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V Lucemburku dne 26. října 2015
Rozsudek ve věci T-290/14
Andrij Portnov v. Rada

Tisk a informace

Tribunál EU ruší zmrazení finančních prostředků Andrije Portnova, bývalého
poradce ukrajinského exprezidenta Viktora Janukovyče
Osobu nelze kvalifikovat jako odpovědnou za zneužití prostředků jen z toho důvodu, že je vůči ní
vedeno předběžné šetření.
V reakci na ukrajinskou krizi, která začala na konci roku 2013, rozhodla Rada dne 5. března 2014
o zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů osob určených jako osoby odpovědné
za zneužití ukrajinských státních prostředků nebo za porušování lidských práv na Ukrajině. Andrij
Portnov, kterého Rada označila za „bývalého poradce ukrajinského prezidenta [Viktora
Janukovyče]“, byl pro období od 6. března 2014 do 5. března 2015 zařazen na seznam osob,
jejichž finanční prostředky se zmrazují, s následujícím odůvodněním: „Osoba, proti níž je na
Ukrajině vedeno trestní řízení za účelem vyšetření trestných činů v souvislosti se zneužitím
ukrajinských státních prostředků a jejich nezákonným převodem do zahraničí.“ Andrij Portnov
navrhl Tribunálu Evropské unie, aby jeho zařazení na seznam bylo zrušeno. V mezidobí, a sice
dne 5. března 2015, bylo jeho jméno ze seznamu vyškrtnuto.
Dnešním rozsudkem Tribunál vyhovuje žalobě A. Portnova a ruší zmrazení jeho majetku.
Tribunál shledává, že Rada určila A. Portnova jako osobu odpovědnou za zneužití ukrajinských
státních prostředků jen na základě dopisu Nejvyššího státního zastupitelství Ukrajiny ze dne
3. března 2014, v němž se uvádí, že na základě vyšetřování zahájeného mimo jiné vůči
A. Portnovi „bylo možné prokázat zneužití vysokých částek státních prostředků a jejich následný
nezákonný převod do zahraničí“. Tribunál má za to, že tento dopis nijak blíže neupřesňuje
trestné činy vytýkané A. Portnovi ani jeho odpovědnost za ně.
Tribunál z toho dovozuje, že zařazení jména A. Portnova na seznam nesplňuje kritéria určování
osob, jejichž prostředky se zmrazují.
UPOZORNĚNÍ: Proti rozhodnutí Tribunálu lze ve lhůtě dvou měsíců od jeho oznámení podat k Soudnímu
dvoru kasační opravný prostředek omezující se jen na právní otázky.
UPOZORNĚNÍ: Cílem žaloby na neplatnost je zrušení aktů orgánů Unie, které jsou v rozporu s právem Unie.
Za určitých podmínek mohou členské státy, evropské orgány i jednotlivci podat žalobu na neplatnost
k Soudnímu dvoru nebo Tribunálu. Je-li žaloba opodstatněná, akt bude zrušen. Příslušný orgán je povinen
odstranit případnou právní mezeru vzniklou v důsledku zrušení aktu.
Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který Tribunál nezavazuje.
Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.
Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehóczki  (+352) 4303 5499
Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite  (+32) 2 2964106

www.curia.europa.eu

