
7 квітня 2022 року Сейм ухвалив урядовий
законопроєкт про спеціальні рішення щодо
протидії агресії проти України та захисту
національної безпеки (далі – Проєкт).

Подальшу роботу над Проєктом тепер буде проводити
Сенат.

Метою Проєкту є забезпечення ефективного
застосування положень регламентів Ради
Європейського Союзу1 (далі Регламенти) щодо
застосування обмежувальних заходів у зв’язку з
агресією Російської Федерації проти України, а також
забезпечення законодавчої бази для оголошеної
Прем'єр-міністром заборони імпорту та переміщення
вугілля з території Російської Федерації або Білорусі,
яке входить до товарних позицій 2701 або 2704
Комбінованої номенклатури (КН).

Запропонований Проєкт передбачає низку положень,
які регулюють повноваження компетентних органів
щодо забезпечення виконання вимог Регламентів, у
тому числі шляхом накладення штрафів у розмірі до
двадцяти мільйонів злотих за невиконання зобов’язань,
зазначених у Проєкті.

Важливо, що Проєкт передбачає кримінальну
відповідальність за порушення порядків і заборон,
встановлених Регламентами та Проєктом, зазначаючи,
що така поведінка буде злочином за кримінальним
законодавством.

Крім того, Проєктом передбачено запровадження
нових підстав для обов'язкового виключення з
процедури отримання замовлення згідно із законом
про публічні закупівлі.

Слід пам’ятати, що належним чином застосовувані
обмежувальні заходи з Регламентів, зазначені у
Проєкті, полягають, наприклад, у заморожуванні усіх

коштів та економічних ресурсів, що перебувають у
власності, утриманні, у фактичному володінні чи під
контролем фізичних або юридичних осіб, суб’єктів та
органів, зазначених у переліку, який веде міністр
внутрішніх справ на підставі Проєкту, надалі – перелік,
незалежно від замороження зазначених активів суб’єктів,
зазначених у Регламентах.

Для застосування обмежувальних заходів 
потрібні нові повноваження податкових 
органів…

Одним із найважливіших пунктів розглянутого Проєкту є
надання нових повноважень голові Національного
управління доходів у частині завдань та компетенції,
передбачених регламентом ЄС, стосовно обмежувальних
заходів, запроваджених щодо Росії та Білорусі у зв’язку з
війною, що триває в Україні.

Нові прерогативи зосереджені насамперед на видачі
дозволів на звільнення або надання доступу до певних
заморожених фінансових чи економічних ресурсів, що
належать суб’єктам, які підпадають під санкції ЄС, а
також знаходяться у списку, який веде міністр внутрішніх
справ.

Усі ці питання розв’язуватимуться у формі
адміністративного рішення, яке може бути оскаржене
через заяву про повторний розгляд.

Цей орган також зазначено як правомочний накладати
штрафи, зазначені у Проєкті, на суб’єктів, зобов’язаних
виконувати наступні обов’язки, визначені Регламентами
ЄС, щодо суб’єктів, внесених до зазначеного переліку:

 заморожування або заборона доступу до коштів чи
економічних ресурсів;

 своєчасне надання інформації про операції із
замороженими рахунками суб'єктів, які підпадають під
санкції, та

Цей матеріал був підготовлений для інформування клієнтів юридичної фірми про певні істотні зміни у польському законодавстві, і він не є юридичною консультацією щодо
конкретної ситуації будь-якого з клієнтів та не повинен розглядатися клієнтами як порада. Якщо у вас виникли запитання щодо згаданих вище юридичних питань та їх
можливого впливу на ділову діяльність даного клієнта у Польщі, будь ласка, зв’яжіться з правником, який відповідає за вашу справу.
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Закон Про санкції 
- його значення для підприємців

1 Зокрема, у Регламенті Ради (WE) № 765/2006 від 18 травня 2006 р. щодо обмежувальних заходів у зв’язку з ситуацією у Білорусі та участь Білорусі в агресії Росії проти
України, надалі іменованому як «Регламент 765/2006», і у Регламенті Ради (ЄС) № 269/2014 від 17 березня 2014 року про обмежувальні заходи щодо дій, які підривають або
загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, надалі – «Регламент 269/2014». Проєкт закону також має на меті забезпечити ефективність
обмежувальних заходів згідно з Регламентом Ради (ЄС) № 833/2014 від 31 липня 2014 року про обмежувальні заходи у зв’язку з діями Росії, які дестабілізують ситуацію в
Україні («Журнал законів» UE L 229 від 31 липня 2014 р. , стор. 1 з подальшими змінами 4)), надалі іменований «Регламент 833/2014», та з Регламентом Ради (ЄС) № 2022/263
від 23 лютого 2022 р. про обмежувальні заходи у відповідь на визнання неконтрольованих урядом територій Донецької та Луганської областей України, та наказ про
розгортання збройних сил РФ на цих територіях («Журнал законів» UE L 042I від 23.02.2022 р., стор. 77 з подальшими змінами 5)), іменований надалі «Регламент 2022/263".



 про недотримання заборони на участь у діяльності,
спрямованої на ефективний обхід заморожування
коштів та господарських ресурсів (останній пункт
стосується усіх суб'єктів, які здійснюють таку
діяльність).

У зв’язку з цим Проєктом передбачається надзвичайно
сувора фіскальна санкція у розмірі до 20 мільйонів
злотих, яку можна буде оскаржити.

Запропоновані норми також передбачають нові
повноваження податкових органів щодо запланованого
введення заборони на ввезення до Польщі та транзит
через країну вугілля та коксу з території Російської
Федерації та Білорусі. У випадку порушення цієї
заборони керівники митних і податкових органів
матимуть право накласти арешт на товари та
звернутися до компетентного органу з вимогою про їх
вилучення до Державної скарбниці.

Крім того, суб’єкти, які порушують зазначені
обмеження, повинні будуть враховувати необхідність
сплати штрафу до 20 млн. злотих, накладеного за
рішенням голови Національної скарбничої
адміністрації, яке може бути оскаржене у формі запиту
до цього органу про повторний розгляд справи.

У свою чергу, на підставі закону про 
публічні закупівлі…

Проєкт передбачає введення нових підстав для
обов’язкового виключення з процедури закупівлі. Ці
підстави не дозволять фізичним та юридичним особам,
які прямо чи опосередковано підтримують агресію Росії
проти України, отримувати публічні замовлення у
Польщі.

Замовник, після набрання Проєктом чинності, буде
зобов'язаний дискваліфікувати підрядників або
учасників конкурсу:

1) зазначених у переліках Регламентів № 765/2006 та
№ 269/2014;

2) внесених до національного списку, який веде
міністр внутрішніх справ та адміністрації;

3) реальним бенефіціаром яких є особа, внесена до
списків, зазначених у п. 1) або внесена до списку п.
2), або є таким реальним бенефіціаром з 24 лютого
2022 року за умови, що вона внесена до
національного списку;

4) материнською компанією яких є суб'єкт,
зазначений у переліках, зазначених у п. 1) або
внесений до переліку п. 2), або є таким
материнським підприємством з 24 лютого 2022
року, за умови, що він внесений до національного
переліку.

Новелою є накладення на замовника обов'язку
застосовувати зазначені вище підстави виключення
також у процедурах, нижчих за встановлені
законодавством порогові значення, а також при наданні
замовлень, за винятком застосування закону про публічні
закупівлі.

Замовник, у зв’язку з наведеними підставами для
виключення, відповідно до порядку надання замовлення
та стадії процедури, повинен:
 відхилити заяву про допуск до процедури або

пропозицію такого підрядника чи учасника конкурсу,
 не запрошувати його подати початкову пропозицію,

пропозицію для обговорення, додаткову пропозицію,
чи остаточну пропозицію,

 не запрошувати його до переговорів чи діалогу, а
також не буде вести переговори чи діалог з таким
підрядником,

 відхилити заяву про допуск до конкурсу,
 не запрошувати подавати конкурсну роботу і не

проводити оцінку конкурсної роботи.

Що цікаво – в ст. 7 голова Управління публічних
закупівель отримує повноваження накладання штрафів
на виконавців, які в період нового виключення:
 будуть просити про надання публічного замовлення

або допущення до участі у конкурсі, або
 будуть брати участь в процедурі надання публічного

замовлення або в конкурсі.

Голова Управління публічних закупівель матиме право
своїм рішенням накласти на зазначені суб’єкти штраф до
20 000 000 злотих.

У зв’язку із запровадженням нових умов обов’язкового
відсторонення підрядника від процедури також виникає
потреба внесення змін до закону про публічні закупівлі
щодо вказання суб’єктивних доказів, які замовник може
вимагати від підрядника для підтвердження того, що
підстав для виключення з процедури на основі
нововведень немає.

Проект також передбачає сувору 
кримінальну відповідальність…

Проєкт закону у ст. 15 запроваджує суворі кримінальні
санкції за – взагалі кажучи – порушення положень
ембарго на певні товари, які є предметом торгівлі з
Російською Федерацією, Білоруссю та сепаратистськими
республіками Донецької та Луганської областей, а також
за участь у заходах з метою обходу заборон (або наслідком
яких такий обхід є), що містяться у Регламентах, а також
за ввезення або перевезення до Польщі та через Польщу
вугілля, яке походить з території Російської Федерації або
Білорусі, і входить до товарних позицій 2701 або 2704
Комбінованої номенклатури (КН) .



Таким чином, злочином буде, наприклад, порушення
заборони на продаж, постачання, передачу чи експорт
товарів і технологій, перерахованих у Додатку II до
Регламенту № 2022/263, будь-якою фізичною або
юридичною особою, організацією чи органом на
вказаних територіях, або для використання на вказаних
територіях, а також порушення заборони імпорту
вугілля походженням з територій Російської Федерації
та Білорусі.

Поки що порушення заборон або сприяння їх обходу не
підлягало кримінальній відповідальності. Проєкт
радикально змінює цей стан речей.

За вказані злочини передбачене покарання у вигляді
позбавлення волі на строк від 3 до 15 років.

З практичної точки зору це означає, що без попередньої
надзвичайної м’якості призначеного покарання суд не
зможе умовно зупинити його виконання, а сама загроза
стягнення може бути використана прокуратурою як
самостійне виправдання для подання про обрання
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до Проєкту, особа, відповідальна за
укладання такої комерційної операції, буде підлягати
кримінальній відповідальності, з виключенням
порушення провадження щодо осіб, які здійснюють
лише виконавчі функції (наприклад, водії чи
субпідрядники), і можуть не знати про злочин.

Метою застосовуваного механізму покарання є
накладення суворої та переконливої санкції за
порушення заборон на торгівлю товарами та надання
послуг, які зазначені у Регламентах та у самому
Проєкті.

З метою забезпечення ефективності притягнення до
відповідальності винних, у Проєкті чітко зазначено, що
скасування положень Регламентів, які містять
заборони, порушення яких карається, не буде
перешкодою для покарання винного, котрий порушив
ці заборони на дату їх застосування.
Крім того, скасування положень Регламентів, на які є
посилання у Проєкті у частині кримінальної
відповідальності, не буде підставою для погашення
судимості у силу закону.

Відповідно до Проєкту, суд також зможе ухвалити
рішення про конфіскацію товарів, які становлять
предмет злочину, навіть якщо вони не є власністю
винного.

З точки зору кримінального законодавства варто також
звернути увагу до положень, які забороняють
використання, вживання або рекламування символів чи
назв, що підтримують агресію Російської Федерації

проти України, і за порушення яких передбачено штраф,
обмеження волі або позбавлення волі максимум до 2
років.

***

Варто наголосити, що Проєкт ще підлягає опрацюванню у
парламенті і може бути змінений, про що ми
інформуватимемо вас у подальшому.
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