
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2017/685 

z dnia 11 kwietnia 2017 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 359/2011 dotyczącego środków ograniczających 
skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją 

w Iranie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 359/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotyczące środków ograniczających 
skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie (1), w szczególności 
jego art. 12 ust. 4, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 12 kwietnia 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 359/2011. 

(2) Na podstawie przeglądu decyzji Rady 2011/235/WPZiB (2) Rada zdecydowała, że należy przedłużyć obowią
zywanie przewidzianych w tej decyzji środków ograniczających do dnia 13 kwietnia 2018 r. 

(3)  Rada stwierdziła również, że należy zaktualizować wpisy dotyczące niektórych osób zamieszczone w załączniku I 
do rozporządzenia (UE) nr 359/2011. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 359/2011, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 359/2011 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 1. 
(2) Decyzja Rady 2011/235/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym 

osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie (Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 51). 



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 kwietnia 2017 r. 

W imieniu Rady 
L. GRECH 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Wpisy dotyczące osób wymienionych poniżej, ustanowionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) 
nr 359/2011 zastępuje się następującymi wpisami:  

Imię i nazwisko Dane osobowe Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

„20. MOGHISSEH 
Mohammad (alias 
NASSERIAN)  

Sędzia, przewodniczący Sądu Rewolucyjnego w Teheranie, od
dział 28. Uważany również za osobę odpowiedzialną za skazy
wanie członków społeczności bahaistów. Zajmował się spra
wami związanymi z sytuacją po wyborach. Wydał długie 
wyroki więzienia podczas niesprawiedliwych procesów działa
czy społecznych i politycznych oraz dziennikarzy, a także kilka 
wyroków śmierci na demonstrantów i działaczy społecznych 
i politycznych. 

12.4.2011 

22. MORTAZAVI Said Miejsce urodzenia: 
Meybod, Yazd (Iran) 

Data urodzenia: 
1967 r. 

Były prokurator generalny Teheranu do sierpnia 2009 r. Jako 
prokurator generalny Teheranu wydał ogólny nakaz zatrzyma
nia setek działaczy, dziennikarzy i studentów. W styczniu 2010 r. 
śledztwo parlamentarne wykazało, że był on bezpośrednio od
powiedzialny za zatrzymanie trzech więźniów, którzy następ
nie zmarli w areszcie. W sierpniu 2010 r. został zawieszony 
w sprawowaniu funkcji po dochodzeniu irańskiego sądownic
twa w sprawie odegranej przez niego roli w uśmierceniu 
trzech mężczyzn zatrzymanych z jego polecenia po wyborach. 
W listopadzie 2014 r. władze irańskie oficjalnie uznały, że brał 
udział w uśmiercaniu więźniów. Został uniewinniony przez 
Sąd Najwyższy Iranu dnia 19 sierpnia 2015 r. od zarzutów 
w związku z torturowaniem i śmiercią trzech młodych męż
czyzn w ośrodku zatrzymań w Kahrizak w 2009 r. 

12.4.2011 

23. PIR-ABASSI Abbas  Sędzia pokoju w sprawach karnych. Były sędzia, Sąd Rewolu
cyjny w Teheranie, oddział 26. Odpowiadał za sprawy zwią
zane z sytuacją po wyborach, wydawał długie wyroki więzienia 
podczas niesprawiedliwych procesów przeciwko działaczom 
na rzecz praw człowieka, a także wydał kilka wyroków śmierci 
na demonstrantów. 

12.4.2011 

25. SALAVATI 
Abdolghassem  

Sędzia, przewodniczący Sądu Rewolucyjnego w Teheranie, od
dział 15. Sędzia wykonawczy w Trybunale w Teheranie. Odpo
wiedzialny za sprawy związane z sytuacją po wyborach, był sę
dzią, który przewodniczył «procesom pokazowym« 
latem 2009 r.; skazał na śmierć dwóch monarchistów, wobec 
których toczyły się procesy pokazowe. Wydał długie wyroki 
więzienia dla ponad stu więźniów politycznych, działaczy na 
rzecz praw człowieka oraz demonstrantów. 

12.4.2011 

33. ABBASZADEH- 
MESHKINI, 
Mahmoud  

Sekretarz Rady Praw Człowieka. Były gubernator prowincji 
Ilam. Były dyrektor polityczny w Ministerstwie Spraw Wew
nętrznych. Jako szef komitetu powołanego na mocy 
art. 10 ustawy o działalności partii i grup politycznych odpo
wiada za udzielanie zezwoleń na demonstracje i inne imprezy 
publiczne oraz za rejestrowanie partii politycznych. 

W 2010 roku zawiesił działalność dwóch reformatorskich 
partii politycznych powiązanych z Mousavim: Islamic Iran Par
ticipation Front (Front Udziału w Islamskim Iranie) i Islamic 
Revolution Mujahedeen Organization (Organizacja Mudżahedi
nów Islamskiej Rewolucji).  

10.10.2011 
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Imię i nazwisko Dane osobowe Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

Od 2009 roku konsekwentnie i stale nie wydawał zgody na or
ganizację jakichkolwiek zgromadzeń przez środowiska poza
rządowe, odmawiając tym samym konstytucyjnego prawa do 
protestów. Doprowadziło to do aresztowań wielu pokojowych 
demonstrantów z pogwałceniem prawa do wolności zgroma
dzania się. 

W 2009 roku nie wydał również zezwolenia na zorganizowa
nie przez opozycję ceremonii żałobnej dla osób, które zginęły 
podczas protestów dotyczących wyborów prezydenckich.  

35. AKHARIAN Hassan  Były strażnik oddziału 1 w więzieniu Radjaishahr (Radżai- 
Szahr) w mieście Karadj (Karadż). Kilku byłych więźniów oska
rżyło go o stosowanie tortur oraz o wydawanie rozkazów 
o nieudzielaniu więźniom pomocy medycznej. Według zeznań 
jednej z osób zatrzymanych w więzieniu w Radjaishahr (Ra
dżai-Szahr) był on dotkliwie bity przez wszystkich strażników 
za pełną wiedzą Akhariana. Zgłoszono również co najmniej je
den przypadek śmierci więźnia (Mohsena Beikvandy) znajdują
cego się pod dozorem Akhariana. 

10.10.2011 

36. AVAEE Seyyed Ali- 
Reza (alias: AVAEE 
Seyyed Alireza)  

Dyrektor specjalnego biura śledczego. Do lipca 2016 r. wice
minister spraw wewnętrznych i przewodniczący rejestru pu
blicznego. Doradca Sądu Dyscyplinarnego dla sędziów od 
kwietnia 2014 r. Były prezes sądu w Teheranie. Jako prezes 
sądu w Teheranie był odpowiedzialny za pogwałcenia praw 
człowieka, niesłuszne aresztowania, pozbawienie więźniów 
przysługujących im praw i zwiększenie liczby egzekucji. 

10.10.2011 

38. Generał dywizji dr 
FIRUZABADI 
Seyyed Hasan 
(alias: Generał 
dywizji dr 
FIRUZABADI Seyed 
Hassan; Generał 
dywizji dr 
FIROUZABADI 
Seyyed Hasan; 
Generał dywizji dr 
FIROUZABADI 
Seyed Hassan) 

Miejsce urodzenia: 
Mashad. 

Data urodzenia: 
3.2.1951 

W przeszłości jako szef sił zbrojnych Iranu był najwyższym 
dowódcą wojskowym odpowiedzialnym za kierowanie wszyst
kimi jednostkami wojskowymi i polityką wojskową, w tym Is
lamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) (Korpusem Strażni
ków Rewolucji Islamskiej) i policją. Podlegające mu formalnie 
siły stosowały brutalne represje wobec pokojowych demon
strantów i dokonywały masowych zatrzymań. 

Również członek Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodo
wego i Rady Doraźnej. 

10.10.2011 

39. GANJI Mostafa 
Barzegar  

Były prokurator generalny w mieście Qom (Kom). Prawdopo
dobnie obecnie jest w toku jego przeniesienie na nowe stano
wisko. Odpowiedzialny za arbitralne zatrzymania i maltretowa
nie dziesiątek osób naruszających przepisy w Qom (Kom). 
Uczestniczył w poważnym naruszeniu prawa do rzetelnego 
procesu sądowego, co przyczyniło się do nadmiernego i zwięk
szonego stosowania kary śmierci, a w związku z tym zdecydo
wanego zwiększenia liczby egzekucji od początku roku. 

10.10.2011 

40. HABIBI Mohammad 
Reza  

Szef biura Ministerstwa Sprawiedliwości w Yazd. Były zastępca 
prokuratora w Isfahanie. Prawdopodobnie obecnie jest w toku 
jego przeniesienie na nowe stanowisko. Uczestniczył w postę
powaniach pozbawiających oskarżonych prawa do rzetelnego 
procesu sądowego; przykładowo: w maju 2011 r. wykonano 
wyrok na Abdollahu Fathim, po tym jak podczas procesu są
dowego w marcu 2010 r. Habibi nie dał Fathiemu prawa do 
bycia wysłuchanym i nie uwzględnił zgłaszanych przez niego 
kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym. W związku 
z tym uznaje się, że Habibi uczestniczył w poważnym narusze
niu prawa do rzetelnego procesu sądowego, co przyczyniło się 
do nadmiernego i zwiększonego stosowania kary śmierci oraz 
gwałtownego wzrostu liczby egzekucji od początku 2011 r. 

10.10.2011 

12.4.2017 L 99/13 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Imię i nazwisko Dane osobowe Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

41. HEJAZI Mohammad Miejsce urodzenia: 
Ispahan (Isfahan) 

Data urodzenia: 
1956 r. 

Generał w Pasdaranie, odgrywał ważną rolę w zastraszaniu 
«wrogów« Iranu i grożeniu im oraz w bombardowaniu kurdyj
skich wiosek w Iranie. Były szef Korpusu Sarollah w ramach 
IRGC w Teheranie i były szef sił Basij, odgrywał kluczową rolę 
w prześladowaniach uczestników protestów, do których do
chodziło po wyborach. 

10.10.2011 

46. KAMALIAN 
Behrouz 

(alias: Hackers 
Brain) 

Miejsce urodzenia: 
Tehran (Teheran) 

Data urodzenia: 
1983 r. 

Szef IRGC – powiązany z grupą informatyczną «Ashiyaneh«. 
Zajmująca się bezpieczeństwem cyfrowym grupa «Ashiyaneh«, 
założona przez Behrouza Kamaliana, jest odpowiedzialna za 
intensywne ściganie w Internecie zarówno krajowych przeciw
ników i reformatorów, jak i instytucji zagranicznych. W dniu 
21 czerwca 2009 r. na stronie internetowej Revolutionary 
Guard's Cyber Defence Command 32 (32 Dowództwo Obrony 
Cybernetycznej Rewolucyjnych Strażników) zamieszczono 
zdjęcia przedstawiające twarze 26 osób, które – jak twierdzono 
– zostały wykonane podczas demonstracji po wyborach. Do 
zdjęć dołączono skierowany do Irańczyków apel o«zidentyfiko
wanie buntowników«. 

10.10.2011 

49. MALEKI Mojtaba  Zastępca szefa Ministerstwa Sprawiedliwości w prowincji Kho
rasan-Razavi (Chorasan-e Razawi). Były prokurator w mieście 
Kermanshah (Kermanszah). Współodpowiedzialny za drama
tyczne zwiększenie liczby wyroków śmierci wydawanych w Ira
nie, m.in. był prokuratorem w procesach siedmiu więźniów 
skazanych za handel narkotykami – zostali oni powieszeni 
tego samego dnia 3 stycznia 2010 r. w centralnym więzieniu 
Kermanszah. 

10.10.2011 

51. SALARKIA 
Mahmoud 

Były dyrektor 
teherańskiego klubu 
piłkarskiego 
«Persepolis«. 

Szef komisji ds. paliwa i transportu miasta Teheranu. Zastępca 
prokuratora generalnego Teheranu do spraw więziennictwa 
podczas represji w 2009 roku. 

Jako zastępca prokuratora generalnego Teheranu do spraw wię
ziennictwa bezpośrednio odpowiadał za wiele nakazów are
sztowania wydanych wobec niewinnych, pokojowych protestu
jących osób i działaczy. Z wielu raportów obrońców praw 
człowieka wynika, że praktycznie wszystkie aresztowane osoby 
są, z jego rozkazu, przetrzymywane w izolacji, bez możliwości 
kontaktu z prawnikiem lub rodziną, bez postawienia zarzutów 
przez okresy różnej długości, często w warunkach równo
znacznych z wymuszonym zaginięciem. Rodziny tych osób 
często nie są powiadamiane o ich aresztowaniu. 

10.10.2011 

53. TALA Hossein 
(alias: TALA 
Hosseyn)  

Były parlamentarzysta irański. Były generalny gubernator («Far
mandar«) prowincji Teheran do września 2010 r., odpowie
dzialny głównie za interwencję sił policji, a więc za tłumienie 
demonstracji. W grudniu 2010 r. otrzymał nagrodę w uznaniu 
roli, jaką pełnił podczas represji, które miały miejsce po wybo
rach. 

10.10.2011 

56. BAHRAMI 
Mohammad- 
Kazem  

Przewodniczący sądu administracyjnego. Zamieszany w stoso
wanie represji wobec uczestników pokojowych demonstracji 
jako szef sekcji sądowej sił zbrojnych. 

10.10.2011 

73. FAHRADI Ali  Wiceprzewodniczący Inspektoratu do Spraw Prawnych i In
spekcji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości w Teheranie. 
Prokurator w Karaj (Karadż). Odpowiedzialny za przypadki po
ważnych pogwałceń praw człowieka: był m.in. prokuratorem 
podczas procesów, w których wymierzono karę śmierci. W cza
sie gdy wykonywał obowiązki prokuratora, przeprowadzono 
w regionie Karadżu znaczną liczbę egzekucji. 

23.3.2012 
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Imię i nazwisko Dane osobowe Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

74. REZVANMA-NESH 
Ali  

Zastępca prokuratora w prowincji Karaj (Karadż), region Al
borz. Odpowiedzialny za przypadki poważnych pogwałceń 
praw człowieka: m.in. był współodpowiedzialny za dokonanie 
egzekucji osoby nieletniej. 

23.3.2012 

76. SADEGHI Mohamed  Pułkownik i wiceszef wywiadu technicznego i internetowego 
IRGC, odpowiada również za centrum analiz i walki z przestęp
czością zorganizowaną w ramach Pasdaranu. Odpowiedzialny 
za aresztowanie i torturowanie blogerów/dziennikarzy. 

23.3.2012 

79. RASHIDI AGHDAM, 
Ali Ashraf  

Były szef więzienia w Evin, mianowany w połowie 2012 r. Od 
chwili jego mianowania warunki w więzieniu pogorszyły się 
i pojawiły się doniesienia o coraz częstszym złym traktowaniu 
więźniów. W październiku 2012 r. dziewięć więźniarek rozpo
częło strajk głodowy, protestując przeciwko naruszaniu ich 
praw i brutalnemu traktowaniu ich przez strażników. 

12.3.2013 

82. SARAFRAZ, 
Mohammad (dr) 
(alias: Haj-agha 
Sarafraz) 

Miejsce urodzenia: 
Tehran (Teheran) 

Data urodzenia: 
1963 r. 

Miejsce 
zamieszkania: 
Tehran (Teheran) 

Członek Najwyższej Rady ds. Cyberprzestrzeni. Były prezes ra
dia i telewizji Islamskiej Republiki Iranu (IRIB). Prezes irań
skiego państwowego przedsiębiorstwa medialnego IRIB World 
Service oraz Press TV odpowiedzialny za wszystkie decyzje 
programowe. Blisko związany z państwowym aparatem bez
pieczeństwa. Pod jego kierownictwem Press TV oraz IRIB 
współpracowały z irańskimi służbami bezpieczeństwa i proku
ratorami, nadając wymuszone wyznania zatrzymanych, rów
nież zeznanie kanadyjskiego dziennikarza i reżysera pochodze
nia irańskiego, Maziara Bahariego, w cotygodniowym 
programie «Iran Today«. Niezależny organ nadzoru mediów 
OFCOM nałożył na Press TV grzywnę w wysokości 
100 000 GBP za wyemitowanie w 2011 r. wymuszonego zez
nania Bahariego, które sfilmowano w więzieniu. Sarafraz koja
rzony jest zatem z naruszaniem prawa do rzetelnego i spra
wiedliwego procesu sądowego. 

12.3.2013 

86. MUSAVI-TABAR, 
Seyyed Reza  

Były naczelnik Prokuratury Rewolucyjnej w Shiraz (Sziraz). 
Odpowiedzialny za bezprawne aresztowania i złe traktowanie 
działaczy politycznych, dziennikarzy, obrońców praw czło
wieka, bahaitów i więźniów sumienia, których nękano, tortu
rowano, przesłuchiwano i którym odmawiano dostępu do ad
wokatów i rzetelnego procesu sądowego. Musavi-Tabar 
podpisywał nakazy sądowe w niesławnym ośrodku detencyj
nym nr 100 (więzienie dla mężczyzn), w tym nakaz zatrzyma
nia bahaitki Rahy Sabet i przetrzymywania jej przez trzy 
lata w izolacji. 

12.3.2013”   
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