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Makhnitsky à propos des sanctions à l’encontre de Portnov : le Parquet Général de l’Ukraine 

pouvait agir de manière proactive 

Il suppose que les agents du Parquet Général qui ont visé et ont adressé les documents 

concernant Portnov à l’Union européenne ne disposaient pas de preuves nécessaire et ont agi 

de manière proactive. 

L’ex-Procureur général de l’Ukraine Oleh Makhnitsky déclare qu’il n’est pas lié à l’application 

des sanctions à l’encontre d’Andrey Portnov, ex-premier vice-président de l’administration du 

Président de l’Ukraine. 

Makhnitsky l’a écrit sur sa page Facebook. 

Il explique qu’à l’époque il n’occupait le poste du Procureur général de l’Ukraine qu’une 

semaine environ et que le document adressé à l’Union européenne portant sur les sanctions à 

l’encontre de Portnov qu’il a signé a été produit par les activistes de la société civile en 

coopération avec les fonctionnaires responsables pour ce domaine. 

« Je suis persuadé qu’à cette époque il a été essentiel de ne pas laisser priver l’Ukraine de droits 

aux biens et aux fonds des ukrainiens volés par l’ex-président. C’est pourquoi il a fallu prendre 

des mesures urgentes et drastiques. L’initiative du Parquet Général de l’Ukraine portant sur 

l’application des sanctions à l’encontre de ces personnes consistait aussi à bloquer les 

opérations avec leurs actifs », écrit Makhnitsky. 

Il suppose que les agents du Parquet Général qui ont visé et ont adressé les documents 

concernant Portnov à l’Union européenne ne disposaient pas de preuves nécessaire et ont agi 

de manière proactive. 

« Il est de notoriété publique qu’après mon départ le Parquet Général a incriminé à monsieur 

Portnov l’appropriation de son propre salaire à l’université. Cette affaire dure plus d’une année 

et n’est qu’une caricature de la procédure pénale. Je pense que l’enquête portant sur 

800 hryvnias de salaire et menée par un grand groupe depuis plus d’une année discrédite l’État 

et le but des sanctions internationales », déclare-t-il. 



Selon Makhnitsky, Portnov devrait adresser des réclamations à ceux qui entretiennent une 

correspondance à son propos avec le Conseil de l’Union européenne et qui ont porté les 

accusations contre lui. 

Outre cela d’ex-Procureur général déclare qu’il est prêt à donner des réponses à toutes 

demandes adressées par les autorités judiciaires internationales relatives au recours contre les 

sanctions à l’encontre de Portnov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОЛЕГ МАХНІЦЬКИЙ: «ПРОПОНУЮ КОНФЛІКТ З 
ПОРТНОВИМ ВВАЖАТИ ВИЧЕРПАНИМ» 

 
Останнім часом в ЗМІ згадується моє прізвище в контексті судових процесів, пов’язаних з 

ініціюванням мною у 2014 році міжнародних санкцій щодо Януковича і його оточення. 

В цьому контексті екс-першим заступником глави АП А.Портновим ініційовані судові 

процеси проти ЄС у Люксембурзі та проти мене у Брюсселі. 

Я не хвилююся з приводу цих процесів і вважаю, що займав законну, принципову і 

державну позицію. 

Хочу також повідомити, що не маю відношення до пропозицій застосування санкцій проти 

Портнова, тому що на той момент працював на посаді керівника Генеральної прокуратури 

України приблизно тиждень, а документ, підписаний мною проти нього на адресу ЄС був 

сукупним продуктом активістів громадянського суспільства і відповідальних за цей 

напрямок чиновників. 

Переконаний, що на той момент було дуже важливим не допустити можливої втрати 

Україною прав на вкрадене колишнім президентом майно і кошти українців, а тому діяти 

треба було рішуче і швидко. 

Ініціціатива ГПУ щодо застосування санкцій проти цих осіб полягала також в необхідності 

терміново зупинити операції з їх активами. 

Тому можливо, що стосовно Портнова співробітники прокуратури, що завізували і 

направили в ЄС ці документи не мали необхідних доказів, а зробили це на випередження з 

превентивною метою. 

Також нагадую, що я пропрацював на посаді керівника ГПУ всього три місяці і розпочав цю 

дуже важливу роботу по поверненню вкрадених у держави активів. А у моїх наступників 

було достатньо часу і можливостей довести провину зазначених осіб і процесуально 

закінчити розпочату мною справу. 



Також загальновідомо, що вже після мого звільнення органами прокуратури пану 

Портнову було інкріміновано привласнення своєї ж зарплати в університеті, яке 

розслідується вже більше року і є пародією на кримінальне провадження. 

Думаю, що розслідувати великою слідчою групою більше року справу про 800 гривень 

зарплати дискредитує і державну владу і мету міжнародних санкцій. 

Тому вважаю, що пану Портнову треба адресувати претензії до тих, хто листувався з його 

приводу з Радою ЄС і висунув проти нього кумедне звинувачення. 

В свою чергу, я готовий відповісти на будь-які запити міжнародних судових установ, в яких 

оскаржується справа щодо санкцій Портнова і пропоную вважати цей конфлікт 

вичерпаним. 

Обозреватель, 07 октября 2015 года 
 

http://obozrevatel.com/blogs/38294-proponuyu-konflikt-z-portnovim-vvazhati-vicherpanim.htm

