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Αποφάσεις στις υποθέσεις C-598/16 P,
Viktor Fedorovych Yanukovych κατά Συμβουλίου, και C-599/16 P, Oleksandr
Viktorovych Yanukovych κατά Συμβουλίου

Το Δικαστήριο επικυρώνει τη δέσμευση κεφαλαίων του Viktor Yanukovych, πρώην
προέδρου της Ουκρανίας, και του υιού του Oleksandr για το χρονικό διάστημα από
τις 6 Μαρτίου 2015 έως τις 6 Μαρτίου 2016

Προς αντιμετώπιση της ουκρανικής κρίσης, η οποία ανέκυψε στα τέλη του 2013, το Συμβούλιο
αποφάσισε, στις 5 Μαρτίου 2014, τη δέσμευση των κεφαλαίων και των οικονομικών πόρων των
προσώπων που χαρακτηρίζονται ως υπεύθυνα για την υπεξαίρεση κεφαλαίων του Ουκρανικού
Δημοσίου.
Ο Viktor Fedorovych Yanukovych, πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας, και ένας εκ των υιών του, ο
Oleksandr Viktorovych Yanukovych, περιελήφθησαν, όσον αφορά το χρονικό διάστημα από τις 6
Μαρτίου 2014 έως τις 5 Μαρτίου 2015, στον κατάλογο των προσώπων τα οποία αφορά η
δέσμευση κεφαλαίων λόγω του ότι διεξαγόταν σε βάρος τους προανάκριση στην Ουκρανία για
αδικήματα που συνδέονται με την υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος και την παράνομη μεταφορά του
εκτός Ουκρανίας.
Από της 6ης Μαρτίου 2015, ο χρόνος ισχύος της δέσμευσης κεφαλαίων η οποία είχε επιβληθεί σε
βάρος των προσώπων αυτών παρατάθηκε κατά ένα έτος, πλην όμως με διαφορετική αιτιολογία.
Αιτιολογία της δέσμευσης ήταν πλέον η εκ μέρους των ουκρανικών αρχών κίνηση ποινικής
διαδικασίας κατά των δύο προμνημονευθέντων Ουκρανών λόγω υπεξαίρεσης κρατικών κεφαλαίων
ή ιδιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.
Οι Viktor και Oleksandr Yanukovych άσκησαν προσφυγές ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της δέσμευσης των κεφαλαίων τους για το χρονικό διάστημα από τις 6
Μαρτίου 2014 έως τις 6 Μαρτίου 2016. Με αποφάσεις της 15ης Σεπτεμβρίου 20161, το Γενικό
Δικαστήριο ακύρωσε, λόγω μη τήρησης των κριτηρίων καταχώρισης στον κατάλογο, τη δέσμευση
κεφαλαίων για το χρονικό διάστημα από τις 6 Μαρτίου 2014 έως τις 5 Μαρτίου 2015. Επικύρωσε,
αντιθέτως, τη δέσμευση κεφαλαίων για το χρονικό διάστημα από τις 6 Μαρτίου 2015 έως τις 6
Μαρτίου 20162.
Οι Viktor και Oleksandr Yanukovych ζητούν από το Δικαστήριο την αναίρεση του μέρους των
αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου με το οποίο επικυρώνεται η δέσμευση των κεφαλαίων τους.
Με τις σημερινές αποφάσεις, το Δικαστήριο επικυρώνει τη δέσμευση των κεφαλαίων των Viktor και
Oleksandr Yanukovych για το χρονικό διάστημα από τις 6 Μαρτίου 2015 έως τις 6 Μαρτίου 2016.
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Αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, Viktor Fedorovych Yanukovych κατά Συμβουλίου
(T-346/14) και Oleksandr Viktorovych Yanukovych κατά Συμβουλίου (T-348/14), βλ. Ανακοινωθέν Τύπου αριθ. 97/16.
2
Εν συνεχεία, ο χρόνος ισχύος της δέσμευσης κεφαλαίων σε βάρος των Viktor και Oleksandr Yanukovych παρατάθηκε
εκ νέου κατά ένα έτος, έως τις 6 Μαρτίου 2017. Κατά της παράτασης αυτής ασκήθηκαν προσφυγές τόσο από τον Viktor
Fedorovych Yanukovych (υπόθεση T-244/16) όσο και από τον Oleksandr Viktorovych Yanukovych (υπόθεση T-245/16).
Ο χρόνος ισχύος της δέσμευσης κεφαλαίων παρατάθηκε στη συνέχεια κατά ένα επιπλέον έτος έως τις 6 Μαρτίου 2018.
Και σε αυτή την περίπτωση, ο Viktor Fedorovych Yanukovych (υπόθεση T-285/17) και ο Oleksandr Viktorovych
Yanukovych (υπόθεση T-286/17) άσκησαν προσφυγή κατά της νέας παράτασης.
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Ειδικότερα, το Δικαστήριο επισημαίνει, όπως και το Γενικό Δικαστήριο, ότι οι αμφιβολίες που
εξέφρασαν οι Viktor και Oleksandr Yanukovych ως προς την αμεροληψία του ουκρανικού
δικαστικού συστήματος δεν δύνανται να κλονίσουν την πιθανολόγηση των εις βάρος τους
κατηγοριών όσον αφορά σαφώς συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά υπεξαίρεσης δημοσίου
χρήματος ή να αποδείξουν ότι ειδικώς η κατάστασή τους επηρεάσθηκε από προβλήματα απτόμενα
του ουκρανικού δικαστικού συστήματος. Με ανάλογο σκεπτικό, το Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι το
Συμβούλιο δεν όφειλε να απαιτήσει την εκ μέρους των ουκρανικών αρχών περαιτέρω διακρίβωση
των προσαπτόμενων στους δύο ενδιαφερομένους πραγματικών περιστατικών, δεδομένου ότι αυτοί
δεν προέβαλαν στοιχεία δυνάμενα να κλονίσουν τους λόγους στους οποίους στήριξαν οι
ουκρανικές αρχές τις εις βάρος τους κατηγορίες. Τέλος, το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι το Γενικό
Δικαστήριο έκρινε ορθώς κατά νόμον ότι, λαμβανομένου υπόψη του ιδιαιτέρως εμπεριστατωμένου
χαρακτήρα των κατηγοριών εις βάρος των ενδιαφερομένων, η δέσμευση κεφαλαίων τους είναι
σύμφωνη με το κριτήριο καταχώρισης που επελέγη (πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως υπεύθυνα
για την υπεξαίρεση κεφαλαίων του Ουκρανικού Δημοσίου), όπως έχει ερμηνευθεί με γνώμονα τον
σκοπό της ενίσχυσης και της στήριξης του κράτους δικαίου στην Ουκρανία.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ : Το Δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί αιτήσεως αναιρέσεως, η οποία περιορίζεται σε νομικά
ζητήματα, κατά αποφάσεως ή διατάξεως του Γενικού Δικαστηρίου. Καταρχήν, η άσκηση αναιρέσεως δεν έχει
ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν είναι παραδεκτή και βάσιμη, το Δικαστήριο αναιρεί την απόφαση του Γενικού
Δικαστηρίου. Στην περίπτωση που η υπόθεση είναι ώριμη προς εκδίκαση, το Δικαστήριο μπορεί να
αποφανθεί το ίδιο οριστικά επί της διαφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, αναπέμπει την υπόθεση στο Γενικό
Δικαστήριο, το οποίο δεσμεύεται από την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο στο πλαίσιο της αιτήσεως
αναιρέσεως.
Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.
Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία
δημοσιεύσεώς της
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη  (+352) 4303 2582
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