFARI- DOLATABADI

Abbas

20.

miesto nar.: Yazd
(Irán) – dátum nar.:
1953

MOGHISSEH

MOHSENI-EJEI

Gholam-Hossein

22.

23.

MORTAZAVI Said

PIR-ABASSI Abbas

Dátum zara
denia na
zoznam

12.4.2011

Od augusta 2009 teheránsky generálny prokurátor. Jeho úrad
obvinil veľký počet demonštrantov vrátane jednotlivcov, ktorí
sa v decembri 2009 zúčastnili na protestoch pri príležitosti
sviatku Ašura. V septembri 2009 nariadil zavrieť Karrúbího
úrad a zatknúť viacero reformných politikov a v júni 2010
zakázal dve reformné politické strany. Jeho úrad obvinil de
monštrantov z nenávisti voči bohu (Muharebeh), za ktorý sa
udeľuje trest smrti, a osobám, ktorým tento trest hrozí, ne
umožnil absolvovať riadny proces. Jeho úrad v rámci zásahov
proti politickej opozícii vyhľadával a zatýkal aj reformátorov,
aktivistov za ľudské práva a príslušníkov médií.

Sudca, predseda Teheránskeho revolučného súdu, úsek 28.
Rozhodoval v povolebných veciach. Udelil dlhodobé tresty
odňatia slobody na základe nespravodlivých procesov so so
ciálnymi a politickými aktivistami a žurnalistami, ako aj viac
ero trestov smrti demonštrantom a sociálnym a politickým
aktivistom.

12.4.2011

miesto nar.: Ejiyeh –
dátum nar.: okolo
1956

Iránsky generálny prokurátor od septembra 2009 a hovorca
sudcovského zboru a počas volieb v roku 2009 minister pre
spravodajstvo. Keď bol počas volieb v roku 2009 ministrom
pre spravodajstvo, spravodajský agenti pod jeho velením
niesli zodpovednosť za väznenie a mučenie stoviek aktivistov,
žurnalistov, disidentov a reformných politikov a vynucovali
od nich pod nátlakom falošné priznania. Okrem toho boli
politické osobnosti nútené k falošným priznaniam počas ne
znesiteľného vypočúvania, ktoré zahŕňalo mučenie, násilie,
vydieranie a zastrašovanie rodinných príslušníkov.

12.4.2011

miesto nar.: Meybod,
Yazd (Irán) – dátum
nar.: 1967

Do augusta 2009 teheránsky generálny prokurátor.

12.4.2011

Mohammad (alias
NASSERIAN)

21.

Dôvody

L 92/93

Ako teheránsky generálny prokurátor vydal všeobecný prí
kaz, ktorý sa použil na zadržanie stoviek aktivistov, noviná
rov a študentov. V januári 2010 parlamentné vyšetrovanie
ukázalo, že je priamo zodpovedný za zadržanie troch väz
ňov, ktorí následne zomreli vo väzbe. V auguste 2010 bol
zbavený funkcie na základe vyšetrovania iránskej justície za
meraného na jeho úlohu v súvislosti so smrťou troch mužov
zadržaných po voľbách na jeho príkaz. V novembri 2014
iránske orgány oficiálne uznali, že zohrával úlohu v súvislosti
so smrťou zadržaných osôb.

Sudca, Teheránsky revolučný súd, úsek 26. Má na starosti po
volebné prípady, udelil tresty dlhodobého odňatia slobody na
základe nespravodlivých procesov s aktivistami za ľudské
práva, ako aj viacero trestov smrti demonštrantom.

12.4.2011
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8.4.2015
Dátum zara
denia na
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28.

YASAGHI Ali-Akbar

Sudca na Najvyššieho súdu. Bývalý predsedajúci sudca, Maš
hadský revolučný súd. Pojednávania pod jeho dohľadom pre
biehali povrchne a bez prístupu verejnosti, bez dodržiavania
základných práv obvinených. Keďže rozsudky o popravách
sa vydávali hromadne, pri udeľovaní trestu smrti sa nedodr
žiavali zásady spravodlivého procesu.

12.4.2011

30.

ESMAILI

Predseda teheránskeho sudcovského zboru. Bývalý predseda
Organizácie iránskych väzníc. V tejto funkcii pomáhal pri
hromadnom zadržiavaní politických demonštrantov a zakrý
vaní násilia vo väzenskom systéme.

12.4.2011

Generálny riaditeľ iránskeho centra pre boj proti narkotikám.
Bývalý veliteľ teheránskej polície. Pod jeho vedením bol poli
cajný zbor zodpovedný za vyvíjanie mimosúdneho nátlaku
na podozrivých počas zatýkania a vyšetrovacej väzby. Okrem
toho sa teheránska polícia v júni 2009 podieľala na zásahu
v internátoch Teheránskej univerzity, počas ktorého podľa
iránskej majlisskej komisie zranila polícia a basídžske milície
viac ako 100 študentov.

10.10.2011

Od apríla 2014 poradca disciplinárneho súdu pre sudcov. Bý
valý predseda teheránskeho sudcovského zboru. Ako pred
seda teheránskeho sudcovského zboru zodpovedá za porušo
vanie ľudských práv, svojvoľné zatýkanie, odopieranie práv
väzňom a zvýšenie počtu popráv.

10.10.2011

Gholam-Hossein

34.

AKBARSHAHI

Ali-Reza

36.

AVAEE Seyyed

Ali-Reza (alias:
AVAEE Seyyed
Alireza)

37.

BANESHI Jaber

Poradca sudcovského zboru v Iráne. Do roku 2012 prokurá
tor v Šíráze. Zodpovedal za nadmerné a zvyšujúce sa využí
vanie trestu smrti tým, že vydal desiatky rozhodnutí o odsú
dení na trest smrti. Prokurátor vo veci bombardovania v Ší
ráze v roku 2008, ktorý režim využil na odsúdenie viacerých
svojich odporcov na trest smrti.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad

Zástupca prokurátora v Isfahane. Podieľal sa na súdnych ko
naniach, v rámci ktorých sa obvineným odoprel spravodlivý
proces – ako napr. v prípade Abdulaha Fathiho, ktorý bol
v máji 2011 popravený po tom, čo Habibi počas súdneho
konania v marci 2010 ignoroval jeho právo na vypočutie,
ako aj problémy súvisiace s duševným zdravím. Je preto
spoluzodpovedný za vážne porušovanie práva na riadny pro
ces, čím prispel k nadmernému a zvyšujúcemu sa využívaniu
trestu smrti a k prudkému nárastu počtu popráv od začiatku
roka 2011.

10.10.2011

Zástupca veliteľa ozbrojených síl, zohrával kľúčovú úlohu pri
zastrašovaní a vyhrážaní sa „nepriateľom“ Iránu a pri bom
bardovaní kurdských obcí v Iraku. Bývalý veliteľ sarollah
ského zboru iránskych Revolučných gárd (IRGC) v Teheráne
a bývalý veliteľ basídžských síl, zohrával ústrednú úlohu v po
volebnom zásahu proti demonštrantom.

10.10.2011

Reza

41.

HEJAZI Mohammad

miesto nar.: Ispahan
– dátum nar.: 1956

8.4.2015

Meno

47.
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KHALILOLLAHI

Moussa (alias:
KHALILOLLAHI
Mousa, ELAHI Mousa

Dôvody

L 92/95
Dátum zara
denia na
zoznam

Prokurátor v Tabrize. Bol zapojený do prípadu Sakineh Mo
hammadi-Ashtianiovej a je spoluzodpovedný za závažné po
rušovanie práva na riadny proces.

10.10.2011

Poradca bývalého prezidenta a súčasného člena Zhromažde
nia pre obranu štátnych záujmov Mahmúda Ahmadínedžáda
a člen tzv. Frontu vytrvalosti. Minister sociálnych vecí a sociál
neho zabezpečenia v období rokov 2009 až 2011. Minister
vnútra do augusta 2009. Ako minister vnútra mal právomoc
nad všetkými policajnými silami, bezpečnostnými agentmi
ministerstva vnútra a neuniformovanými agentmi. Tieto sily
boli pod jeho velením zodpovedné za útoky na internáty Te
heránskej univerzity 14. júna 2009 a mučenie študentov v su
teréne ministerstva (známe štvrté podzemné podlažie). Ďalší
demonštranti boli vážne týraní v detenčnom centre Kahrizak,
ktoré riadila polícia pod velením Mahsouliho.

10.10.2011

Prokurátor v Kermasnšahu. Zohral úlohu pri prudkom nára
ste odsúdení na trest smrti v Iráne vrátane trestného stíhania
v prípadoch siedmich väzňov usvedčených z obchodovania
s drogami, ktorí boli obesení v ten istý deň 3. januára 2010
v hlavnom väzení Kermanšahu.

10.10.2011

Člen výboru národnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky.
Poslanec parlamentu za provinciu Lorestan. Člen parlament
ného výboru pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Do
roku 2012 riaditeľ väznice Evin. Vo väznici Evin dochádzalo
pod jeho vedením bežne k mučeniu. V bloku 209 boli zadr
žiavaní mnohí aktivisti za pokojné protivládne aktivity.

10.10.2011

Poslanec iránskeho parlamentu. Do septembra 2010 gene
rálny guvernér („Farmandar“) provincie Teherán, zodpovedný
za zásah policajných síl a teda potláčanie demonštrácií.

10.10.2011

Khalil)
48.

MAHSOULI Sadeq
(alias: MAHSULI,

Sadeq)

49.

MALEKI Mojtaba

52.

KHODAEI SOURI

Hojatollah

53.

miesto nar.:
Oroumieh (Irán) –
dátum nar.: 1959/60

miesto nar.: Selseleh
(Irán) – dátum nar.:
1964

TALA Hossein (alias:
TALA Hosseyn)

Za úlohu, ktorú zohral v represiách po voľbách, dostal v de
cembri 2010 ocenenie.
54.

TAMADDON Morteza
(alias: TAMADON

Morteza)

57.

HAJMOHAM- MADI

Aziz

miesto nar.: Shahr
Kord-Isfahan –
dátum narodenia:
1959

Predseda teheránskej provinčnej rady pre verejnú bezpečnosť.
Bývalý generálny guvernér Teheránskej provincie za IRGC.

10.10.2011

V rámci výkonu funkcie guvernéra a vedúceho teheránskej
provinčnej rady pre verejnú bezpečnosť nesie celkovú zodpo
vednosť za všetky represívne aktivity IRGC v Teheránskej
provincii vrátane zákrokov počas politických protestov od
júna 2009.
Sudca na trestnom súde Teheránskej provincie. Bývalý sudca
prvej komory súdu v Evine. Viedol viaceré súdne procesy
s demonštrantmi, konkrétne s Abdulom-Rezom Ghanbarim,
učiteľom zadržaným v januári 2010 a odsúdeným k trestu
smrti za jeho politickú činnosť. Vo väznici v Evine bol zria
dený súd prvého stupňa, čo Jafari Dolatabadi v marci 2010
uvítal. V tejto väznici väznia niektorých obžalovaných, s kto
rými sa zle zaobchádza a ktorí sú nútení k nepravdivým vý
povediam.

10.10.2011
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Dôvody

miesto nar.: Mashad
(Irán) – dátum nar.:
1952

Zástupca generálneho prokurátora zodpovedný za politické
a bezpečnostné otázky. V rokoch 2009 až 2013 minister
spravodlivosti.

8.4.2015
Dátum zara
denia na
zoznam

10.10.2011

Počas výkonu jeho funkcie ministra spravodlivosti pod
mienky vo väzniciach v Iráne klesli výrazne pod akceptované
medzinárodné normy a rozmohlo sa zlé zaobchádzanie s väz
ňami. Okrem toho zohrával kľúčovú úlohu v zastrašovaní
a prenasledovaní iránskej diaspóry tým, že informoval o zria
dení špeciálneho súdu, ktorý bude príslušný pre konania
s Iráncami v zahraničí. Pod jeho vedením došlo aj k pru
dkému nárastu počtu popráv v Iráne vrátane tajných popráv,
ktoré vláda neoznámila, a popráv za trestné činy súvisiace
s drogami.

60.

HOSSEINI Dr

miesto nar.:
Rafsanjan, Kerman –
Mohammad (alias:
HOSSEYNI, Dr Seyyed dátum nar.: 1961
Mohammad; Seyed,
Sayyed a Sayyid)

Poradca bývalého prezidenta a súčasného člena Zhromažde
nia pre obranu štátnych záujmov Mahmúda Ahmadínedžáda.
Bývalý minister kultúry a islamskej cesty (2009 – 2013). Ako
bývalý príslušník IRGC je spoluzodpovedný za represie voči
novinárom.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar
(alias: MOSLEHI
Heidar; MOSLEHI

Riaditeľ organizácie pre publikácie o úlohe duchovných
vo vojne. Bývalý minister pre spravodajstvo (2009 – 2013).

10.10.2011

miesto nar.: Isfahán
(Irán) – dátum nar.:
1956

Haidar)

62.

ZARGHAMI

Ezzatollah

63.

TAGHIPOUR Reza

Ministerstvo pre spravodajstvo pokračovalo pod jeho vede
ním v praktikách rozsiahleho svojvoľného zadržiavania a pre
nasledovania demonštrantov a disidentov. Ministerstvo pre
spravodajstvo spravuje blok 209 väznice Evin, kde sú za po
kojné aktivity namierené proti vláde zadržiavaní mnohí akti
visti. Vyšetrovatelia z ministerstva pre spravodajstvo podro
bovali väzňov z bloku 209 bitiu a duševnému a sexuálnemu
zneužívaniu.

miesto nar.: Dezful
(Irán) – dátum nar.:
22. júl 1959

Do novembra 2014 riaditeľ vysielacej spoločnosti Iránskej
republiky – IRIB). Pravdepodobne je v súčasnosti v procese
preradenia do inej funkcie. V rámci svojho pôsobenia v IRIB
bol zodpovedný za všetky programové rozhodnutia. IRIB vy
sielala vynútené priznania zadržiavaných osôb a sériu zinsce
novaných procesov v auguste 2009 a decembri 2011. Tieto
sú jednoznačným porušením medzinárodných ustanovení
o spravodlivom konaní a práve na spravodlivé konanie.

23.3.2012

miesto nar.:
Maragheh (Irán) –
dátum nar.: 1957

Člen teheránskej mestskej rady. Bývalý minister informácií
a komunikácie (2009 – 2012).

23.3.2012

Ako minister informácií bol jedným z najvyšších predstavite
ľov zodpovedných za cenzúru a kontrolu internetu, ako aj za
všetky druhy komunikácie (najmä mobilné telefóny). Počas
výsluchov politických väzňov vyšetrovatelia používajú ich
osobné údaje, e-mailové adresy a komunikáciu. Po prezident
ských voľbách v roku 2009 boli pri viacerých príležitostiach
a počas pouličných demonštrácií prerušené mobilné teleko
munikačné siete vrátane zasielania SMS, príjem signálu sate
litných televízií bol rušený a pripojenie k internetu bolo na
niektorých miestach prerušené alebo aspoň spomalené.

8.4.2015
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64.

KAZEMI Toraj

65.

LARIJANI Sadeq

Identifikačné údaje

miesto nar.: Najaf
(Irak) – dátum nar.:
1960 alebo august
1961

Dôvody

L 92/97
Dátum zara
denia na
zoznam

Ako plukovník polície pre technológie a komunikácie vyhlá
sil nábor vládnych hackerov s cieľom lepšie kontrolovať in
formácie na internete a na účely poškodzovania „škodlivých“
stránok.

23.3.2012

Predseda sudcovského zboru. Predseda sudcovského zboru
musí schváliť každú „qisas“ (pomstu) a trest za „hodoud“
(trestné činy proti Bohu) a „ta'zirat“ (trestné činy proti štátu)
a podpísať ich. To zahŕňa tresty smrti, bičovania a amputácie.
V tejto súvislosti osobne podpísal viaceré rozsudky odsudzu
júce na trest smrti, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými
normami, vrátane ukameňovania, popráv obesením, popráv
mladistvých a verejných popráv, ako bola poprava väzňov
obesením z mosta pred niekoľkými tisícami ľudí.

23.3.2012

Umožnil tiež uloženie telesných trestov, ako napríklad ampu
tácie a nakvapkanie kyseliny do očí odsúdených. Odkedy Sa
deq Larijani nastúpil do funkcie, podstatne vzrástol počet
svojvoľných zatknutí politických väzňov, obhajcov ľudských
práv a príslušníkov menšín. Od roku 2009 prudko narástol
aj počet popráv. Sadeq Larijani je tiež zodpovedný za syste
matické porušovanie práva na spravodlivé konanie v iránskom
súdnictve.

66.

MIRHEJAZI Ali

68.

RAMIN

Mohammad-Ali

69.

MORTAZAVI Seyyed

Solat

73.

FAHRADI Ali

Ako člen užšieho okruhu okolo najvyššieho vodcu je jedným
z tých, ktorí sú zodpovední za určovanie opatrení na potláča
nie protestov, ktoré sa uplatňujú od roku 2009, a je v spojení
s osobami zodpovednými za potláčanie protestov.

23.3.2012

miesto nar.: Dezful
(Irán) – dátum nar.:
1954

Generálny tajomník Svetovej nadácie pre holokaust, ktorá
vznikla na medzinárodnej konferencii o preskúmaní celko
vého obrazu o holokauste v roku 2006, za ktorej organizáciu
zodpovedal Ramin v mene iránskej vlády. Ako podpredseda
vlády pre tlač bol do decembra 2013 hlavnou zodpovednou
osobou za cenzúru a priamo zodpovedný za zavretie viace
rých pro-reformných novín (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh,
atď.) a nezávislého zväzu novinárov, ako aj za zastrašovanie
alebo zatýkanie novinárov.

23.3.2012

miesto nar.: Meibod
(Irán) – dátum nar.:
1967

Starosta druhého najväčšieho mesta Iránu Mašhad, v ktorom
pravidelne dochádza k verejným popravám. Bývalý námest
ník ministra vnútra pre politické záležitosti. Zodpovedal za
riadenie útlaku osôb, ktoré vystupovali na obhajobu svojich
legitímnych práv vrátane slobody prejavu. Neskôr vymeno
vaný za predsedu iránskej volebnej komisie pre parlamentné
voľby v roku 2012 a prezidentské voľby v roku 2013.

23.3.2012

Prokurátor v Karaji. Zodpovedný za hrubé porušovanie ľud
ských práv vrátane súdnych procesov, v ktorých sa udelil
trest smrti. Počas výkonu jeho funkcie prokurátora došlo v re
gióne Karaj k veľkému počtu popráv.

23.3.2012
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REZVANMA- NESH

Ali

75.

RAMEZANI

Gholamhosein

77.

JAFARI Reza

78.

RESHTE- AHMADI

Bahram

79.

RASHIDI AGHDAM,

Ali Ashraf

dátum nar.: 1967

Dôvody

8.4.2015
Dátum zara
denia na
zoznam

Prokurátor. Zodpovedný za hrubé porušovanie ľudských
práv vrátane účasti na poprave mladistvého.

23.3.2012

Riaditeľ pre bezpečnosť na ministerstve obrany. Do marca
2012 riaditeľ pre ochranu a bezpečnosť v rámci IRGC. Do
októbra 2009 veliteľ spravodajskej služby IRGC. Zapojený
do potláčania slobody prejavu, okrem iného svojim prepoje
ním s osobami zodpovednými za zatýkanie blogerov/noviná
rov v roku 2004, a údajne zapojený so potláčania protestov
po voľbách v roku 2009.

23.3.2012

Poradca disciplinárneho súdu pre sudcov od roku 2012. Člen
„výboru na určovanie trestného webového obsahu“, orgánu
zodpovedného za cenzúru webových lokalít a sociálnych mé
dií. Od roku 2007 do roku 2012 riaditeľ špeciálneho útvaru
na stíhanie počítačovej trestnej činnosti. Zodpovedný za po
tláčanie slobody prejavu, a to aj prostredníctvom zatýkania,
zadržiavania a stíhania blogerov a novinárov. Osoby zatknuté
na základe podozrenia z počítačovej trestnej činnosti boli vy
stavované zlému zaobchádzaniu a nespravodlivému súdnemu
procesu.

23.3.2012

Sudca všeobecného súdu severného Teheránu. Bývalý do
zorný úradník prokuratúry v Teheráne. Zástupca vedúceho
úradu pre väzenské záležitosti Teheránskej provincie. Do
roku 2013 zástupca prokurátora v Teheráne. Viedol stredisko
vyšetrovania v Evine. Zodpovedný za odopieranie práv ob
hajcov ľudských práv a politických väzňov vrátane práva na
návštevy a iných práv väzňov.

23.3.2012

Riaditeľ väznice Evin, vymenovaný v polovici roku 2012. Po
jeho vymenovaní sa podmienky vo väznici zhoršili a v sprá
vach sa začalo spomínať zintenzívnenie zlého zaobchádzania
s väzňami. V októbri 2012 deväť väzenkýň vyhlásilo pro
testnú hladovku na protest proti porušovaniu ich práv a násil
nému zaobchádzaniu zo strany dozorcov.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

Sudca revolučného súdu v Ahwaze, úsek 4, ktorý na smrť
odsúdil týchto štyroch arabských politických väzňov: Taha
Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (traja
bratia) a Ali Sharifi. Zatkli ich, mučili a obesili bez toho, aby
sa dodržali zásady riadneho procesu. Tieto prípady, ako i ab
sencia riadneho procesu sa spomínali v správe osobitného
spravodajcu OSN pre ľudské práva v Iráne z 13. septembra
2012 a v správe generálneho tajomníka OSN o Iráne z 22. au
gusta 2012.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI, Seyed

Sudca revolučného súdu v Ahwaze, úsek 2, ktorý 17. marca
2012 na smrť odsúdil za „činnosť namierenú proti národnej
bezpečnosti“ a „nepriateľstvo voči Bohu“ týchto päť Arabov
z oblasti Ahwaz: Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani
Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokh
tar Alboshoka. Najvyšší súd Iránu tieto rozsudky potvrdil
9. januára 2013. Týchto päť mužov držali rok vo väzbe bez
obvinenia, mučili ich a odsúdili bez riadneho procesu.

12.3.2013

Mohammad Bagher

8.4.2015

Meno
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SARAFRAZ,

Mohammad (Dr.)
(alias: Haj-agha
Sarafraz)

L 92/99
Dátum zara
denia na
zoznam

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum narodenia:
pribl. 1963 – miesto
narodenia: Teherán –
bydlisko: Teherán –
pracovisko: centrála
IRIB a PressTV,
Teherán

Riaditeľ vysielacej spoločnosti Iránskej republiky – IRIB. Bý
valý riaditeľ svetovej služby IRIB a Press TV, zodpovedný za
všetky programové rozhodnutia. Úzko spätý s aparátom štát
nej bezpečnosti. Pod jeho vedením Press TV a IRIB spolupra
covali s iránskymi bezpečnostnými službami a prokurátormi
na vysielaní vynútených priznaní väzňov vrátane priznania
iránsko-kanadského novinára a filmára Maziara Bahariho
v týždenníku „Iran Today“. Nezávislý regulátor v oblasti vy
sielania OFCOM udelil Press TV v Spojenom kráľovstve po
kutu 100 000 GPB za to, že v roku 2011 odvysielala Baha
riho priznanie, ktoré sa natočilo pod nátlakom vo väzení. Sa
faraz sa preto spája s porušovaním práva na riadny proces
a spravodlivé súdne konanie.

12.3.2013

83.

JAFARI, Asadollah

Prokurátor provincie Mazandaran, zodpovedný za nelegálne
zatýkanie a porušovanie práv osôb vyznávajúcich bahájsku
vieru, a to od počiatočného zatknutia až po ich zadržiavanie
v samoväzbe v detenčnom centre spravodajských služieb.
Zdokumentovalo sa šesť konkrétnych prípadov, keď sa poru
šili zásady riadneho procesu. Jafari stíhal prípady, ktoré vy
ústili do mnohých popráv vrátane verejných popráv.

12.3.2013

85.

HAMLBAR, Rahim

Sudca revolučného súdu v Tabrize, úsek 1. Zodpovedný za
vysoké tresty pre novinárov, príslušníkov etnickej menšiny
Azeri a aktivistov za práva robotníkov; obvinil ich zo špio
náže, prečinov voči národnej bezpečnosti, propagandy proti
iránskemu režimu a urážky iránskeho vodcu. V jeho rozsud
koch sa často nerešpektovali zásady riadneho procesu a zadr
žané osoby boli prinútené urobiť falošné priznania. Známy
prípad sa týkal 20 dobrovoľných humanitárnych pracovní
kov, ktorých odsúdil na trest odňatia slobody za to, že sa po
zemetrasení v Iráne v auguste 2012, pokúšali pomáhať obe
tiam. Podľa rozhodnutia súdu boli títo dobrovoľníci vinní
z „kolektívnej spolupráce a konšpirácie s cieľom spáchať zlo
činy voči národnej bezpečnosti“.

12.3.2013

86.

MUSAVI- TABAR,

Náčelník revolučnej prokuratúry v Širáze. Zodpovedný za ne
legálne zatýkanie politických aktivistov, novinárov, obhajcov
ľudských práv, vyznavačov bahájskej viery a väzňov svedo
mia a za zlé zaobchádzanie s nimi: boli vystavení zastrašova
niu, mučeniu, výsluchom a odoprel sa im prístup k právnemu
zástupcovi ako i riadny proces. Musavi-Tabar podpisoval
súdne príkazy v smutne známom detenčnom centre č. 100
(mužské väzenie) a to aj vrátane príkazu zadržiavať Rahu Sa
bet, vyznavačku bahájskej viery, tri roky v samoväzbe.

12.3.2013

Seyyed Reza
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1.

Centrum pre vyšetrovanie
organizovanej trestnej
činnosti (alias: Úrad pre
počítačovú kriminalitu
alebo počítačová polícia)

Identifikačné údaje

Miesto: Teherán, Irán
webová lokalita: http://
www.cyberpolice.ir

Dôvody

Iránska počítačová polícia, založená v januári
2011, je jednotka polície Islamskej iránskej
republiky, na čele ktorej stojí Esmail AhmadiMoqaddam (zaradený na zoznam). Ahmadi-Mo
qaddam zdôraznil, že počítačová polícia bude
bojovať s kontrarevolučnými a disidentskými
skupinami, ktoré v roku 2009 využili interne
tové sociálne siete na rozpútanie protestov proti
znovuzvoleniu prezidenta Mahmúda Ahmadi
nedžáda. V januári 2012 počítačová polícia vy
dala nové smernice pre internetové kaviarne,
podľa ktorých používatelia musia poskytnúť
osobné informácie, ktoré majitelia kaviarní
budú uchovávať šesť mesiacov, ako aj záznamy
o webových stránkach, ktoré navštívili. Podľa
týchto pravidiel musia tiež majitelia kaviarní na
inštalovať uzavretý kamerový systém (CCTV)
a získané záznamy uchovávať šesť mesiacov.
Podľa týchto nových pravidiel môžu orgány zí
skať záznamy, pomocou ktorých vystopujú ak
tivistov, či kohokoľvek, koho považujú za
hrozbu národnej bezpečnosti. V júni 2012 irán
ske médiá oznámili, že počítačová polícia začne
kroky na boj proti virtuálnym súkromným sie
ťam (VPNs). Počítačová polícia 30. októbra
2012 zatkla blogera Sattara Beheshtiho bez za
tykača za „činnosť proti národnej bezpečnosti
na sociálnych sieťach a Facebooku.“ Behesti
vo svojom blogu kritizoval iránsku vládu. Behe
stiho našli mŕtveho v jeho cele 3. novembra
2012 a predpokladá sa, že ho príslušníci počí
tačovej polície umučili na smrť.

Dátum zara
denia na
zoznam

