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Hotărârile în cauzele C-598/16 P,  
Viktor Fedorovych Yanukovych/Consiliul, și C-599/16 P, Oleksandr 

 Viktorovych Yanukovych/Consiliul 

 

Curtea confirmă înghețarea fondurilor domnului Viktor Yanukovych, fost președinte 
ale Ucrainei, și ale fiului său, Oleksandr, pentru perioada cuprinsă între 6 martie 

2015 și 6 martie 2016 

 

Ca răspuns la criza ucraineană care a început la sfârșitul anului 2013, Consiliul a decis, la 5 martie 
2014, să înghețe fondurile și resursele economice ale persoanelor identificate ca fiind responsabile 
pentru deturnarea de fonduri ale statului ucrainean. 

Domnul Viktor Fedorovych Yanukovych, fost președinte al Ucrainei, precum și unul dintre fiii săi, 
Oleksandr Viktorovych Yanukovych, au fost incluși, pentru perioada cuprinsă între 6 martie 2014 și 
5 martie 2015, în lista persoanelor vizate de înghețarea fondurilor pentru motivul că făceau obiectul 
unor anchete preliminare în Ucraina pentru infracțiuni legate de delapidarea de fonduri ale statului 
ucrainean și transferul lor ilegal în afara Ucrainei. 

Începând cu 6 martie 2015, înghețarea fondurilor dispusă împotriva acestor persoane a fost 
prelungită cu un an cu motive de includere diferite. Înghețarea a fost de atunci motivată de faptul 
că cei doi cetățeni ucraineni menționați făceau obiectul unor proceduri penale declanșate de către 
autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice. 

Domnii Yanukovych au sesizat Tribunalul Uniunii Europene pentru contestarea înghețării fondurilor 
lor pentru perioada cuprinsă între 6 martie 2014 și 6 martie 2016. Prin Hotărârile din 15 septembrie 
20161, Tribunalul a anulat, pentru nerespectarea criteriilor de includere, înghețarea fondurilor 
pentru perioada cuprinsă între 6 martie 2014 și 5 martie 2015. În schimb, el a confirmat înghețarea 
fondurilor pentru perioada cuprinsă între 6 martie 2015 și 6 martie 20162.  

Domnii Yanukovych solicită Curții de Justiție anularea părții din hotărârile Tribunalului care 
confirmă înghețarea fondurilor lor. 

Prin hotărârile pronunțate astăzi, Curtea confirmă înghețarea fondurilor domnilor Yanukovych 
pentru perioada cuprinsă între 6 martie 2015 și 6 martie 2016. 

În special, Curtea arată, la fel ca Tribunalul, că îndoielile invocate de domnii Yanukovych în privința 
imparțialității sistemului judiciar ucrainean nu sunt în măsură să pună în discuție veridicitatea 
acuzațiilor care li se aduc în ceea ce privește fapte precise de deturnare de fonduri publice, nici să 
demonstreze că situația lor particulară a fost afectată de probleme referitoare la sistemul judiciar 
ucrainean. În aceeași ordine de idei, Curtea confirmă că Consiliul nu era ținut să solicite verificări 
suplimentare din partea autorităților ucrainene cu privire la faptele reproșate celor două persoane 
interesate, întrucât acestea nu au prezentat elemente de natură să pună în discuție motivele vizate 
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de autoritățile ucrainene pentru a-și întemeia acuzațiile pe care le aduc acestora. În sfârșit, Curtea 
apreciază că Tribunalul a considerat în mod întemeiat că, ținând seama de caracterul deosebit de 
circumstanțiat al acuzațiilor care li se aduc, înghețarea fondurilor celor două persoane interesate 
este conformă criteriului de includere reținut (persoane identificate ca fiind responsabile de 
deturnare de fonduri ale statului ucrainean), astfel cum este interpretat în lumina obiectivului de 
consolidare și de sprijinire a statului de drept în Ucraina. 

 

MENȚIUNE: Curtea de Justiție poate fi sesizată cu un recurs, limitat la chestiuni de drept, împotriva unei 
hotărâri sau ordonanțe a Tribunalului. În principiu, recursul nu are efect suspensiv. Dacă este admisibil și 
întemeiat, Curtea anulează decizia Tribunalului. Atunci când cauza se află în stare de judecată, Curtea 
poate să soluționeze ea însăși în mod definitiv litigiul. În caz contrar, ea trimite cauza spre rejudecare 
Tribunalului, care este legat de decizia pe care Curtea a pronunțat-o în recurs.  

 

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curţii de Justiţie. 

Textul integral al hotărârilor (C-598/16 P şi C-599/16 P) se publică pe site-ul CURIA în ziua pronunțării. 
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