Aandeelhouders Yukos pleiten in Den Haag voor herstel van Arbitrale
Vonnissen tegen de Russische Federatie
23 september 2019
Vandaag zullen de voormalige meerderheidsaandeelhouders van Yukos bij het Hof Den
Haag pleiten voor herstel van de Arbitrale Vonnissen waarin de Russische Federatie werd
veroordeeld tot schadevergoeding voor de onrechtmatige onteigening van hun investering.
De zitting vindt plaats op 23, 24 en 30 september en is publiekelijk toegankelijk.
In juli 2014 heeft een onafhankelijk internationaal Scheidsgerecht in Den Haag unaniem
geoordeeld dat Yukos op onrechtmatige wijze is onteigend door de Russische staat. Het
Scheidsgerecht heeft aan de voormalige meerderheidsaandeelhouders een
schadevergoeding van ruim $50 miljard toegekend. In de Arbitrale Eindvonnissen van het
Scheidsgerecht is te lezen: “Russian courts bent to the will of Russian executive authorities to
bankrupt Yukos, assign its assets to a state-controlled company [Rosneft] and incarcerate a
man [Mikhail Khodorkovsky] who gave signs of becoming a political competitor.”
In 2016 heeft de Rechtbank Den Haag de Arbitrale Eindvonnissen vernietigd. De Rechtbank
oordeelde dat het Scheidsgerecht onbevoegd was om van het geschil kennis te nemen, omdat
de Russische Federatie het Energiehandvestverdrag, de wettelijke grondslag van de
arbitrages, wel had ondertekend maar niet had geratificeerd. De voormalige
meerderheidsaandeelhouders van Yukos menen dat het vonnis van de Rechtbank
fundamenteel onjuist is en moet worden vernietigd. De partijen hebben honderden pagina's
aan schriftelijke processtukken bij het Hof ingediend, en tientallen deskundigenberichten en
getuigenverklaringen.
Tim Osborne, Chief Executive van GML: “De Russische Federatie kan niet boven de wet staan.
We hebben er vertrouwen in dat het Hof de uitspraak van de Rechtbank zal vernietigen en
dat het recht zal zegevieren. We zullen gedurende de zitting nader toelichten waarom de
argumenten die de Russische Federatie tegen de Arbitrale Vonnissen en het Scheidsgerecht
heeft aangevoerd, misplaatst zijn, en waarom die Vonnissen moeten worden hersteld.”
Opmerking voor redacteur:
GML was via haar 100% dochterondernemingen (Yukos Universal Limited en Hulley
Enterprises Limited), samen met Veteran Petroleum Limited (een pensioenfonds voor
voormalige werknemers van Yukos), de meerderheidsaandeelhouder van het voormalige
Yukos Oil Company. In 2005 hebben zij op grond van het Energiehandvestverdrag een
arbitrageprocedure tegen de Russische Federatie aanhangig gemaakt, waarbij zij
schadevergoeding hebben gevorderd voor de onrechtmatige onteigening van hun
investeringen in Yukos.
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In zijn Arbitrale Eindvonnissen uit 2014 heeft het in Den Haag gezetelde Scheidsgerecht
geoordeeld dat:
•

“Russian courts bent to the will of Russian executive authorities to bankrupt Yukos,
assign its assets to a State-controlled company, and incarcerate a man who gave signs
of becoming a political competitor;

•

the State’s campaign of intimidation and harassment not only disrupted the
operations of Yukos but also contributed to its demise;

•

the primary objective of the Russian Federation was not to collect taxes but rather to
bankrupt Yukos and appropriate its valuable assets.”

De Russische Federatie heeft de Nederlandse rechter verzocht om de Arbitrale Vonnissen te
vernietigen. De Nederlandse rechter is bevoegd over de vernietiging te oordelen, omdat de
internationale arbitrages op Nederlands grondgebied plaatsvonden.
In 2016 heeft de Rechtbank Den Haag besloten de Arbitrale Vonnissen te vernietigen: de
Rechtbank oordeelde dat het Scheidsgerecht onbevoegd was om van het geschil kennis te
nemen omdat de Russische Federatie het Energiehandvestverdrag, de juridische grondslag
van de arbitrages, wel had ondertekend maar niet had geratificeerd. Het inhoudelijke oordeel
in de Arbitrale Vonnissen – dat het ten gronde richten van Yukos door de Russische staat
onrechtmatig en politiek gemotiveerd was – staat nog overeind.
GML meent dat het vonnis van de Rechtbank fundamenteel onjuist is en moet worden
vernietigd. In 2017 heeft zij daarom haar Memorie van Grieven ingediend bij het Hof Den
Haag.
Meer informatie vindt u op onze website: www.gmllimited.com/nl/
Contactpersoon:
Jonathan Hill
Director of Communications
+32-498 951 691
jonathan.hill@gmllimited.com

2

