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Несподівана поява та швидке поширення хвороби COVID-19, що охопила весь
світ і стала справжньою пандемією, неабияк вплинуло на всі сфери суспільного
життя.

11 березня 2020 року на виконання ст. 29 Закону України "Про захист
населення від інфекційних хвороб" з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, Кабінет Міністрів України видав постанову № 211
"Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", відповідно до
якої на всій території України було встановлено карантин.

Наслідки запровадження карантину не оминули й діяльність суб'єктів
господарювання. Установлені обмеження внесли свої корективи у
функціонування підприємств, що спричинило труднощі не лише у процесі
виробництва, а й загалом у виконанні зобов'язань. Унаслідок цього почало
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виникати багато питань щодо можливості звільнення від виконання договірних
зобов'язань у зв'язку з карантином.

Тому в умовах пандемії одним із головних нововведень у регулюванні
договірних зобов'язань стало визнання карантину форс-мажорною
обставиною.

Так, згідно із ч. 2 ст. 141 Закону України "Про торгово-промислові палати в
Україні" форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є
надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють
виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди
тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, до
яких також було зараховано й запровадження карантину, установленого
Кабінетом Міністрів України.

Але відповідно до міжнародної практики обставина форс-мажору, зокрема й
карантин, автоматично не звільняє від відповідальності під час виконання
договірних зобов'язань.

Згідно із ч. 1 ст. 617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила
зобов'язання, звільнена від відповідальності за це, якщо вона доведе, що це
порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Торгово-промислова палата України визнає обмежувальні заходи у зв'язку з
поширенням хвороби COVID-19 форс-мажором, що унеможливлює виконання
зобов'язань. Водночас наголошує, що визнання тих чи інших умов обставинами
непереборної сили не звільняє автоматично фізичних чи юридичних осіб від
відповідальності за невиконання договірних умов, а лише може надати
відтермінування їх виконання.

Особа має надати обґрунтування того, як саме карантин унеможливлює
виконання зобов'язання. Лише наявність обґрунтованих підстав, що
підтверджують непередбачуваність настання цих обставин та їх залежність
саме від карантинних заходів, може дати змогу отримати засвідчення обставин
непереборної сили, але навіть таке засвідчення не гарантує позитивного
результату під час вирішення справи.

Також слід зазначити, що зарахування карантину до форс-мажорних обставин
не виправдовує неможливість сплатити за договорами. На законодавчому рівні
відсутність грошей не є форс-мажором, тому неможливість сплатити не можна
зараховувати до форс-мажорних обставин, якщо немає підтвердження
технічних обмежень здійснення сплати.

Відповідно до ч. 1 ст. 617 Цивільного кодексу України не є випадком, зокрема,
недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку
товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника
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необхідних коштів. А також згідно з п. 3.2 Регламенту засвідчення Торгово-
промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими
палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили),
затвердженого рішенням президії ТПП України від 18.12.2014 р. № 44(5), не є
форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) фінансова й
економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів
іноземної валюти до національної валюти, недодержання / порушення своїх
обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для
виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів
тощо.

У разі форс-мажорних обставин для вирішення питання виконання
зобов'язання, передбаченого договором, сторони можуть відповідно до ст. ст.
651 – 654 Цивільного кодексу України змінити договір унісши зміни щодо
виконання договірних зобов'язань, тобто врегулювати питання відносин між
сторонами через переговорну процедуру, уклавши відповідні доповнення,
додаткові угоди щодо перенесення строків зобов'язань, що автоматично усуне
порушення строків виконання договірних зобов'язань і не потребуватиме
засвідчення форс-мажорних обставин ТПП України.

Необхідно звернути увагу, що форс-мажором є надзвичайні та непередбачувані
обставини. Тож, якщо договір було укладено вже під час дії карантину, довести
наявність форс-мажорної обставини у вигляді карантинних обмежень буде
складно.

Отже, зважаючи на обставини, що склалися у зв'язку із запровадженням
карантину, і їхні наслідки у сфері регулювання договірних відносин, задля
уникнення суперечностей доречно буде під час укладання договору
попередньо обговорити з контрагентом розділ про форс-мажорні обставини та
внести уточнення щодо конкретних обставин, порядку повідомлення про їх
настання, а також визначення строків повідомлення й видів підтвердження
наявності цих форс-мажорних обставин.

Передбачення договором можливості настання певних форс-мажорних
обставин і детальне врегулювання положеннями договору дій сторін у разі їх
настання забезпечить більшу впевненість сторін у виконанні умов договору та
надійності співпраці, а головне, допоможе в уникненні спорів щодо виконання
зобов'язань.
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