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[ Про що будемо говорити ]

1. Загальні ознаки форс-мажору та концептуальні проблеми. 

2. ТОП-3 рішень Верховного Суду у спорах щодо виконання 
договірних зобов'язань. 



[Статистичні дані]

У період з березня по листопад 2022 року судами першої інстанції ухвалено
близько 200 рішень у справах, у яких учасники посилались на лист ТПП України
№ 2024/02.0-7.1, з них орієнтовно 50 переглянуті у судах апеляційної інстанції,
при цьому в 90% випадків суди першої та апеляційної інстанцій критично
оцінили посилання учасників справи на лист ТПП України № 2024/02.0-7.1.



[Сутність форс-мажору]

1. Наявність об'єктивної неможливості 

Окрема думка судді Верховного Суду Кібенко О.Р. від 22 червня 2022 року у cправі № 904/5328/21:
ключовим є те, що непереборна сила робить неможливим виконання зобов`язання в принципі, незалежно від
тих зусиль та матеріальних витрат, які сторона понесла чи могла понести.

Постанова ВС від 01.02.2022 у справі №920/1326/20: засуха (несприятливі погодні умови) не може
вважатися форс-мажорними обставинами, а є звичайним підприємницьким ризиком, який сторони могли
передбачити при укладенні договору, договір поставки не означає, що сторона була зобов'язана поставити
саме свій врожай, а відтак могла закупити товар на ринку, щоб виконати договір, стягнув штрафні санкції,
незважаючи на те, що сторона посилалася на засуху 2020 року як на причину неврожаю соняшника.

Головна проблема!

Чи може бути в умовах глобальної економіки щось неможливе для суб'єкту господарювання та які
критерії для визначення такої "неможливості"?



[Сутність форс-мажору]

2. Відсутність преюдиційного характеру

Постанова від 16.07.2019 у справі №917/1053/18 та Постанова від 09.11.2021 у справі №913/20/21:

форсмажорні обставини не мають преюдиційного характеру, і при їх виникненні сторона, яка посилається

на них як на підставу неможливості належного виконання зобов'язання, повинна довести їх наявність не

тільки самих по собі, але і те, що вони були форс-мажорними саме для даного конкретного випадку.

Важливо розуміти, що вищевказане не нівелює принципу звільнення від доказування у разі існування

загальновідомих фактів (ч. 3 ст. 75 ГПК України), а є необхідністю підтвердження існування форс-мажору

по відношенню до конкретного суб'єкта господарювання в конкретних умовах.



[Що робити, якщо у договорі немає 
розділу про форс-мажор?]

1. Застосування ст. 617 ЦК України, ч. 2 ст. 218 ГК України.

2. Зменшується необхідність отримання Сертифікату ТПП, з'являється можливість

більш активного використання інших засобів доказування.

3. Збільшується потреба повідомлення контрагента про неможливість виконання

зобов'язання з вказівкою причин та обґрунтування.

4. Наслідки - звільнення від відповідальності, але не від необхідності виконання

зобов'язання та нарахувань за ст. 625 ЦК України.



[Важливість повідомлення контрагента]

Постанова Північно-західного апеляційного господарського суду від 27 вересня 2022 року у справі № 924/278/22: щодо

посилання апелянта на несвоєчасне повідомлення відповідачем про настання форс-мажорних обставин, то колегія суддів

вважає, що судом першої інстанції вірно не взято останнє до уваги, оскільки питання відносно існування на території

України надзвичайних обставин, а саме введення воєнного стану, що неодмінно впливає на спроможність своєчасного

ведення розрахунків та обмежує безперешкодне провадження господарської діяльності, є загальновідомим та

нормативно врегульованим.

Доцільно враховувати:

- загальновідомість факту форс-мажору;

- час, який минув з початку дії форс-мажору (якщо повідомлення було, але не своєчасно);

- поважність причин неповідомлення або пропуску строку на повідомлення;

- дії особи, що зазнала обставин непереборної сили, спрямовані на відвернення можливих негативних наслідків

невиконання зобов'язання;

- наявність у потерпілої сторони збитків, що завдані несвоєчасним повідомленням.



[Засвідчення факту форс-мажору ]

Постанова Верховного Суду від 21 вересня 2022 року у справі № 911/589/21: Засвідчення форсмажорних

обставин (обставин непереборної сили) може вважатися достатнім доказом про існування форс-мажорних

обставин для сторін договору, якщо вони про це домовилися, але не пов`язує суд у випадку виникнення спору між

сторонами щодо правової кваліфікації певних обставин як форс-мажорних. Сертифікат торгово-промислової

палати, який підтверджує наявність форс-мажорних обставин, не може вважатися беззаперечним доказом

про їх існування, а повинен критично оцінюватися судом з урахуванням встановлених обставин справи та у

сукупності з іншими доказами (подібні правові висновки викладено у постановах Верховного Суду від 14.02.2018 у

справі №926/2343/16, від 16.07.2019 у справі №917/1053/18, від 25.11.2021 у справі №905/55/21). Адже визнання

сертифіката торгово-промислової палати беззаперечним та достатнім доказом про існування форсмажорних

обставин (обставин непереборної сили) без надання судом оцінки іншим доказам суперечить принципу

змагальності сторін судового процесу



[ТОП-3 рішень Верховного Суду у спорах 
щодо виконання договірних зобов'язань]

Постанова Великої палати Верховного Суду від 16 лютого 2021 року у справі № 910/2861/18: порушення

умов договору однією із сторін не завжди є підставою для його розірвання.

Критеріями такої оцінки, як правило, є:

- «значна міра» позбавлення сторони того, на що вона очікувала при укладенні договору.

- розмір завданої порушенням шкоди (при цьому йдеться не лише про грошовий вираз завданої шкоди, прямі

збитки, а й випадки, коли потерпіла сторона не зможе використати результати договору).

- співвідношення шкоди з тим, що могла очікувати сторона в разі належного виконання договору.

Наприклад, розглядаючи справу № 910/2861/18 про розірвання інвестиційного договору, Велика палата

Верховного суду прийшла до висновку, що несплата інвестиційних внесків не є істотним порушенням такого

договору.



[ТОП-3 рішень Верховного Суду у спорах 
щодо виконання договірних зобов'язань]

Постанова Верховного Суду від 28 квітня 2021 року у справі № 755/19205/17, закінчення строку дії

договору та сплив позовної давності не припиняє зобов'язання.

Обставини справи полягали в наступному: позивач звернувся до суду з позовною заявою до ПАТ

«Укрсоцбанк» про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки такими, що припинено. Аргументуючи

свою позицію, позивач зазначив: кредитні договори припинили свою дію у зв'язку зі спливом їх строку, у зв'язку

з чим припинились зобов'язання сторін, що існували протягом дії договору кредиту, в тому числі зобов'язання за

іпотекою



[ТОП-3 рішень Верховного Суду у спорах 
щодо виконання договірних зобов'язань]

Постанова Верховного Суду від 27 травня 2021 у справі № 664/2854/17-ц: принцип "contra proferentem":

слова договору повинні тлумачитись проти того, хто їх написав.

Принцип тлумачення правочинів «contra proferentem» (лат. verba chartarum fortius accipiuntur contra

proferentem) означає, що слова договору повинні тлумачитися проти того, хто їх написав. Особа, яка включила ту

або іншу умову в договір, повинна нести ризик, пов`язаний з неясністю такої умови.

При цьому це правило застосовується не тільки в тому випадку, коли сторона самостійно розробила

відповідну умову, але й тоді, коли сторона скористалася стандартною умовою, що була розроблена третьою

особою.

Розглядаючи справу № 664/2854/17-ц, Верховний Суд встановив, що умови договору купівлі-продажу

багатоквартирного будинку суперечать принципу «contra proferentem», оскільки нівелюють обов'язок нових

власників по забезпеченню рівноцінним житлом осіб, які були виселені з будинку в процесі його відчуження.
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