
DECYZJA RADY (WPZiB) 2021/483 

z dnia 22 marca 2021 r. 

zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko 
Mjanmie/Birmie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 22 kwietnia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/184/WPZiB (1) w sprawie środków ograniczających skiero
wanych przeciwko Mjanmie/Birmie. 

(2) W dniu 22 lutego 2021 r. Rada przyjęła konkluzje, w których z całą surowością potępiła wojskowy zamach stanu 
przeprowadzony w Mjanmie/Birmie w dniu 1 lutego 2021 r. Wezwała w nich do deeskalacji kryzysu poprzez 
natychmiastowe zakończenie stanu wyjątkowego, przywrócenie prawowitego rządu cywilnego i otwarcie nowo 
wybranego parlamentu. 

(3) Rada wezwała również władze wojskowe do uwolnienia prezydenta, radczyni stanu oraz wszystkich osób zatrzyma
nych lub aresztowanych w związku z zamachem stanu. Rada podkreśliła, że należy zapewnić niezakłóconą teleko
munikację, zagwarantować wolność wypowiedzi, zrzeszania się i zgromadzeń oraz dostęp do informacji, a także 
zapewnić poszanowanie praworządności i praw człowieka. Potępiła represje wojskowe i policyjne wobec uczestni
ków pokojowych demonstracji, wzywając jednocześnie do jak największej powściągliwości ze strony władz oraz 
apelując do wszystkich stron o powstrzymanie się od przemocy, zgodnie z prawem międzynarodowym. 

(4) W konkluzjach Rady podkreślono gotowość Unii do przyjęcia środków ograniczających w odpowiedzi na zamach 
stanu. 

(5) W dniu 28 lutego 2021 r., po gwałtownym stłumieniu pokojowych protestów odbywających się w całym kraju, 
Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa potępił brutalne represje i wezwał 
władze wojskowe do natychmiastowego zaprzestania używania siły przeciwko cywilom i do umożliwienia obywate
lom korzystania z przysługującego im prawa do wolności wypowiedzi i zgromadzeń. 

(6) W tym kontekście, i z uwagi na utrzymującą się poważną sytuację w Mjanmie/Birmie, do wykazu osób fizycznych 
i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku do decyzji 
2013/184/WPZiB należy dodać 11 osób. 

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2013/184/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik do decyzji 2013/184/WPZiB zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

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

(1) Decyzja Rady 2013/184/WPZiB z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko 
Mjanmie/Birmie oraz uchylająca decyzję 2010/232/WPZiB (Dz.U. L 111 z 23.4.2013, s. 75).
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Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2021 r.  

W imieniu Rady 
J. BORRELL FONTELLES 

Przewodniczący     

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2021                                                                                                                                         L 99 I/41   



ZAŁĄCZNIK 

Następujące osoby dodaje się do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku do decyzji 2013/184/WPZiB:                                                                 

Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Przyczyny Data umieszczenia 

„15. Min Aung Hlaing Data urodzenia: 3 lipca 1956 r. 

Miejsce urodzenia: Tawè,  
Mjanma/Birma 

Obywatelstwo: Mjanmy 

Krajowy numer identyfikacyjny: 
12/SAKHANA(N)020199 

Płeć: mężczyzna 

Min Aung Hlaing jest od 2011 r. głównodowodzącym sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw). Jest 
przewodniczącym Krajowej Rady Administracji Publicznej i członkiem Krajowej Rady Bezpieczeństwa 
i Obrony. 

W dniu 1 lutego 2021 r. siły zbrojne Mjanmy/Birmy (Tatmadaw), pod wodzą głównodowodzącego 
Mina Aunga Hlainga dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 
8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W ramach zamachu wiceprezydent 
Myint Swe, działając jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił w dniu 1 lutego stan wyjątkowy 
i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w kraju głównodowodzącemu sił obrony 
narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Krajową Radę 
Administracji Publicznej i oddano jej władzę, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi 
wykonywanie jego mandatu. 

22.3.2021 

Koncentrując całą władzę i jako przewodniczący Krajowej Rady Administracji Publicznej, 
głównodowodzący Min Aung Hlaing jest bezpośrednio zaangażowany w podejmowanie decyzji 
dotyczących funkcji państwowych – i jest odpowiedzialny za takie decyzje – a zatem jest 
odpowiedzialny za podważanie demokracji i praworządności w Mjanmie/Birmie. 

Ponadto Krajowa Rada Administracji Publicznej przyjęła decyzje ograniczające prawo do wolności 
wypowiedzi, w tym dostęp do informacji, oraz prawo do wolności pokojowego zgromadzania się. Siły 
wojskowe i władze działające pod kontrolą Krajowej Rady Administracji Publicznej dokonują od dnia 
1 lutego 2021 r. aktów poważnego naruszania praw człowieka: zabójstw cywilów i nieuzbrojonych 
protestujących, ograniczania wolności zgromadzeń i wypowiedzi, w tym poprzez ograniczanie dostępu 
do internetu oraz arbitralne aresztowania i zatrzymania przywódców opozycji i przeciwników zamachu 
stanu. 

Jako przewodniczący Krajowej Rady Administracji Publicznej głównodowodzący Min Aung Hlaing jest 
bezpośrednio odpowiedzialny za te decyzje nakładające represje i za poważne naruszenia praw 
człowieka. 

W 2018 r. ONZ oraz międzynarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego zgłosiły poważne 
naruszenia praw człowieka i poważne pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego, których 
od 2011 r. dopuszczają się w stanach Kaczin, Arakan i Szan siły wojskowe i policyjne, i których celem 
jest ludność Rohingja. ONZ i organizacje międzynarodowe uznają, że wiele z tych naruszeń to 
najcięższe zbrodnie w świetle prawa międzynarodowego. Jako głównodowodzący Tatmadaw od 2011 r. 
Min Aung Hlaing jest bezpośrednio odpowiedzialny za te poważne naruszenia i nadużycia dotykające 
ludność Rohingja. 
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16. Myint Swe Data urodzenia: 24 maja 1951 r. 

Obywatelstwo: Mjanmy 

Płeć: mężczyzna 

Generał broni Myint Swe jest członkiem sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) i był zastępcą 
głównodowodzącego Tatmadaw do dnia 1 lutego 2021 r. Tego dnia Myint Swe wziął udział, wraz 
z innymi członkami Tatmadaw, w posiedzeniu Krajowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony. 
Przeprowadzenie tego posiedzenia było niezgodne z konstytucją, gdyż nie wzięli w nim udziału cywilni 
członkowie Rady. Podczas tego posiedzenia Myint Swe został ogłoszony pełniącym obowiązki 
prezydenta. Myint Swe ogłosił następnie stan wyjątkowy i przekazał władzę ustawodawczą, 
wykonawczą i sądowniczą w kraju głównodowodzącemu sił obrony narodowej Minowi Aungowi 
Hlaingowi. Naruszono procedurę ogłoszenia stanu wyjątkowego, gdyż zgodnie z konstytucją tylko 
prezydent jest władny ogłosić taki stan. 

Przyjmując funkcję pełniącego obowiązki prezydenta i przekazując władzę ustawodawczą, 
wykonawczą i sądowniczą w kraju głównodowodzącemu sił zbrojnych, Myint Swe przyczynił się do 
obalenia demokratycznie wybranego rządu. Jest zatem odpowiedzialny za podważanie demokracji 
i praworządności w Mjanmie/Birmie. 

22.3.2021 

17. Soe Win Data urodzenia: 1 marca 1960 r. 

Obywatelstwo: Mjanmy 

Płeć: mężczyzna 

Soe Win jest od 2011 r. zastępcą głównodowodzącego sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw). Jest 
wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Administracji Publicznej i członkiem Krajowej Rady 
Bezpieczeństwa i Obrony. 

W dniu 1 lutego 2021 r. siły zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod wodzą głównodowodzącego Mina 
Aunga Hlainga dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 
8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W ramach zamachu wiceprezydent 
Myint Swe, działając jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił w dniu 1 lutego stan wyjątkowy 
i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w kraju głównodowodzącemu sił obrony 
narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Krajową Radę 
Administracji Publicznej i oddano jej władzę, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi 
wykonywanie jego mandatu. 

22.3.2021 

Jako wiceprzewodniczący Krajowej Rady Administracji Publicznej, zastępca głównodowodzącego Soe 
Win jest bezpośrednio zaangażowany w podejmowanie decyzji dotyczących funkcji państwowych – 
i jest odpowiedzialny za takie decyzje – a zatem jest odpowiedzialny za podważanie demokracji 
i praworządności w Mjanmie/Birmie. 

Ponadto Krajowa Rada Administracji Publicznej podjęła decyzje ograniczające prawo do wolności 
wypowiedzi, w tym dostęp do informacji, oraz prawo do wolności pokojowego zgromadzania się. Siły 
wojskowe i władze działające pod kontrolą Krajowej Rady Administracji Publicznej dokonują od dnia 
1 lutego 2021 r. aktów poważnego naruszania praw człowieka: zabójstw cywilów i nieuzbrojonych 
protestujących, ograniczania wolności zgromadzeń i wypowiedzi, w tym poprzez ograniczanie dostępu 
do internetu oraz arbitralnych aresztowań i zatrzymań przywódców opozycji i przeciwników zamachu 
stanu. 
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Jako wiceprzewodniczący Krajowej Rady Administracji Publicznej zastępca głównodowodzącego Soe 
Win jest bezpośrednio odpowiedzialny za te decyzje nakładające represje i za poważne naruszenia praw 
człowieka. 

W 2018 r. ONZ oraz międzynarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego zgłosiły poważne 
naruszenia praw człowieka i poważne pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego, których od 
2011 r. dopuszczają się w stanach Kaczin, Arakan i Szan siły wojskowe i policyjne, i których celem jest 
ludność Rohingja. ONZ i organizacje międzynarodowe uznają, że wiele z tych naruszeń to najcięższe 
zbrodnie w świetle prawa międzynarodowego. Jako zastępca głównodowodzącego Tatmadaw od 2011 r. 
Soe Win jest odpowiedzialny za te poważne naruszenia i nadużycia dotykające ludność Rohingja. 

18. Sein Win Data urodzenia: 24 lipca 1956 r. 

Miejsce urodzenia: Pyin U Lwin,  
Mjanma/Birma 

Obywatelstwo: Mjanmy 

Płeć: mężczyzna 

Generał broni Sein Win jest członkiem Tatmadaw i był ministrem obrony (od 24 sierpnia 2015 r. do 
1 lutego 2021 r.). W dniu 1 lutego wziął udział, wraz z innymi członkami Tatmadaw, w posiedzeniu 
Krajowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony. Przeprowadzenie tego posiedzenia było niezgodne 
z konstytucją, gdyż nie wzięli w nim udziału cywilni członkowie Rady. Podczas tego posiedzenia Myint 
Swe został ogłoszony pełniącym obowiązki prezydenta. Myint Swe ogłosił następnie stan wyjątkowy 
i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w kraju głównodowodzącemu sił obrony 
narodowej Minowi Aungowi Hlaingowi. Procedura ogłoszenia stanu wyjątkowego była nielegalna, gdyż 
zgodnie z konstytucją tylko prezydent jest władny ogłosić taki stan. 

Uczestnicząc w posiedzeniu Krajowej Rady Administracji Publicznej, podczas którego podjęto decyzję 
o ogłoszeniu stanu wyjątkowego i o przekazaniu władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej 
w kraju głównodowodzącemu sił obrony narodowej, Sein Win przyczynił się do nieuznania wyników 
wyborów z dnia 8 listopada 2020 r. i obalenia demokratycznie wybranego rządu. Jest zatem 
odpowiedzialny za podważanie demokracji i praworządności w Mjanmie/Birmie. 

22.3.2021 

W 2018 r. ONZ oraz międzynarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego zgłosiły poważne 
naruszenia praw człowieka i poważne pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego, których 
od 2011 r. dopuszczają się w stanach Kaczin, Arakan i Szan siły wojskowe i policyjne, i których celem jest 
ludność Rohingja. ONZ i organizacje międzynarodowe uznają, że wiele z tych naruszeń to najcięższe 
zbrodnie w świetle prawa międzynarodowego. Jako minister obrony od dnia 24 sierpnia 2015 r. do dnia 
1 lutego 2021 r. Sein Win jest odpowiedzialny za te poważne naruszenia i nadużycia dotykające ludność 
Rohingja. 

19. Thein Soe 

(alias U Thein Soe) 

Data urodzenia: 23 stycznia 
1952 r. 

Miejsce urodzenia: Kani,  
Mjanma/Birma 

Płeć: mężczyzna 

Obywatelstwo: Mjanmy 

Thein Soe został w dniu 2 lutego 2021 r. mianowany przewodniczącym Związkowej Komisji 
Wyborczej. Przyjmując tę nominację po wojskowym zamachu stanu z dnia 1 lutego 2021 r., i przez 
swoje działania jako przewodniczący Związkowej Komisji Wyborczej, przede wszystkim przez 
unieważnienie wyników wyborów bez żadnego potwierdzonego dowodu oszustw, Thein Soe został 
bezpośrednio zaangażowany w działania podważające demokrację i praworządność w Mjanmie/Birmie. 

22.3.2021 
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20. Mya Tun Oo Data urodzenia: 4 lub 5 maja 
1961 r. 

Płeć: mężczyzna 

Obywatelstwo: Mjanmy 

Generał Mya Tun Oo jest członkiem sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw). W dniu 1 lutego 2021 r. został 
mianowany ministrem obrony, jest też członkiem Krajowej Rady Administracji Publicznej. 

W dniu 1 lutego 2021 r. siły zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod wodzą głównodowodzącego Mina 
Aunga Hlainga dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 
8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W ramach zamachu wiceprezydent 
Myint Swe, działając jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił w dniu 1 lutego stan wyjątkowy 
i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w kraju głównodowodzącemu sił obrony 
narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Krajową Radę 
Administracji Publicznej i oddano jej władzę, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi 
wykonywanie jego mandatu. 

Jako członek Krajowej Rady Administracji Publicznej, generał Mya Tun Oo jest bezpośrednio 
zaangażowany w podejmowanie decyzji dotyczących funkcji państwowych – i jest odpowiedzialny za 
takie decyzje – a zatem jest odpowiedzialny za podważanie demokracji i praworządności w  
Mjanmie/Birmie. 

22.3.2021 

Ponadto Krajowa Rada Administracji Publicznej podjęła decyzje ograniczające prawo do wolności 
wypowiedzi, w tym dostęp do informacji, oraz prawo do wolności pokojowego zgromadzania się. Siły 
wojskowe i władze działające pod kontrolą Krajowej Rady Administracji Publicznej dokonują od dnia 
1 lutego 2021 r. aktów poważnego naruszania praw człowieka: zabójstw cywilów i nieuzbrojonych 
protestujących, ograniczania wolności zgromadzeń i wypowiedzi, w tym poprzez ograniczanie dostępu 
do internetu oraz arbitralnych aresztowań i zatrzymań przywódców opozycji i przeciwników zamachu 
stanu. 

Jako członek Krajowej Rady Administracji Publicznej generał Mya Tun Oo jest bezpośrednio 
odpowiedzialny za te decyzje nakładające represje i za poważne naruszenia praw człowieka. 

W 2018 r. ONZ oraz międzynarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego zgłosiły poważne 
naruszenia praw człowieka i poważne pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego, których 
od 2011 r. dopuszczają się w stanach Kaczin, Arakan i Szan siły wojskowe i policyjne, i których celem 
jest ludność Rohingja. ONZ i organizacje międzynarodowe uznają, że wiele z tych naruszeń to 
najcięższe zbrodnie w świetle prawa międzynarodowego. Od sierpnia 2016 r. do czasu mianowania 
ministrem obrony Mya Tun Oo był szefem połączonych sztabów sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw), 
numerem trzy w Tatmadaw. Jako szef sztabu nadzorował operacje wojskowe prowadzone w stanie 
Arakan i koordynował różne rodzaje sił zbrojnych, w tym wojska lądowe, marynarkę wojenną i siły 
powietrzne oraz stosowanie artylerii. Jest zatem odpowiedzialny za te poważne naruszenia i nadużycia 
dotykające ludność Rohingja. 

21. Dwe Aung Lin Data urodzenia: 

31 maja 1962 r. 

Obywatelstwo: Mjanmy 

Płeć: mężczyzna 

Generał broni Dwe Aung Lin jest członkiem sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) i sekretarzem Krajowej 
Rady Administracji Publicznej. 
W dniu 1 lutego 2021 r. siły zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod wodzą głównodowodzącego Mina 
Aunga Hlainga dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 
8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W ramach zamachu wiceprezydent 
Myint Swe, działając jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił 1 lutego stan wyjątkowy i przekazał 

22.3.2021 
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władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w kraju głównodowodzącemu sił obrony narodowej 
generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Krajową Radę Administracji 
Publicznej i oddano jej władzę, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi wykonywanie 
jego mandatu. 

Generał broni Dwe Aung Lin został mianowany sekretarzem Krajowej Rady Administracji Publicznej 
w dniu 2 lutego 2021 r. i wydawał rozkazy w imieniu Rady. Między innymi zarządził usunięcie z biur 
osób mianowanych przez legalnie wybrany rząd oraz zmienił skład komisji wyborczej Mjanmy. 

Jako członek i sekretarz Krajowej Rady Administracji Publicznej generał broni Dwe Aung Lin jest 
bezpośrednio zaangażowany w podejmowanie decyzji dotyczących funkcji państwowych – i jest 
odpowiedzialny za takie decyzje – a zatem jest odpowiedzialny za podważanie demokracji 
i praworządności w Mjanmie/Birmie. 

Ponadto Krajowa Rada Administracji Publicznej podjęła decyzje ograniczające prawo do wolności 
wypowiedzi, w tym dostęp do informacji, oraz prawo do wolności pokojowego zgromadzania się. Siły 
wojskowe i władze działające pod kontrolą Krajowej Rady Administracji Publicznej dokonują od dnia 
1 lutego 2021 r. aktów poważnego naruszania praw człowieka: zabójstw cywilów i nieuzbrojonych 
protestujących, ograniczania wolności zgromadzeń i wypowiedzi, w tym poprzez ograniczanie dostępu 
do internetu oraz arbitralnych aresztowań i zatrzymań przywódców opozycji i przeciwników zamachu 
stanu. 

Jako członek i sekretarz Krajowej Rady Administracji Publicznej generał broni Dwe Aung Lin jest 
bezpośrednio odpowiedzialny za te decyzje nakładające represje i za poważne naruszenia praw 
człowieka. 

22. Ye Win Oo Data urodzenia: 21 lutego 
1966 r. 

Obywatelstwo: Mjanmy 

Płeć: mężczyzna 

Generał broni Ye Win Oo jest członkiem sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) i współsekretarzem 
Krajowej Rady Administracji Publicznej. 
W dniu 1 lutego 2021 r. siły zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod wodzą głównodowodzącego Mina 
Aunga Hlainga dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 
8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W ramach zamachu wiceprezydent 
Myint Swe, działając jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił w dniu 1 lutego stan wyjątkowy 
i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w kraju głównodowodzącemu sił obrony 
narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Krajową Radę 
Administracji Publicznej i oddano jej władzę, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi 
wykonywanie jego mandatu. 

22.3.2021 

Generał broni Ye Win Oo został mianowany współsekretarzem Krajowej Rady Administracji Publicznej 
w dniu 2 lutego 2021 r. Jako członek i współsekretarz Krajowej Rady Administracji Publicznej generał 
broni Ye Win Oo jest bezpośrednio zaangażowany w podejmowanie decyzji dotyczących funkcji 
państwowych – i jest odpowiedzialny za takie decyzje – a zatem jest odpowiedzialny za podważanie 
demokracji i praworządności w Mjanmie/Birmie. 
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Ponadto Krajowa Rada Administracji Publicznej podjęła decyzje ograniczające prawo do wolności 
wypowiedzi, w tym dostęp do informacji, oraz prawo do wolności pokojowego zgromadzania się. Siły 
bezpieczeństwa Mjanmy i władze działające pod kontrolą Krajowej Rady Administracji Publicznej 
dokonują od dnia 1 lutego 2021 r. aktów poważnego naruszania praw człowieka: zabójstw cywilów 
i nieuzbrojonych protestujących, ograniczania wolności zgromadzeń i wypowiedzi, w tym poprzez 
ograniczanie dostępu do internetu oraz arbitralnych aresztowań i zatrzymań przywódców opozycji 
i przeciwników zamachu stanu. 

Jako członek i współsekretarz Krajowej Rady Administracji Publicznej generał broni Ye Win Oo jest 
bezpośrednio odpowiedzialny za te decyzje nakładające represje i za poważne naruszenia praw 
człowieka. 

23. Maung Maung Kyaw Data urodzenia: 23 lipca 1964 r. 

Obywatelstwo: Mjanmy 

Płeć: mężczyzna 

Generał Maung Maung Kyaw jest członkiem sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) i Krajowej Rady 
Administracji Publicznej. 

W dniu 1 lutego 2021 r. siły zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod wodzą głównodowodzącego Mina 
Aunga Hlainga dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 
8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W ramach zamachu wiceprezydent 
Myint Swe, działając jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił w dniu 1 lutego stan wyjątkowy 
i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w kraju głównodowodzącemu sił obrony 
narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Krajową Radę 
Administracji Publicznej i oddano jej władzę, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi 
wykonywanie jego mandatu. 

Jako członek Krajowej Rady Administracji Publicznej, generał Maung Maung Kyaw jest bezpośrednio 
zaangażowany w podejmowanie decyzji dotyczących funkcji państwowych – i jest odpowiedzialny za 
takie decyzje – a zatem jest odpowiedzialny za podważanie demokracji i praworządności w  
Mjanmie/Birmie. 

22.3.2021 

Ponadto Krajowa Rada Administracji Publicznej podjęła decyzje ograniczające prawo do wolności 
wypowiedzi, w tym dostęp do informacji, oraz prawo do wolności pokojowego zgromadzania się. Siły 
wojskowe i władze działające pod kontrolą Krajowej Rady Administracji Publicznej dokonują od dnia 
1 lutego 2021 r. aktów poważnego naruszania praw człowieka: zabójstw cywilów i nieuzbrojonych 
protestujących, ograniczania wolności zgromadzeń i wypowiedzi, w tym poprzez ograniczanie dostępu 
do internetu oraz arbitralnych aresztowań i zatrzymań przywódców opozycji i przeciwników zamachu 
stanu. 

Jako członek Krajowej Rady Administracji Publicznej generał Maung Maung Kyaw jest bezpośrednio 
odpowiedzialny za te decyzje nakładające represje i za poważne naruszenia praw człowieka. 
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24. Moe Myint Tun Data urodzenia: 24 maja 1968 r. 

Obywatelstwo: Mjanmy 

Płeć: mężczyzna 

Generał broni Moe Myint Tun jest członkiem sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) i członkiem Krajowej 
Rady Administracji Publicznej. 

W dniu 1 lutego 2021 r. siły zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod wodzą głównodowodzącego Mina 
Aunga Hlainga dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 
8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W ramach zamachu wiceprezydent 
Myint Swe, działając jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił w dniu 1 lutego stan wyjątkowy 
i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w kraju głównodowodzącemu sił obrony 
narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Krajową Radę 
Administracji Publicznej i oddano jej władzę, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi 
wykonywanie jego mandatu. 

Jako członek Krajowej Rady Administracji Publicznej, generał broni Moe Myint Tun jest bezpośrednio 
zaangażowany w podejmowanie decyzji dotyczących funkcji państwowych – i jest odpowiedzialny za takie 
decyzje – a zatem jest odpowiedzialny za podważanie demokracji i praworządności w Mjanmie/Birmie. 

22.3.2021 

Ponadto Krajowa Rada Administracji Publicznej podjęła decyzje ograniczające prawo do wolności 
wypowiedzi, w tym dostęp do informacji, oraz prawo do wolności pokojowego zgromadzania się. Siły 
wojskowe i władze działające pod kontrolą Krajowej Rady Administracji Publicznej dokonują od dnia 
1 lutego 2021 r. aktów poważnego naruszania praw człowieka: zabójstw cywilów i nieuzbrojonych 
protestujących, ograniczania wolności zgromadzeń i wypowiedzi, w tym poprzez ograniczanie dostępu 
do internetu oraz arbitralnych aresztowań i zatrzymań przywódców opozycji i przeciwników zamachu 
stanu. 

Jako członek Krajowej Rady Administracji Publicznej generał broni Moe Myint Tun jest bezpośrednio 
odpowiedzialny za te decyzje nakładające represje i za poważne naruszenia praw człowieka. 

W 2018 r. ONZ oraz międzynarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego zgłosiły poważne 
naruszenia praw człowieka i poważne pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego, których 
od 2011 r. dopuszczają się w stanach Kaczin, Arakan i Szan siły wojskowe i policyjne, i których celem 
jest ludność Rohingja. ONZ i organizacje międzynarodowe uznają, że wiele z tych naruszeń to 
najcięższe zbrodnie w świetle prawa międzynarodowego. Generał broni Moe Myint Tun służył jako 
dowódca biura operacji specjalnych nr 6 i do 2019 r. był szefem sztabu (wojska lądowe) sił zbrojnych 
Mjanmy (Tatmadaw). Na tym stanowisku nadzorował operacje w stanie Arakan. Jest zatem 
odpowiedzialny za te poważne naruszenia i nadużycia dotykające ludność Rohingja. 

25. Than Hlaing Data urodzenia: 

Obywatelstwo: Mjanmy 

Płeć: mężczyzna 

Generał broni Than Hlaing jest członkiem sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw). W dniu 2 lutego 2021 r. 
został mianowany wiceministrem spraw wewnętrznych i komendantem głównym policji. 

W dniu 1 lutego 2021 r. siły zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod wodzą głównodowodzącego Mina 
Aunga Hlainga dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 
8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W ramach zamachu wiceprezydent 
Myint Swe, działając jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił 1 lutego stan wyjątkowy i przekazał 
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władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w kraju głównodowodzącemu sił obrony narodowej 
generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Krajową Radę Administracji 
Publicznej i oddano jej władzę, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi wykonywanie 
jego mandatu. 

Mianowany przez Krajową Radę Administracji Publicznej, generał broni Than Hlaing jest 
zaangażowany w działania i polityki podważające demokrację i praworządność w Mjanmie/Birmie, 
a także działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Mjanmy/Birmy wspierał takie 
działania. 

Ponadto siły policyjne pod kierownictwem generała broni Than Hlainga popełniają od dnia 1 lutego 
2021 r. akty poważnie naruszające prawa człowieka: zabójstwa cywilów i nieuzbrojonych 
protestujących, ograniczanie wolności zgromadzeń i wypowiedzi, arbitralne aresztowania i zatrzymania 
przywódców opozycji i przeciwników zamachu stanu. Jako wiceminister spraw wewnętrznych 
i komendant główny policji generał broni Than Hlaing jest bezpośrednio odpowiedzialny za 
podejmowanie decyzji dotyczących strategii represji i brutalnych działań policji wobec uczestników 
pokojowych demonstracji, a zatem jest odpowiedzialny za podważanie demokracji w Mjanmie/Birmie.   
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