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Obowiązek przedsiębiorców poszanowania sankcji nałożonych na

Rosję i Białoruś przede wszystkim przez UE, USA i Wlk. Brytanię

Listy sankcyjne są regularnie aktualizowane. 
To na Przedsiębiorcy ciąży obowiązek ich stałego monitorowania. 

01.
Stroną twojej transakcji jest 
objęty sankcjami podmiot 
z Rosji, Białorusi lub jego 
podmiot zależny

02.
Przedmiotem transakcji są 
towary/usługi pochodzące z 
lub przeznaczone dla Rosji/
na Białoruś

Sankcje mogą mieć zastosowanie ponieważ:
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Większość instrumentów sankcji obejmuje klauzule o

nieobchodzeniu przepisów. Kreatywne interpretacje przepisów

są ryzykowne.

Podczas ryzyka:

pamiętaj że tzw. dobra podwójnego zastosowania 
mogą być objęte sankcjami mimo, że ty sprzedajesz je do 
celów cywilnych;

sprawdź nie tylko listę podmiotów objętych sankcjami 
ale również (a) powiązania twojego partnera z takimi 
podmiotami oraz (b) strukturę kapitałową twojego 
partnera - czy grupa kapitałowa nie obejmuje 
podmiotów sankcjonowanych;

warto rozważyć wykorzystanie specjalnego 
oprogramowania do badania zgodności z sankcjami, 
choćby w zakresie transliteracji na/z Cyrylicę.
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Jeżeli twoja działalność jest objęta 

sankcjami musisz je respektować pod 

rygorem odpowiedzialności 

administracyjnej, cywilnej a nawet 

karnej.

Możesz ubiegać się o wyłączenia (np. ze 

względów humanitarnych) lub zaskarżyć 

instrument sankcji.

Celem zastosowania się do obowiązujących

sankcji:

• w miarę możliwości wykorzystaj klauzule

jednostronnego zawieszenia lub wypowiedzenia

umowy;

• jeżeli to niemożliwe, sprawdź czy umowa zawiera

klauzule sankcyjne. Sprawdź uważnie, czy nakłada

ona dodatkowe obowiązki. Przykładowo czy

wymagane jest wykorzystanie wszelkich środków

zaskarżenia/wyłączenia;

• jeżeli takiej klauzuli nie ma, sprawdź czy umowa

wygasa z mocy prawa lub może zostać uznana za

nieważną. Może tak być na podstawie przepisów

sankcyjnych lub postanowień samej umowy;

• w przeciwnym razie musisz pogodzić sprzeczne

obowiązki poszanowania sankcji i umowy.
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Jeżeli żadne z powyższych nie rozwiązuje problemu, poszukaj innych podstaw rozwiązania umowy n.p., klauzul siły
wyższej, stanu wyższej konieczności, niemożności świadczenia itp.

Pamiętaj że zgodnie z prawem rosyjskim tamtejsze sądy mogą uznać swoją jurysdykcję wyłączną w sporach
dotyczących sankcji wbrew postanowieniom umowy. Klauzule arbitrażowe mogą się okazać nieskuteczne w Rosji.

podstawa faktyczna może 
dotyczyć samego konfliktu zbrojnego 
lub jego prawdopodobnych skutków 
np. wzrostu cen energii lub kosztów 
transportu, zerwanych łańcuchów 
dostaw czy natężenie przypadków 
Covid-19.

“wojna” czy “zamieszki” należą do 
typowych okoliczności wprost 
wymienianych w takich klauzulach.

samo wystąpienie takich okoliczności 
nie wyklucza bezprawności naruszenia 
umowy.
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