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Tisk a informace 

  Soudní dvůr Evropské unie 

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 108/17 

V Lucemburku dne 19. října 2017 

Rozsudky ve věcech C-598/16 P, Viktor Fedorovyč Janukovyč v. Rada,  
a C-599/16 P, Oleksandr Viktorovyč Janukovyč v. Rada 

 

Soudní dvůr potvrdil zmrazení finančních prostředků Viktora Janukovyče, bývalého 
prezidenta Ukrajiny, a jeho syna Oleksandra v období od 6. března 2015 do 6. března 

2016 

 

V návaznosti 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.  

Viktor Fedorovyč Janukovyč, bývalý prezident Ukrajiny, a jeden z jeho synů, Oleksandr Viktorovyč 
Janukovyč, byli v období od 6. března 2014 do 5. března 2015 zařazeni na seznam osob, na něž 
se vztahuje zmrazení finančních prostředků, z důvodu, že proti nim bylo na Ukrajině vedeno 
předběžné šetření trestných činů v souvislosti se zneužitím ukrajinských státních prostředků 
a jejich nezákonným převodem do zahraničí. 

Od 6. března 2015 bylo zmrazení finančních prostředků vůči těmto osobám prodlouženo o jeden 
rok s odlišným odůvodněním. Napříště bylo zmrazení finančních prostředků odůvodněno 
skutečností, že proti oběma výše uvedeným ukrajinským občanům vedly ukrajinské orgány trestní 
řízení z důvodu zneužití veřejných prostředků nebo majetku. 

Viktor a Oleksandr Janukovyčovi se obrátili na Tribunál Evropské unie s cílem napadnout zmrazení 
jejich finančních prostředků v období od 6. března 2014 do 6. března 2016. Rozsudky ze dne 
15. září 20161 Tribunál z důvodu nerespektování kritérií pro zařazení na seznam zrušil zmrazení 
finančních prostředků v období od 6. března 2014 do 5. března 2015. Potvrdil však zmrazení 
finančních prostředků v období od 6. března 2015 do 6. března 20162.  

Viktor a Oleksandr Janukovyčovi se před Soudním dvorem domáhají zrušení té části rozsudků 
Tribunálu, kterou bylo potvrzeno zmrazení jejich finančních prostředků. 

Rozsudky z dnešního dne Soudní dvůr potvrdil zmrazení finančních prostředků Viktora 
a Oleksandra Janukovyčových v období od 6. března 2015 do 6. března 2016. 

Soudní dvůr podobně jako Tribunál předně poukázal na to, že pochybnosti vznesené Viktorem 
a Oleksandrem Janukovyčovými ohledně nestrannosti ukrajinského soudního systému nejsou s to 
zpochybnit věrohodnost obvinění vznesených vůči nim, pokud jde o konkrétní skutky spočívající ve 
zneužití veřejných prostředků, ani prokázat, že jejich konkrétní situace byla dotčena problémy 
ukrajinského soudního systému. Soudní dvůr rovněž potvrdil, že Rada nebyla povinna požadovat 
další ověření ze strany ukrajinských orgánů, pokud jde o skutky vytýkané oběma dotčeným 
osobám, neboť ty neuvedly žádné skutečnosti, jež by mohly zpochybnit důvody uvedené 
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 Rozsudky Tribunálu ze dne 15. září 2016, Viktor Fedorovyč Janukovyč v. Rada (T-346/14) a Oleksandr Viktorovyč 

Janukovyč v. Rada (T-348/14), viz TZ č. 97/16. 
2
 Zmrazení finančních prostředků V. a O. Janukovyčových bylo následně prodlouženo o další rok do 6. března 2017. 

Toto prodloužení je předmětem žalob jak ze strany Viktora Fedorovyče Janukovyče (věc T-244/16), tak ze strany 
Oleksandra Viktorovyče Janukovyče (věc T-245/16). Zmrazení finančních prostředků bylo poté znovu prodlouženo 
o další rok až do 6. března 2018. I proti tomuto prodloužení podali Viktor Fedorovyč Janukovyč (věc T-285/17) 
a Oleksandr Viktorovyč Janukovyč (věc T-286/17) žalobu. 
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ukrajinskými orgány k odůvodnění obvinění vznesených vůči nim. A konečně Soudní dvůr rozhodl, 
že Tribunál měl právem za to, že jelikož obvinění vznesená vůči oběma dotčeným osobám byla 
zevrubně popsána, je zmrazení jejich finančních prostředků v souladu se stanoveným kritériem pro 
zařazení na seznam (osoby určené jako osoby odpovědné za zneužití ukrajinských státních 
prostředků), jak bylo vyloženo ve světle cíle konsolidovat a podpořit právní stát na Ukrajině. 

 

UPOZORNĚNÍ: Proti rozsudku či usnesení Tribunálu lze podat kasační opravný prostředek k Soudnímu 
dvoru, který je omezen na právní otázky. Kasační opravný prostředek zásadně nemá odkladný účinek. Je-li 
kasační opravný prostředek přípustný a opodstatněný, Soudní dvůr rozhodnutí Tribunálu zruší. Pokud to 
soudní řízení dovoluje, může Soudní dvůr ve věci vydat sám konečné rozhodnutí. V opačném případě vrátí 
věc zpět k rozhodnutí Tribunálu, který je vázán rozhodnutím vydaným Soudním dvorem v rámci kasačního 
opravného prostředku. 

 

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr. 

Úplné znění rozsudků (C-598/16 P a C-599/16 P) se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den 
vyhlášení.  

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki  (+352) 4303 5499 

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite  (+32) 2 2964106 
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