Notarii și regimul sancțiunilor impus de CE
în contextul crizei din Ucraina
Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană a remis notariatelor membre o
informare cu privire la sancțiunile impuse persoanelor fizice și juridice din Rusia și
Belarus, în contextul conflictului din Ucraina.
Conform scrisorii transmise de președintele CNUE, dl. Giampaolo Marcoz, de la declanșarea
crizei din Ucraina, organizația a stabilit un contact permanent cu Comisia Europeană (prin
Direcția Generală de Justiție și Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și
Uniunea Piețelor de Capital), în special în privința implicațiilor regimului de sancțiuni asupra
activității notarilor europeni.
În acest context, Comisarul european pentru justiție, Didier Reynders, a făcut următoarele
declarații în cadrul reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) din data de 4 martie:
„Pentru a implementa și monitoriza înghețarea bunurilor, așa cum a decretat Uniunea
Europeană împotriva oligarhilor, societăților și altor funcționari care sprijină invadarea
Ucrainei, un rol deosebit este atribuit notarilor, pentru a se asigura că nicio o tranzacție
interzisă nu poate avea loc. Comisia lucrează alături de Consiliul Notariatelor din Uniunea
Europeană pentru a se asigura că toți notarii europeni au informațiile necesare pentru a pune
în aplicare sancțiunile.”
CNUE pune la dispoziția notariatelor membre listele de sancțiuni împotriva Rusiei și
Belarusului, actualizate pe măsură ce noi persoane, cetățeni ai acestor țări, sunt vizate. Conform
comunicării primite din partea CNUE și care se referă la măsurile pe care ar trebui să le ia
notarii europeni în contextul sancțiunilor, dacă o persoană fizică sau juridică se regăsește pe
această listă, toate fondurile și resursele economice (inclusiv proprietățile) care aparțin direct
sau indirect sau care sunt controlate de o astfel de entitate trebuie înghețate.
În practică, orice persoană din Uniunea Europeană trebuie să împiedice orice transfer,
modificare, acces, utilizare sau alte tranzacții cu fondurile unei entități de pe listă. Conceptul
de fonduri cuprinde numerar, dobânzi la depozite, titluri de valoare tranzacționate public și
privat și instrumente de creanță. înghețarea resurselor economice ale unei astfel de entități
vizate de sancțiuni înseamnă că orice bun, corporal sau incorporai, nu poate fi folosit pentru a
obține alte fonduri sau active (de exemplu, nu pot fi vândute sau ipotecate).
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