Uitbreiding sanctiepakket 6 oktober 2022 – verbod juridische diensten
Op 6 oktober 2022 is het achtste Europese sanctiepakket uitgevaardigd naar aanleiding van
de schijnreferenda van Rusland in Oekraïne en de illegale annexatie van Oekraïense
gebieden. Dit sanctiepakket heeft (opnieuw) gevolgen voor de advocatuur in Nederland.
Samenvatting
Samengevat wordt juridische dienstverlening aan de regering van Rusland en alle in Rusland
gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen verboden. Niet enkel is dus bepalend of
de rechtspersoon of hun rechtsgeldig vertegenwoordiger geplaatst is op een sanctielijst.
Beperkte uitzonderingen, waaronder bijstand in het kader van een gerechtelijke procedure
en advisering in het kader van juridische vertegenwoordiging zijn nog toegestaan. Advies
over de rechtspositie van een dergelijke (Russische) cliënt is volgens deze sancties daarmee
niet langer automatisch een toegestane dienst.
Begrippen
“Diensten op het gebied van juridisch advies” omvatten het verstrekken van juridisch
advies aan cliënten in niet-contentieuze aangelegenheden, waaronder handelstransacties,
die betrekking hebben op de toepassing of interpretatie van het recht; deelname met of
namens cliënten aan handelstransacties, onderhandelingen en andere contacten met
derden, en voorbereiding, uitvoering en verificatie van juridische documenten.
Onder “diensten op het gebied van juridisch advies” wordt niet verstaan
vertegenwoordiging, advies, voorbereiding van documenten of verificatie van documenten
in het kader van juridische vertegenwoordiging, met name in zaken of procedures voor
administratieve instanties, rechtbanken of andere naar behoren opgerichte officiële
gerechtshoven, of in arbitrage- of bemiddelingsprocedures.
Uitbreiding verbod
Het is verboden direct of indirect […] diensten op het gebied van juridisch advies […] te
verlenen aan: a) de regering van Rusland, of b) in Rusland gevestigde rechtspersonen,
entiteiten of lichamen [ongeacht plaatsing op enige sanctielijst].
Dit verbod is niet van toepassing op het verlenen van diensten die strikt noodzakelijk zijn
voor de uitoefening van het recht van verdediging in gerechtelijke procedures en het recht
op een effectief rechtsmiddel.
Dit verbod is voorts niet van toepassing op het verlenen van diensten die strikt noodzakelijk
zijn om in een lidstaat de toegang tot gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures
te waarborgen, of voor de erkenning of uitvoering van een rechterlijke beslissing die of een
arbitraal vonnis dat is uitgesproken in een lidstaat, op voorwaarde dat het verlenen van
dergelijke diensten in overeenstemming is met de doelstellingen van deze verordening en
van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad.
Rol van de advocatuur
Of dit sanctiepakket (volledig) in overeenstemming is met fundamentele (en universele)
(grond)rechten (van de mens), artikel 47 van het Handvest van de EU zelf en de preambule
van de Sanctieverordening, zal nog moeten worden bezien.

Gelet op de ernst en aard van het huidige sanctiepakket en de implicaties daarvan op
juridische dienstverlening in Nederland voert de NOvA op dit moment overleg met de
departementen.

