
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2014/119/WPZiB 

z dnia 5 marca 2014 r. 

w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom 
i organom w związku z sytuacją na Ukrainie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 29, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 20 lutego 2014 r. Rada zdecydowanie potępiła 
wszelkie przypadki użycia przemocy na Ukrainie. Zaape
lowała o natychmiastowe położenie kresu przemocy na 
Ukrainie oraz pełne poszanowanie praw człowieka 
i podstawowych wolności. Rada wezwała rząd Ukrainy 
do jak największej powściągliwości w działaniach, a przy
wódców opozycji – do odcięcia się od osób posuwają
cych się do radykalnych działań, w tym do aktów prze
mocy. 

(2) W dniu 3 marca 2014 r. Rada uzgodniła skoncentro
wanie środków ograniczających na zamrożeniu i odzys
kaniu aktywów osób wskazanych jako odpowiedzialne za 
defraudację ukraińskich funduszy państwowych oraz 
osób odpowiedzialnych za naruszenia praw człowieka, 
w celu konsolidacji i wsparcia praworządności i poszano
wania praw człowieka na Ukrainie. 

(3) Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wdrożyć 
niektóre środki, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Zamrożone zostają wszystkie środki finansowe i zasoby 
gospodarcze należące do lub będące w posiadaniu, dyspozycji 
lub pod kontrolą wymienionych w załączniku osób wskazanych 
jako odpowiedzialne za defraudację ukraińskich funduszy 
państwowych oraz osób odpowiedzialnych za naruszenia 
praw człowieka na Ukrainie, a także osób fizycznych lub praw
nych, podmiotów lub organów z nimi powiązanych. 

2. Nie udostępnia się – bezpośrednio ani pośrednio – 
żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych 
wymienionym w załączniku osobom fizycznym lub prawnym, 
podmiotom lub organom, ani na ich rzecz. 

3. Właściwy organ państwa członkowskiego mogą zezwolić 
na odblokowanie niektórych zamrożonych środków finanso
wych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektó
rych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na 
warunkach, jakie uznaje za stosowne, po ustaleniu, że środki 
finansowe lub zasoby gospodarcze, o których mowa, są: 

a) niezbędne do pokrycia wydatków na podstawowe potrzeby 
osób fizycznych wymienionych w załączniku oraz członków 
ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym opłat za 
żywność, czynsz lub kredyt hipoteczny, leki i leczenie, 
podatki, składki ubezpieczeniowe oraz opłat za usługi 
użyteczności publicznej; 

b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów 
honorariów oraz na zwrot poniesionych wydatków związa
nych z usługami prawniczymi; 

c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub kosztów 
usług związanych z rutynowym prowadzeniem lub utrzyma
niem zamrożonych środków finansowych lub zasobów 
gospodarczych; lub 

d) niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod 
warunkiem że właściwy organ poinformował właściwe 
organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję, 
co najmniej dwa tygodnie przed przyznaniem zezwolenia, 
o powodach, dla których uważa, że specjalne zezwolenie 
powinno zostać przyznane. 

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa 
członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyzna
nych na podstawie niniejszego ustępu. 

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy 
państwa członkowskiego mogą zezwolić na odblokowanie 
niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów 
gospodarczych, o ile spełnione są następujące warunki: 

a) środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem 
orzeczenia arbitrażowego wydanego przed dniem, w którym 
osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ, o których 
mowa w ust. 1, zostali umieszczeni w wykazie znajdującym 
się w załączniku lub orzeczenia sądowego lub decyzji admi
nistracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego 
wykonalnego w danym państwie członkowskim przed tym 
dniem lub później; 

b) środki finansowe lub zasoby gospodarcze będą wykorzystane 
wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych 
takim orzeczeniem lub decyzją lub uznanych w takim orze
czeniu lub decyzji, w granicach określonych przez mające 
zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące 
prawa osób mających takie roszczenia; 

c) orzeczenie lub decyzja nie zostały wydane na rzecz osoby 
fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionego 
w załączniku; oraz
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d) uznanie orzeczenia lub decyzji nie jest sprzeczne z porząd
kiem publicznym danego państwa członkowskiego. 

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa 
członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyzna
nych na podstawie niniejszego ustępu. 

5. Ust. 1 nie uniemożliwia osobie fizycznej lub prawnej, 
podmiotowi lub organowi, umieszczonym w wykazie, dokony
wania płatności należnych z tytułu umowy zawartej przed 
dniem umieszczenia takiej osoby, podmiotu lub organu 
w wykazie znajdującym się w załączniku, pod warunkiem że 
dane państwo członkowskie ustaliło, że taka płatność nie jest 
bezpośrednio ani pośrednio dokonywana na rzecz osoby, 
podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1. 

6. Ust. 2 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych na 
zamrożonych rachunkach z tytułu: 

a) odsetek i innych dochodów na tych rachunkach; 

b) płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobo
wiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą 
objęcia tych rachunków środkami przewidzianymi w ust. 1 
i 2; lub 

c) płatności należnych z tytułu orzeczeń sądowych, decyzji 
administracyjnych lub arbitrażowych wydanych w Unii lub 
podlegających egzekucji w danym państwie członkowskim, 

pod warunkiem, że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płat
ności podlegają środkom przewidzianym w ust. 1. 

Artykuł 2 

1. Rada, stanowiąc na wniosek państwa członkowskiego lub 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Poli
tyki Bezpieczeństwa, podejmuje decyzję o sporządzeniu 
i zmianie wykazu znajdującego się w załączniku. 

2. Rada przekazuje decyzję, o której mowa w ust. 1, wraz 
z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, danej osobie 
fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi bezpośrednio 
– gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogło
szenia, umożliwiając danej osobie, podmiotowi lub organowi 
przedstawienie uwag. 

3. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedsta
wione istotne nowe dowody, Rada dokonuje weryfikacji decyzji, 
o której mowa w ust. 1, i odpowiednio informuje daną osobę, 
podmiot lub organ. 

Artykuł 3 

1. Załącznik zawiera uzasadnienie umieszczenia w wykazie 
osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których 
mowa w art. 1 ust. 1. 

2. W załączniku podaje się również dostępne informacje 
konieczne do zidentyfikowania danych osób fizycznych i praw
nych, podmiotów lub organów. W odniesieniu do osób fizycz
nych informacje takie mogą obejmować imiona i nazwiska, 
w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, 
numer paszportu i dowodu tożsamości, płeć, adres – o ile 
jest znany – oraz funkcję lub zawód. W odniesieniu do osób 
prawnych, podmiotów i organów, informacje takie mogą obej
mować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji 
i miejsce prowadzenia działalności. 

Artykuł 4 

Aby zmaksymalizować efekt środków, o których mowa w art. 1 
ust. 1 i 2, Unia zachęca państwa trzecie do przyjęcia środków 
ograniczających podobnych do środków przewidzianych 
w niniejszej decyzji. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 6 marca 2015 r. 

Niniejsza decyzja jest przedmiotem stałej weryfikacji. Może ona 
być odnawiana lub zmieniana, w stosownych przypadkach, 
jeżeli Rada uzna, że cele niniejszej decyzji nie zostały osiągnięte. 

Sporządzono w Brukseli dnia 5 marca 2014 r. 

W imieniu Rady 

D. KOURKOULAS 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 1 

Nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 
Data 

umieszczenia 
w wykazie 

1. Viktor Fedorovych 
Yanukovych 

urodzony 9 lipca 1950 r., 
były prezydent Ukrainy 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, 
aby przeprowadzić dochodzenie 
w sprawie przestępstw powiąza
nych ze sprzeniewierzeniem 
ukraińskich środków publicznych 
i ich nielegalnym przesyłaniem 
poza Ukrainę. 

6.3.2014 

2. Vitalii Yuriyovych 
Zakharchenko 

urodzony 20 stycznia 1963 r., 
były minister spraw 
wewnętrznych 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, 
aby przeprowadzić dochodzenie 
w sprawie przestępstw powiąza
nych ze sprzeniewierzeniem 
ukraińskich środków publicznych 
i ich nielegalnym przesyłaniem 
poza Ukrainę. 

6.3.2014 

3. Viktor Pavlovych 
Pshonka 

urodzony 6 lutego 1954 r., 
były prokurator generalny 
Ukrainy 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, 
aby przeprowadzić dochodzenie 
w sprawie przestępstw powiąza
nych ze sprzeniewierzeniem 
ukraińskich środków publicznych 
i ich nielegalnym przesyłaniem 
poza Ukrainę. 

6.3.2014 

4. Oleksandr Hryhorovych 
Yakymenko 

urodzony 22 grudnia 1964 r., 
były szef służb bezpieczeń
stwa Ukrainy 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, 
aby przeprowadzić dochodzenie 
w sprawie przestępstw powiąza
nych ze sprzeniewierzeniem 
ukraińskich środków publicznych 
i ich nielegalnym przesyłaniem 
poza Ukrainę. 

6.3.2014 

5. Andriy Volodymyrovych 
Portnov 

urodzony 27 października 
1973 r., były doradca prezy
denta Ukrainy 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, 
aby przeprowadzić dochodzenie 
w sprawie przestępstw powiąza
nych ze sprzeniewierzeniem 
ukraińskich środków publicznych 
i ich nielegalnym przesyłaniem 
poza Ukrainę. 

6.3.2014 

6. Olena Leonidivna Lukash urodzona 12 listopada 
1976 r., była minister spra
wiedliwości 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, 
aby przeprowadzić dochodzenie 
w sprawie przestępstw powiąza
nych ze sprzeniewierzeniem 
ukraińskich środków publicznych 
i ich nielegalnym przesyłaniem 
poza Ukrainę. 

6.3.2014 

7. Andrii Petrovych Kliuiev urodzony 12 sierpnia 1964 r., 
były szef Kancelarii Prezydenta 
Ukrainy 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, 
aby przeprowadzić dochodzenie 
w sprawie przestępstw powiąza
nych ze sprzeniewierzeniem 
ukraińskich środków publicznych 
i ich nielegalnym przesyłaniem 
poza Ukrainę. 

6.3.2014
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Nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 
Data 

umieszczenia 
w wykazie 

8. Viktor Ivanovych 
Ratushniak 

urodzony 16 października 
1959 r., były wiceminister 
spraw wewnętrznych 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, 
aby przeprowadzić dochodzenie 
w sprawie przestępstw powiąza
nych ze sprzeniewierzeniem 
ukraińskich środków publicznych 
i ich nielegalnym przesyłaniem 
poza Ukrainę. 

6.3.2014 

9. Oleksandr Viktorovych 
Yanukovych 

urodzony 1 lipca 1973 r., syn 
byłego prezydenta, biznesmen 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, 
aby przeprowadzić dochodzenie 
w sprawie przestępstw powiąza
nych ze sprzeniewierzeniem 
ukraińskich środków publicznych 
i ich nielegalnym przesyłaniem 
poza Ukrainę. 

6.3.2014 

10. Viktor Viktorovych 
Yanukovych 

urodzony 16 lipca 1981 r., 
syn byłego prezydenta, 
członek Rady Najwyższej 
Ukrainy 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, 
aby przeprowadzić dochodzenie 
w sprawie przestępstw powiąza
nych ze sprzeniewierzeniem 
ukraińskich środków publicznych 
i ich nielegalnym przesyłaniem 
poza Ukrainę. 

6.3.2014 

11. Artem Viktorovych 
Pshonka 

urodzony 19 marca 1976 r., 
syn byłego prokuratora gene
ralnego, zastępca szefa frakcji 
Partii Regionów w Radzie 
Najwyższej Ukrainy 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, 
aby przeprowadzić dochodzenie 
w sprawie przestępstw powiąza
nych ze sprzeniewierzeniem 
ukraińskich środków publicznych 
i ich nielegalnym przesyłaniem 
poza Ukrainę. 

6.3.2014 

12. Serhii Petrovych Kliuiev urodzony 12 sierpnia 1969 r., 
biznesmen, brat Andrija 
Klujewa (Andrii Kliuiev) 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, 
aby przeprowadzić dochodzenie 
w sprawie przestępstw powiąza
nych ze sprzeniewierzeniem 
ukraińskich środków publicznych 
i ich nielegalnym przesyłaniem 
poza Ukrainę. 

6.3.2014 

13. Mykola Yanovych Azarov urodzony 17 grudnia 1947 r., 
premier Ukrainy do stycznia 
2014 r. 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, 
aby przeprowadzić dochodzenie 
w sprawie przestępstw powiąza
nych ze sprzeniewierzeniem 
ukraińskich środków publicznych 
i ich nielegalnym przesyłaniem 
poza Ukrainę. 

6.3.2014 

14. Oleksii Mykolayovych 
Azarov 

syn byłego premiera Mykoły 
Azarowa (Mykola Azarov) 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, 
aby przeprowadzić dochodzenie 
w sprawie przestępstw powiąza
nych ze sprzeniewierzeniem 
ukraińskich środków publicznych 
i ich nielegalnym przesyłaniem 
poza Ukrainę. 

6.3.2014 

15. Serhiy Vitaliyovych 
Kurchenko 

urodzony 21 września 
1985 r., biznesmen 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, 
aby przeprowadzić dochodzenie 
w sprawie przestępstw powiąza
nych ze sprzeniewierzeniem 
ukraińskich środków publicznych 
i ich nielegalnym przesyłaniem 
poza Ukrainę. 

6.3.2014
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Nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 
Data 

umieszczenia 
w wykazie 

16. Dmytro Volodymyrovych 
Tabachnyk 

urodzony 28 listopada 
1963 r., były minister 
edukacji i nauki 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, 
aby przeprowadzić dochodzenie 
w sprawie przestępstw powiąza
nych ze sprzeniewierzeniem 
ukraińskich środków publicznych 
i ich nielegalnym przesyłaniem 
poza Ukrainę. 

6.3.2014 

17. Raisa Vasylivna 
Bohatyriova 

urodzona 6 stycznia 1953 r., 
była minister zdrowia 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, 
aby przeprowadzić dochodzenie 
w sprawie przestępstw powiąza
nych ze sprzeniewierzeniem 
ukraińskich środków publicznych 
i ich nielegalnym przesyłaniem 
poza Ukrainę. 

6.3.2014 

18. Ihor Oleksandrovych 
Kalinin 

urodzony 28 grudnia 1959 r., 
były doradca prezydenta 
Ukrainy 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, 
aby przeprowadzić dochodzenie 
w sprawie przestępstw powiąza
nych ze sprzeniewierzeniem 
ukraińskich środków publicznych 
i ich nielegalnym przesyłaniem 
poza Ukrainę. 

6.3.2014
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