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LEGAL ALERT
Як правильно оформити
карантин як форс-мажор?
За детальнішою інформацією звертайтесь, будь-ласка,
до автора:

Марія Фельмецгер
старший юрист
maria.felmetsger@legalhouse.group
044 451 74 89

Пам’ятаєте отой розділ в договорах, який всі читають навскоси або
взагалі подумки промовляють: «ага, ага, ну тут зрозуміло» і переходять
до наступного?
Форс-мажор, в обставинах карантину, може стати рятувальним
кругом для вашого бізнесу
Форс-мажор - це надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно
унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору та/або
обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Карантин - форс-мажор?
17 березня парламентом прийнято новий закон, яким карантин включено до переліку
форс-мажорних обставин. Оскільки карантин офіційно встановлено 12 березня, то від
цієї дати карантин можна визнавати форс-мажором.

Крок 1
Складіть перелік наявних зобов’язань, які ви не можете виконати через
введення карантину. Наприклад, ви посередник в операції поставки
товарів і не можете виконати зобов’язання з поставки, тому що через
карантин перевізник переніс строки поставки. І товар “не встигає” приїхати
вчасно.

Крок 2
Визначте, яким чином форс-мажор впливає на невиконання зобов’язань
саме за цим договором.
звільнення від відповідальності за часткове або повне невиконання
зобов’язань
можливість відкласти виконання зобов’язань на строк дії форсмажорних обставин
право достроково розірвати договір без сплати штрафних санкцій

Крок 3
Звернутися до ТПП України з заявою про отримання сертифікату щодо
форс-мажорних обставин. Форми заяв можна знайти на сайті ТТП за
посиланням: https://ucci.org.ua/zaiavi-pro-zasvidchiennia-fors-mazhornikhobstavin.

Крок 4
Вступити в переговорний процес з контрагентом, повідомивши про
неможливість виконання зобов’язань у зв’язку з настанням форсмажорних обставин. Обов’язково направляйте такі повідомлення
письмово і зберігайте докази направлення, вони потрібні на випадок
судового оскарження.

Важливо!

👆 сертифікат потрібно отримувати на кожен окремий договір чи кожне окреме
зобов’язання перед держорганами (податкові зобов’язання, зобов'язання для списання
безнадійного податкового боргу тощо)

👆 форс-мажор не знімає з вас обов’язок виконати взяті на себе зобов’язання, а звільняє від
штрафних санкцій, передбачених за прострочення їх виконання або дозволяє виконати їх
після закінчення дії форс-мажорних обставин
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