
Juridiske udfordringer i en krigstid

Betydningen af Ruslands invasion af Ukraine



2

Inden vi går i gang

Husk at 

mute/slukke din 

mikrofon

Tænd gerne for dit 

kamera

Stil endelig 

spørgsmål 

undervejs

Præsentationen 

bliver sendt til dig 

efter webinaret

Webinaret optages
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DAGSORDEN

1) Overblik over det gældende sanktionsbillede

2) Direkte samhandel 

⁻ Levering til og fra Ukraine

⁻ Levering til og fra Rusland

3) Afledte konsekvenser

⁻ Force majeure – leveringsumulighed?

⁻ Stigende energipriser?

⁻ Stigende produktionsomkostninger?

4) Opsamling – hvad skal I gøre?

⁻ Udestående tilbud

⁻ Allerede erlagte ordrer

⁻ Løbende kontrakter
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GÆLDENDE SANKTIONSBILLEDE (1/7)

EU's restriktive foranstaltninger som reaktion på krisen i Ukraine

➢ Opdateret tidslinje over gældende sanktioner

➢ Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Sanktionspakkerne mod Rusland og Hviderusland består af følgende:

➢ Sanktioner mod fysiske og juridiske russiske personer

➢ EU's sanktionsportal (søg på efternavn eller virksomhedsnavn)

➢ EU's vejledning om ejerskab og kontrol

https://www.consilium.europa.eu/da/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/history-ukraine-crisis/
https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/sanktioner-mod-rusland
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/eu-guidelines-indirekte_0.pdf
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GÆLDENDE SANKTIONSBILLEDE (2/7)
➢ Eksportforbud (salg til Rusland og Belarus) 

➢ Produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (dual-use)

➢ Bilag I til EU's forordning 2021/821 af 20. oktober 2021 (Rusland) / EU's forordning 2022/355 (Belarus)

➢ Erhvervsstyrelsens vejledning (Rusland) / Erhvervsstyrelsens vejledning (Belarus)

➢ Muligt at søge en konkret eksporttilladelse for dual-use produkter hos Erhvervsstyrelsen

➢ Produkter og teknologi som kan bidrage til Ruslands militære anvendelse og teknologiske forbedring

➢ Bilag VII til forordning 2022/328 af 25. februar 2022 (Rusland)

➢ Bilag VII til forordning 2022/394 af 9. marts 2022 (Rusland) (indeholder ændring af visse tekniske beskrivelser)

➢ Bilag II til EU's forordning 2022/398 (Belarus)

➢ Erhvervsstyrelsens vejledning (Rusland) / Erhvervsstyrelsens vejledning (Belarus)

➢ Visse typer produkter og teknologier til olieindustrien

➢ Bilag II til EU's forordning 2022/328 af 25. februar 2022

➢ Erhvervsstyrelsens vejledning

➢ Produkter til luftfarts- og rumindustrien (fly, flydele og –udstyr samt alle relaterede ydelser)

➢ Bilag XI til EU's forordning 2022/382 af 25. februar 2022

➢ Erhvervsstyrelsens vejledning

➢ Søfartsprodukter og –teknologi

➢ Bilag XVI til EU's forordning 2022/394 af 9. marts 2022

➢ Erhvervsstyrelsens vejledning

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0001&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0355&from=DA
https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/dual-use-produkter-rusland
https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/dual-use-produkter-Belarus
https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/soeg-om-eksport-tilladelse#:~:text=Brug%20det%20digitale%20ans%C3%B8gningsskema%2C%20n%C3%A5r,virksomheds%20stamdata%20p%C3%A5%20virk.dk.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0394&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0398&from=DA
https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/avanceret-teknologi-Rusland
https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/avanceret-teknologi-Belarus
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=DA
https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/produkter-til-oliesektoren-rusland
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=DA
https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/produkter-til-luft-og-rumfartsindustrien
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0394&from=DA
https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/maritime-navigationsprodukter-og-teknologi
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GÆLDENDE SANKTIONSBILLEDE (3/7)

➢ Produkter til energisektoren

➢ Bilag II til Rådets forordning (EU) 2022/428 af 15. marts 2022

➢ Erhvervsstyrelsens hjemmeside

➢ Undtagelser

➢ Bl.a. hvis produkterne nødvendig for transport af fossile brændstoffer (kul, olie, naturgas) fra eller 

gennem Rusland til Unionen, eller hvis det er nødvendigt for at sikre energiforsyning i Unionen

➢ Maskiner og udstyr

➢ Bilag XIV til EU's forordning 2022/355 (Belarus)

➢ Erhvervsstyrelsens vejledning (Belarus)

➢ Udstyr til overvågning og aflytning

➢ Bilag IV til EU's forordning 2022/355 (Belarus)

➢ Erhvervsstyrelsens vejledning (Belarus)

➢ Luksusvarer (Rusland)

➢ Rådets forordning 2022/428 af 15. marts 2022 (artikel 3h)

➢ F.eks. Vin, parfumer, beklædningsgenstande, tæpper, ædelsten, husholdningsapparater, køretøjer mv.

➢ Krav: værdien skal overstige 300 EUR pr. styk, medmindre andet konkret er angivet

➢ Undtagelser til eksportforbuddet

➢ Humanitære formål, sundhedsmæssige nødsituationer, midlertidige eksporter til nyhedsmedier mv. 

➢ Betingelse: tolderklæringen skal angive under hvilken undtagelsesbestemmelse eksporten sker.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0428&from=DA
https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/produkter-til-energisektoren-Rusland
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0355&from=DA
https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/maskiner-og-udstyr-Belarus
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0355&from=DA
https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/udstyr-til-overvaagning-og-aflytning-Belarus
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0428&from=DA
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GÆLDENDE SANKTIONSBILLEDE (4/7)

➢ Importforbud Rusland - Rådets forordning 2022/428 af 15. marts 2022

➢ Hvis produkterne har oprindelse i Rusland eller er eksporteret fra Rusland, er det 

forbudt direkte eller indirekte at importere; 

➢ Jern- og stålprodukter (artikel 3g – bilag XVII)

➢ Importforbud Belarus - Rådets forordning 2022/355 af 2. marts 2022

➢ Hvis produkterne har oprindelse i Belarus eller er eksporteret fra Belarus, er det 

forbudt direkte eller indirekte at importere; 

➢ Træprodukter (artikel 1o – bilag X)

➢ Cementprodukter (artikel 1p – bilag XI)

➢ Jern- og stålprodukter (artikel 1q – bilag XII)

➢ Gummiprodukter (artikel 1r – bilag XIII)

➢ Tillige forbudt at transportere produkterne oplistet i bilag X, XI, XII og XIII fra Belarus 

til et andet land

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0428&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0355&from=DA
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GÆLDENDE SANKTIONSBILLEDE (5/7)

➢ Finansielle sanktioner

➢ Følgende russiske banker er pr. 12. marts 2022 udelukket af SWIFT

➢ Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vnesheconombank

(VEB) og VTB Bank

➢ Sberbank og Gazprombank er endnu ikke omfattet af udelukkelsen

➢ Følgende hviderussiske banker har begrænset adgang til SWIFT

➢ Belagroprombank, Bank Dabrabyt og Development Bank of the Republic of Belarus samt deres 

belarusiske datterselskaber

➢ De finansielle sanktioner omfatter endvidere bl.a. et forbud mod

➢ Refinansiering af ovennævnte banker og en række statsejede russiske virksomheder, 

➢ Visse transaktioner med Ruslands Centralbank,

➢ Visse transaktioner med Belarus’ Centralbank,

➢ At sælge, levere, overføre eller eksportere eurosedler til Rusland/Hviderusland eller til 

fysiske og juridiske personer i Rusland/Hviderusland,

➢ Indirekte at stille midler til rådighed for sanktionerede fysiske eller juridiske personer

➢ Transaktioner med visse statsejede virksomheder
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GÆLDENDE SANKTIONSBILLEDE (6/7)

➢ Sanktioner specifikt rettet mod Donetsk og Luhansk (besatte områder i Ukraine)

➢ Egentligt importforbud (import fra Donetsk og Luhansk)

➢ Gælder alle produkter (modif: den ukrainske regering har udstedt oprindelsescertifikat)

➢ Forbuddet er trådt i kraft 24. februar 2022 → dvs. gælder ikke for kontrakter indgået før 24. 

februar 2022

➢ Rådets forordning (EU) 2022/263 af 23. februar 2022

➢ Eksportforbud (eksport til Donetsk og Luhansk) såfremt varerne er egnet til brug i 

følgende tilfælde:

➢ Transport, telekommunikation, energi, olie og gas

➢ Oversigt over varerne/produkterne findes i Bilag II til Rådets forordning (EU) 2022/263 af 23. 

februar 2022

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0263&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32022R0263#msdynttrid=KP5mzgtRF1ESjXmlSzWGIXIyc-qbHgx5rwmyGsOTF14
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GÆLDENDE SANKTIONSBILLEDE (7/7)

➢ Oversigt over restriktionerne/sanktionerne for hvert enkelt produkt

➢ Kan findes i TARIC (indsæt varekode)

➢ Undtagelser til restriktionerne/sanktionerne?

➢ Undtagelserne findes i Rådets forordning (EU) 2022/328 af 25. februar 

2022 (de relevante artikler er artikel 2, 2a og 2c)

http://tarif.skat.dk/arctictariff-public-web/#!/taric/measure/mcc/search
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=DA#msdynttrid=oDev5YfROkFvYmqKYopHQnQhqceOsQj_WqsbIgSg-Vg


OVERTRÆDELSE AF SANKTIONERNE?

➢ Årvågenhed
➢ Virksomhedens eget ansvar at overholde gældende regler 

og sanktioner 
➢ Oversigt over gældende lovgivning om Rusland

➢ Straf? 

➢ Straffelovens § 110 c
➢ Bøde eller fængsel indtil 4 måneder

➢ Ved skærpende omstændigheder – fængsel indtil 4 år

➢ Uagtsomme overtrædelser – bøde eller fængsel indtil 

2 år

➢ Distributører og forhandlere?
➢ Eksportøren er ansvarlig for, at reglerne overholdes

➢ Virksomheden kan blive ansvarlig for videresalg af produkter 

eller indirekte betalinger til Rusland eller en sanktioneret 

fysisk eller juridisk person

➢ Ansvarlige myndigheder?
➢ En oversigt over ansvarlige myndigheder kan findes på 

Udenrigsministeriets hjemmeside

https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/lovgivning-rusland
https://um.dk/udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ansvarlige-myndigheder
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DIREKTE SAMHANDEL (1/2)

➢ Scenarie 2 – Levering fra Ukraine

➢ Kan de levere?

➢ Force majeure

Ydelse

Betaling

➢ Scenarie 1 – Levering til Ukraine

➢ Kan vi levere?

➢ Force majeure

Ydelse

Betaling
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DIREKTE SAMHANDEL (2/2)

➢ Scenarie 3 - Levering fra Rusland og Belarus

➢ Kan de levere?

➢ Kan vi betale?

Ydelse

Betaling

Ydelse

Betaling

➢ Force majeure

➢ Annullation

➢ Scenarie 4 - Levering til Rusland og Belarus

➢ Kan vi levere?

➢ Kan de betale?

➢ Force majeure

➢ Annullation
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SAMHANDEL – AFLEDTE KONSEKVENSER (1/2)

Ydelse

Betaling

➢ Scenarie 1

➢ Force majeure?

➢ Umulighed?
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SAMHANDEL – AFLEDTE KONSEKVENSER (2/2)

➢ Scenarie 2

➢ Force majeure?

➢ Umulighed?
Ydelse

Betaling



HVAD SKAL I SÅ GØRE?

Udestående tilbud?

➢ Acceptfrist

➢ Tilbagekaldelse af tilbud?

➢ Uoverensstemmende accept?

➢ Hvilke regler gælder, når du indgår en aftale?

Erlagte ordrer?

Annullering?

Løbende kontrakter?

➢ Leveringspligt?

➢ Mulighed for justeringer/prisjusteringer?

➢ Force majeure

➢ Umulighed?

https://www.dahllaw.dk/nyheder/886/20-sept-2021-hvilke-regler-gaelder-naar-du-indgaar-en-aftale/
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Anne Sofie 

Warming Bruun

Advokatfuldmægtig

awb@dahllaw.dk

60 24 95 03

Tilknyttet DAHLs afdeling for Corporate

Commercial.

Yder generel erhvervsretlig rådgivning til 

virksomheder - primært vedrørende 

selskabsretlige spørgsmål og udarbejdelse 

af kommercielle kontrakter. 

Kim Ricken 

Jørgensen 

Advokat (H) /Partner

krj@dahllaw.dk

26 88 26 16

25 års erfaring med at rådgive store og 

små virksomheder inden for erhvervsret 

og virksomhedsoverdragelser, herunder 

bl.a. M&A-transaktioner, udarbejdelse og 

forhandling af overdragelsesaftaler, 

selskabsretlige spørgsmål, ejeraftaler, 

virksomhedskontrakter samt kontrakt- og 

risikostyring. 

Indgående viden om industri- og 

logistiksektoren i Danmark. 

Line Budolfsen 

Specialistadvokat

lbu@dahllaw.dk

61 91 52 83

Bred erfaring med rådgivning af 

erhvervsklienter, herunder 

kontraktudarbejdelse og forhandling, 

selskabsretlige spørgsmål samt 

planlægning, forhandling og gennemførsel 

af virksomhedsoverdragelser.

Erfaring med at føre retssager vedrørende 

erhvervsretlige forhold.


