
A TANÁCS (EU) 2021/480 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

(2021. március 22.) 

a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet 
végrehajtásáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 194/2008/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. május 2-i 401/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4i. cikkére, 

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára, 

mivel: 

(1) A Tanács 2013. május 2-án elfogadta a 401/2013/EU rendeletet. 

(2) A Tanács 2021. február 22-én következtetéseket fogadott el, amelyekben a lehető leghatározottabban elítélte a 
Mianmarban/Burmában 2021. február 1-jén elkövetett katonai puccsot. A Tanács a válságnak a szükségállapot 
azonnali megszüntetése, a legitim polgári kormány helyreállítása és az újonnan megválasztott parlament 
megnyitása révén történő enyhítésére szólított fel. 

(3) A Tanács egyúttal felszólította a katonai hatóságokat, hogy bocsássák szabadon az elnököt, az államtanácsost, 
valamint mindazokat, akiket a puccsal kapcsolatban őrizetbe vettek vagy letartóztattak. A Tanács hangsúlyozta, 
hogy biztosítani kell a zavartalan távközlést, garantálni kell a véleménynyilvánítás, az egyesülés és a gyülekezés 
szabadságát, az információhoz való hozzáférést, továbbá tiszteletben kell tartani a jogállamiságot és az emberi 
jogokat. Elítélte a békés tüntetőkkel szemben alkalmazott katonai és rendőri elnyomást, és egyúttal felszólította 
egyrészt a hatóságokat, hogy a lehető legnagyobb mértékben tanúsítsanak önmérsékletet, másrészt pedig minden 
felet, hogy a nemzetközi joggal összhangban tartózkodjanak az erőszaktól. 

(4) Következtetéseiben a Tanács kiemelte, hogy az Unió a katonai puccsra válaszul kész korlátozó intézkedéseket 
elfogadni. 

(5) 2021. február 28-án, a békés tüntetések országszerte történő erőszakos leverését követően az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője elítélte a brutális elnyomást és felszólította a katonai hatóságokat, hogy 
haladéktalanul hagyjanak fel a civilekkel szembeni erőszak alkalmazásával, és tegyék lehetővé a lakosság számára, 
hogy gyakorolják a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságához való jogukat. 

(6) Ezzel összefüggésben, és tekintettel arra, hogy Mianmarban/Burmában továbbra is súlyos a helyzet, 11 személyt fel 
kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és 
szerveknek a 401/2013/EU rendelet IV. mellékletében foglalt jegyzékébe. 

(7) A 401/2013/EU rendelet IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell, 

(1) HL L 121., 2013.5.3., 1. o.
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

A 401/2013/EU rendelet IV. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul. 

2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2021. március 22-én.  

a Tanács részéről 
az elnök 

J. BORRELL FONTELLES     
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MELLÉKLET 

A következő személyeket fel kell venni a természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 401/2013/EU rendelet IV. mellékletében foglalt jegyzékébe:                                                                 

Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe vétel 
időpontja 

„15. Min Aung Hlaing Születési idő: 1956.7.3. 

Születési hely: Tavoy,  
Myanmar/Burma 

Állampolgárság: mianmari 

Nemzeti személyazonosító szám: 
12/SAKHANA(N)020199 

Nem: férfi 

Min Aung Hlaing 2011 óta a mianmari/burmai fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 
főparancsnoka. Emellett az Államigazgatási Tanács (State Administration Council – SAC) elnöke és a 
Nemzeti Védelmi és Biztonsági Tanács (National Defence and Security Council – NDSC) tagja. 

A mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok 
vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban/Burmában azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 
2020. november 8-án tartott választások eredményét és megdöntötték a demokratikusan 
megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök ügyvivő elnökként eljárva február 1- 
jén kihirdette a szükségállapotot és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung 
Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 
2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot, hogy gyakorolja a törvényhozó, végrehajtó és bírói 
hatalmat, megakadályozva ezzel a demokratikusan megválasztott kormányt a megbízatásának 
teljesítésében. 

2021.3.22. 

A hatalmi ágak összpontosítása révén, valamint az Államigazgatási Tanács elnökeként Min Aung 
Hlaing főparancsnok közvetlenül részt vesz az állami funkciókkal kapcsolatos döntéshozatalban, és e 
döntéshozatalért felelősséget visel, ennélfogva felelősség terheli a demokrácia és a jogállamiság 
aláásásáért Mianmarban/Burmában. 
Az Államigazgatási Tanács ezenkívül olyan határozatokat fogadott el, amelyek korlátozzák a 
véleménynyilvánítás szabadságához való jogot, beleértve az információhoz való hozzáférést és a 
békés célú gyülekezést is. Az Államigazgatási Tanács ellenőrzése alatt működő katonai erők és 
hatóságok 2021. február 1. óta súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el; civil és fegyvertelen 
tüntetőket gyilkoltak meg, korlátozták a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságát, többek 
között az internet-hozzáférés korlátozásával, továbbá ellenzéki vezetők és a puccs ellenzőinek 
önkényesen letartóztatásával és fogva tartásával. 
Az Államigazgatási Tanács elnökeként Min Aung Hlaing főparancsnokot közvetlen felelősség terheli 
az említett elnyomó intézkedésekért és a súlyos emberi jogi jogsértésekért. 

2018-ban az ENSZ és nemzetközi civil társadalmi szervezetek arról számoltak be, hogy Kacsin, 
Rakhajn és Sán államban a katonai és rendőri erők 2011 óta durva emberi jogi jogsértéseket és a 
nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekményeket követtek el a rohindzsa lakossággal 
szemben, továbbá megállapították, hogy e jogsértések és cselekmények közül számos a nemzetközi 
jog szerinti legsúlyosabb bűncselekménynek minősül. Min Aung Hlaing 2011 óta a Tatmadaw 
főparancsnoka, ezért közvetlen felelősség terheli ezekért a rohindzsa lakossággal szemben elkövetett 
súlyos jogsértésekért és visszaélésekért. 
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16. Myint Swe Születési idő: 1951.5.24. 

Állampolgárság: mianmari 

Nem: férfi 

Myint Swe altábornagy a mianmari/burmai fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 
tagja és 2021. február 1-jéig a Tatmadaw kinevezett alelnöke. 2021. február 1-jén Myint Swe – a 
Tatmadaw más tagjaival együtt – részt vett a Nemzeti Védelmi és Biztonsági Tanács (National Defence 
and Security Council – NDSC) ülésén, amely alkotmányellenes volt, mivel azon nem voltak jelen a 
testület polgári tagjai. Az említett ülésen Myint Swe-t ügyvivő elnöknek nevezték ki. Myint Swe ezt 
követően kihirdette a szükségállapotot és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát átadta 
Min Aung Hlaingnak, a védelmi szolgálatok főparancsnokának. Ezzel megsértette a szükségállapot 
kihirdetésére vonatkozó eljárást, mivel az alkotmány értelmében kizárólag az elnök jogosult a 
szükségállapot kihirdetésére. 

Az ügyvivő elnökként történő kinevezésének elfogadásával, valamint a törvényhozó, végrehajtó és 
bírói hatalomnak a főparancsnokra való átruházásával Myint Swe hozzájárult a demokratikusan 
megválasztott kormány megdöntéséhez, ennélfogva felelősség terheli a demokrácia és a jogállamiság 
aláásásáért Mianmarban/Burmában. 

2021.3.22. 

17. Soe Win Születési idő: 1960.3.1. 

Állampolgárság: mianmari 

Nem: férfi 

Soe Win 2011 óta a mianmari/burmai fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 
főparancsnok-helyettese. Emellett az Államigazgatási Tanács (State Administration Council – SAC) 
elnökhelyettese és a Nemzeti Védelmi és Biztonsági Tanács (National Defence and Security Council – 
NDSC) tagja. 

A mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok 
vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban/Burmában azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 
2020. november 8-án tartott választások eredményét és megdöntötték a demokratikusan 
megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök ügyvivő elnökként eljárva február 1- 
jén kihirdette a szükségállapotot és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung 
Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 
2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot, hogy gyakorolja a törvényhozó, végrehajtó és bírói 
hatalmat, megakadályozva ezzel a demokratikusan megválasztott kormányt a megbízatásának 
teljesítésében. 

2021.3.22. 

Az Államigazgatási Tanács elnökhelyetteseként Soe Win főparancsnok-helyettes közvetlenül részt 
vesz az állami funkciókkal kapcsolatos döntéshozatalban, és e döntéshozatalért felelősséget visel, 
ennélfogva felelős a demokrácia és a jogállamiság aláásásáért Mianmarban/Burmában. 

Az Államigazgatási Tanács ezenkívül olyan határozatokat fogadott el, amelyek korlátozzák a 
véleménynyilvánítás szabadságához való jogot, beleértve az információhoz való hozzáférést és a 
békés célú gyülekezést is. Az Államigazgatási Tanács ellenőrzése alatt működő katonai erők és 
hatóságok 2021. február 1. óta súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el; civil és fegyvertelen 
tüntetőket gyilkoltak meg, korlátozták a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságát, többek 
között az internet-hozzáférés korlátozásával, továbbá ellenzéki vezetők és a puccs ellenzőinek 
önkényesen letartóztatásával és fogva tartásával. 
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Az Államigazgatási Tanács elnökhelyetteseként Soe Win főparancsnok-helyettest közvetlen felelősség 
terheli az említett elnyomó intézkedésekért és a súlyos emberi jogi jogsértésekért. 

2018-ban az ENSZ és nemzetközi civil társadalmi szervezetek arról számoltak be, hogy Kacsin, 
Rakhajn és Sán államban a katonai és rendőri erők 2011 óta durva emberi jogi jogsértéseket és a 
nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekményeket követtek el a rohindzsa lakossággal 
szemben, továbbá megállapították, hogy e jogsértések és cselekmények közül számos a nemzetközi 
jog szerinti legsúlyosabb bűncselekménynek minősül. Soe Win 2011 óta a Tatmadaw főparancsnok- 
helyettese, ezért felelősség terheli az említett, a rohindzsa lakossággal szemben elkövetett súlyos 
jogsértésekért és visszaélésekért. 

18. Sein Win Születési idő: 1956.7.24. 

Születési hely: Pyin Oo Lwin,  
Myanmar/Burma 

Nem: férfi 

Állampolgárság: mianmari 

Sein Win altábornagy a Tatmadaw tagja, korábbi védelmi miniszter (2015. augusztus 24. és 
2021. február 1. között). Február 1-jén – a Tatmadaw más tagjaival együtt – részt vett a Nemzeti 
Védelmi és Biztonsági Tanács (National Defence and Security Council – NDSC) ülésén, amely 
alkotmányellenes volt, mivel azon nem voltak jelen a testület polgári tagjai. Az említett ülésen Myint 
Swét ügyvivő elnöknek nevezték ki. Myint Swe ezt követően kihirdette a szükségállapotot és az állam 
törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát átadta Min Aung Hlaingnak, a védelmi szolgálatok 
(Defence Services) főparancsnokának. Ezzel megsértette a szükségállapot kihirdetésére vonatkozó 
eljárást, mivel az alkotmány értelmében kizárólag az elnök jogosult a szükségállapot kihirdetésére. 

Azáltal, hogy részt vett a Nemzeti Védelmi és Biztonsági Tanács ülésén, amelyen döntés született a 
szükségállapot kihirdetéséről és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmának a védelmi 
szolgálatok főparancsnoka számára történő átadásáról, Sein Win hozzájárult a 2020. november 8-án 
tartott választások eredményének figyelmen kívül hagyásához és a demokratikusan megválasztott 
kormány megdöntéséhez. Ezért felelősség terheli a demokrácia és a jogállamiság aláásásáért 
Mianmarban/Burmában. 

2021.3.22. 

2018-ban az ENSZ és nemzetközi civil társadalmi szervezetek arról számoltak be, hogy Kacsin, 
Rakhajn és Sán államban a katonai és rendőri erők 2011 óta durva emberi jogi jogsértéseket és a 
nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekményeket követtek el a rohindzsa lakossággal 
szemben, továbbá megállapították, hogy e jogsértések és cselekmények közül számos a nemzetközi 
jog szerinti legsúlyosabb bűncselekménynek minősül. Sein Win 2015. augusztus 24. és 2021. február 
1. között védelmi miniszter volt, ezért felelősség terheli az említett, a rohindzsa lakossággal szemben 
elkövetett súlyos jogsértésekért és visszaélésekért. 

19. Thein Soe 
(más néven: U Thein 
Soe) 

Születési idő: 1952.1.23. 
Születési hely: Kani,  
Myanmar/Burma 

Állampolgárság: mianmari 

Nem: férfi 

Thein Soe-t 2021. február 2-án a Szövetségi Választási Bizottság (Union Election Commission – UEC) 
elnöki posztjára jelölték. Mivel a 2021. február 1-jei katonai puccsot követően elfogadta e kinevezést, 
továbbá a Szövetségi Választási Bizottság elnökeként folytatott tevékenységei révén – nevezetesen 
amiért megsemmisítette a választások eredményeit anélkül, hogy bármilyen bizonyíték lett volna 
csalásra –, Thein Soe közvetlenül részt vesz a demokráciát és a jogállamiságot aláásó 
cselekményekben Mianmarban/Burmában. 

2021.3.22. 
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20. Mya Tun Oo Születési idő: 1961.5.4. vagy 5. 

Állampolgárság: mianmari 

Nem: férfi 

Mya Tun Oo vezérezredes a mianmari/burmai fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 
tagja. 2021. február 1-jén védelmi miniszternek nevezték ki, és tagja az Államigazgatási Tanácsnak 
(State Administrative Council – SAC). 

A mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok 
vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban/Burmában azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 
2020. november 8-án tartott választások eredményét és megdöntötték a demokratikusan 
megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök ügyvivő elnökként eljárva február 1- 
jén kihirdette a szükségállapotot és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung 
Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 
2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot, hogy gyakorolja a törvényhozó, végrehajtó és bírói 
hatalmat, megakadályozva ezzel a demokratikusan megválasztott kormányt a megbízatásának 
teljesítésében. 

Az Államigazgatási Tanács tagjaként Mya Tun Oo vezérezredes közvetlenül részt vesz az állami 
funkciókkal kapcsolatos döntéshozatalban, és e döntéshozatalért felelősséget visel, ennélfogva 
felelősség terheli a demokrácia és a jogállamiság aláásásáért Mianmarban/Burmában. 

2021.3.22. 

Az Államigazgatási Tanács ezenkívül olyan határozatokat fogadott el, amelyek korlátozzák a 
véleménynyilvánítás szabadságához való jogot, beleértve az információhoz való hozzáférést és a 
békés célú gyülekezést is. Az Államigazgatási Tanács ellenőrzése alatt működő katonai erők és 
hatóságok 2021. február 1. óta súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el; civil és fegyvertelen 
tüntetőket gyilkoltak meg, korlátozták a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságát, többek 
között az internet-hozzáférés korlátozásával, továbbá ellenzéki vezetők és a puccs ellenzőinek 
önkényesen letartóztatásával és fogva tartásával. 

Az Államigazgatási Tanács tagjaként Mya Tun Oo vezérezredest közvetlen felelősség terheli az említett 
elnyomó intézkedésekért és a súlyos emberi jogi jogsértésekért. 
2018-ban az ENSZ és nemzetközi civil társadalmi szervezetek arról számoltak be, hogy Kacsin, 
Rakhajn és Sán államban a katonai és rendőri erők 2011 óta durva emberi jogi jogsértéseket és a 
nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekményeket követtek el a rohindzsa lakossággal 
szemben, továbbá megállapították, hogy e jogsértések és cselekmények közül számos a nemzetközi 
jog szerinti legsúlyosabb bűncselekménynek minősül. Mya Tun Oo 2016 augusztusától védelmi 
miniszteri kinevezéséig a mianmari/burmai fegyveres erőknél (Tatmadaw) a haderőnemek közös 
vezérkari főnöke, azaz a Tatmadaw harmadik legmagasabb rangú vezetője volt. E minőségében ő 
felügyelte a Rakhajn államban folytatott katonai műveleteket és koordinálta a különböző 
haderőnemeket, többek között a szárazföldi csapatokat, a haditengerészetet és a légierőt, valamint a 
tüzérség használatát. Ezért felelősség terheli az említett, a rohindzsa lakossággal szemben elkövetett, 
súlyos jogsértésekért és visszaélésekért. 

21. Dwe Aung Lin Születési idő: 

1962.5.31. 

Állampolgárság: mianmari 

Nem: férfi 

Dwe Aung Lin altábornagy a mianmari/burmai fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 
tagja és az Államigazgatási Tanács (State Administration Council – SAC) titkára. 
A mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok 
vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban/Burmában azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 
2020. november 8-án tartott választások eredményét és megdöntötték a demokratikusan megválasztott 
kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök ügyvivő elnökként eljárva február 1-jén kihirdette a 
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szükségállapotot és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung Hlaing 
vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 2-án 
létrehozták az Államigazgatási Tanácsot, hogy gyakorolja a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmat, 
megakadályozva ezzel a demokratikusan megválasztott kormányt a megbízatásának teljesítésében. 

Dwe Aung Lin altábornagyot 2021. február 2-án az Államigazgatási Tanács titkárának nevezték ki, és 
ő adta ki az Államigazgatási Tanács utasításait. Egyebek mellett elrendelte azon személyek 
elmozdítását, akiket a jogszerűen megválasztott kormány nevezett ki hivatalukba, valamint a 
mianmari választási bizottság személyzetének leváltását. 

Az Államigazgatási Tanács tagjaként és titkáraként Dwe Aung Lin altábornagy közvetlenül részt vesz 
az állami funkciókkal kapcsolatos döntéshozatalban, és e döntéshozatalért felelősséget visel, 
ennélfogva felelősség terheli a demokrácia és a jogállamiság aláásásáért Mianmarban/Burmában. 

Az Államigazgatási Tanács ezenkívül olyan határozatokat fogadott el, amelyek korlátozzák a 
véleménynyilvánítás szabadságához való jogot, beleértve az információhoz való hozzáférést és a 
békés célú gyülekezést is. Az Államigazgatási Tanács ellenőrzése alatt működő katonai erők és 
hatóságok 2021. február 1. óta súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el; civil és fegyvertelen 
tüntetőket gyilkoltak meg, korlátozták a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságát, többek 
között az internet-hozzáférés korlátozásával, továbbá ellenzéki vezetők és a puccs ellenzőinek 
önkényesen letartóztatásával és fogva tartásával. 
Az Államigazgatási Tanács tagjaként Dwe Aung Lin altábornagyot közvetlen felelősség terheli az 
említett elnyomó intézkedésekért és a súlyos emberi jogi jogsértésekért. 

22. Ye Win Oo Születési idő: 1966.2.21. 

Állampolgárság: mianmari 

Nem: férfi 

Ye Win Oo altábornagy a mianmari/burmai fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 
tagja és az Államigazgatási Tanács (State Administration Council – SAC) társtitkára. 

A mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok 
vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban/Burmában azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 
2020. november 8-án tartott választások eredményét és megdöntötték a demokratikusan 
megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök ügyvivő elnökként eljárva február 1- 
jén kihirdette a szükségállapotot és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung 
Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 
2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot, hogy gyakorolja a törvényhozó, végrehajtó és bírói 
hatalmat, megakadályozva ezzel a demokratikusan megválasztott kormányt a megbízatásának 
teljesítésében. 

2021.3.22. 

Ye Win Oo altábornagyot 2021. február 2-án kinevezték az Államigazgatási Tanács társtitkárává. Az 
Államigazgatási Tanács tagjaként és társtitkáraként Ye Win Oo altábornagy közvetlenül részt vesz az 
állami funkciókkal kapcsolatos döntéshozatalban, és e döntéshozatalért felelősséget visel, ennélfogva 
felelősség terheli a demokrácia és a jogállamiság aláásásáért Mianmarban/Burmában. 
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Az Államigazgatási Tanács ezenkívül olyan határozatokat fogadott el, amelyek korlátozzák a 
véleménynyilvánítás szabadságához való jogot, beleértve az információhoz való hozzáférést és a 
békés célú gyülekezést is. Az Államigazgatási Tanács ellenőrzése alatt működő mianmari biztonsági 
erők és hatóságok 2021. február 1. óta súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el; civil és 
fegyvertelen tüntetőket gyilkoltak meg, korlátozták a gyülekezés és a véleménynyilvánítás 
szabadságát, többek között az internet-hozzáférés korlátozásával, továbbá ellenzéki vezetők és a 
puccs ellenzőinek önkényesen letartóztatásával és fogva tartásával. 

Az Államigazgatási Tanács tagjaként és társtitkáraként Ye Win Oo altábornagyot közvetlen felelősség 
terheli az említett elnyomó intézkedésekért és a súlyos emberi jogi jogsértésekért. 

23. Maung Maung Kyaw Születési idő: 1964.7.23. 

Állampolgárság: mianmari 

Nem: férfi 

Maung Maung Kyaw vezérezredes a mianmari/burmai fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – 
Tatmadaw) és az Államigazgatási Tanács (State Administration Council – SAC) tagja. 
A mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok 
vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban/Burmában azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 
2020. november 8-án tartott választások eredményét és megdöntötték a demokratikusan 
megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök ügyvivő elnökként eljárva február 1- 
jén kihirdette a szükségállapotot és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung 
Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 
2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot (State Administration Council – SAC), hogy gyakorolja a 
törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmat, megakadályozva ezzel a demokratikusan megválasztott 
kormányt a megbízatásának teljesítésében. 

Az Államigazgatási Tanács tagjaként Maung Maung Kyaw vezérezredes közvetlenül részt vesz az 
állami funkciókkal kapcsolatos döntéshozatalban, és e döntéshozatalért felelősséget visel, ennélfogva 
felelősség terheli a demokrácia és a jogállamiság aláásásáért Mianmarban/Burmában. 

2021.3.22. 

Az Államigazgatási Tanács ezenkívül olyan határozatokat fogadott el, amelyek korlátozzák a 
véleménynyilvánítás szabadságához való jogot, beleértve az információhoz való hozzáférést és a 
békés célú gyülekezést is. Az Államigazgatási Tanács ellenőrzése alatt működő katonai erők és 
hatóságok 2021. február 1. óta súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el; civil és fegyvertelen 
tüntetőket gyilkoltak meg, korlátozták a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságát, többek 
között az internet-hozzáférés korlátozásával, továbbá ellenzéki vezetők és a puccs ellenzőinek 
önkényesen letartóztatásával és fogva tartásával. 

Az Államigazgatási Tanács tagjaként Maung Maung Kyaw vezérezredest közvetlen felelősség terheli az 
említett elnyomó intézkedésekért és a súlyos emberi jogi jogsértésekért. 

24. Moe Myint Tun Születési idő: 1968.5.24. 

Állampolgárság: mianmari 

Nem: férfi 

Moe Myint Tun altábornagy a mianmari/burmai fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 
és az Államigazgatási Tanács (State Administrative Council – SAC) tagja. 
A mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok 
vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban/Burmában azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 
2020. november 8-án tartott választások eredményét és megdöntötték a demokratikusan 
megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök ügyvivő elnökként eljárva február 1- 
jén kihirdette a szükségállapotot és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung 
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Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 
2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot (State Administration Council – SAC), hogy gyakorolja a 
törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmat, megakadályozva ezzel a demokratikusan megválasztott 
kormányt a megbízatásának teljesítésében. 

Az Államigazgatási Tanács tagjaként Moe Myint Tun altábornagy közvetlenül részt vesz az állami 
funkciókkal kapcsolatos döntéshozatalban, és e döntéshozatalért felelősséget visel, ennélfogva 
felelősség terheli a demokrácia és a jogállamiság aláásásáért Mianmarban/Burmában. 

Az Államigazgatási Tanács ezenkívül olyan határozatokat fogadott el, amelyek korlátozzák a 
véleménynyilvánítás szabadságához való jogot, beleértve az információhoz való hozzáférést és a 
békés célú gyülekezést is. Az Államigazgatási Tanács ellenőrzése alatt működő katonai erők és 
hatóságok 2021. február 1. óta súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el; civil és fegyvertelen 
tüntetőket gyilkoltak meg, korlátozták a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságát, többek 
között az internet-hozzáférés korlátozásával, továbbá ellenzéki vezetők és a puccs ellenzőinek 
önkényesen letartóztatásával és fogva tartásával. 
Az Államigazgatási Tanács tagjaként Moe Myint Tun altábornagyot közvetlen felelősség terheli az 
említett elnyomó intézkedésekért és a súlyos emberi jogi jogsértésekért. 
2018-ban az ENSZ és nemzetközi civil társadalmi szervezetek arról számoltak be, hogy Kacsin, 
Rakhajn és Sán államban a katonai és rendőri erők 2011 óta durva emberi jogi jogsértéseket és a 
nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekményeket követtek el a rohindzsa lakossággal 
szemben, továbbá megállapították, hogy e jogsértések és cselekmények közül számos a nemzetközi 
jog szerinti legsúlyosabb bűncselekménynek minősül. Moe Myint Tun altábornagy a különleges 
műveletek hivatalának (Bureau of Special Operations – BSO-6) parancsnokaként szolgált és 2019-ig a  
mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) vezérkari főnöke (hadsereg) volt. E minőségében 
felügyelte a Rakhajn államban folytatott katonai műveleteket. Ezért felelősség terheli ezekért a 
rohindzsa lakossággal szemben elkövetett súlyos jogsértésekért és visszaélésekért. 

25. Than Hlaing Születési idő: 

Állampolgárság: mianmari 

Nem: férfi 

Than Hlaing altábornagy a mianmari/burmai fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 
tagja. 2021. február 2-án belügyminiszter-helyettessé és rendőrfőkapitánnyá nevezték ki. 

A mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok 
vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban/Burmában azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 
2020. november 8-án tartott választások eredményét és megdöntötték a demokratikusan 
megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök ügyvivő elnökként eljárva február 1- 
jén kihirdette a szükségállapotot és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung 
Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 
2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot (State Administration Council – SAC), hogy gyakorolja a 
törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmat, megakadályozva ezzel a demokratikusan megválasztott 
kormányt a megbízatásának teljesítésében. 
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Az Államigazgatási Tanács által kinevezett Than Hlaing altábornagy közreműködik a Mianmarban/ 
Burmában a demokráciát és jogállamiságot aláásó cselekményekben és politikákban, valamint a  
Mianmar/Burma békéjét, biztonságát és stabilitását fenyegető cselekményekben. 

Továbbá a Than Hlaing altábornagy irányítása alatt működő rendőri erők 2021. február 1. óta súlyos 
emberi jogi jogsértéseket követtek el; civil és fegyvertelen tüntetőket gyilkoltak meg, korlátozták a 
gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságát, önkényesen letartóztattak és fogva tartottak 
ellenzéki vezetőket, továbbá a puccs ellenzőit. Belügyminiszter-helyettesként és rendőrfőkapitányként 
Than Hlaing altábornagy közvetlen felelősséget visel az elnyomó politikákkal és a rendőrség által a 
békés tüntetőkkel szemben elkövetett erőszakos cselekményekkel kapcsolatos döntéshozatalért, 
ennélfogva felelősség terheli a Mianmarban/Burmában elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.   
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