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COVID – 19

Wsparcie dla biznesu w trakcie pandemii
Siła wyższa - wykonywanie umów wzajemnych w nadzwyczajnych
okolicznościach
Epidemia koronawirusa Covid – 19 sparaliżowała lub znacząco utrudniła funkcjonowanie wielu sektorów gospodarki.
Dynamiczny rozwój epidemii oraz wprowadzane przez władze publiczne regulacje prawne mające na celu spowolnienie
rozwoju pandemii wpływają bezpośrednio na możliwość wykonania umów cywilnych. W tej sytuacji na znaczeniu zyskują
przewidziane w przepisach prawnych instrumenty, które w aktualnej sytuacji mogą ograniczyć lub nawet wyłączyć
odpowiedzialność przedsiębiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
Pandemia koronawirusa jako siła wyższa
Siłę wyższą stanowi zjawisko, któremu łącznie można przypisać następujące cechy:
•

ma charakter zewnętrzny od stron umowy,

•

strony nie mogły go przewidzieć lub było ono prawie niemożliwe do przewidzenia,

•

jego skutkom nie można było zapobiec.

Pandemia koronoawirusa spełnia przesłanki do uznania jej za siłę wyższą. W umowach B2B powszechną praktyką jest
zawieranie postanowień definiujących stan siły wyżej. Z reguły postanowienia te sprowadzają się do ogólnego
scharakteryzowania siły wyżej oraz wskazania przykładowego katalogu zdarzeń uznawanych przez strony za siłę wyższą
(w katalogach tych często pojawia się zjawisko epidemii). Ważniejsze od samej definicji siły wyżej są, jednakże
postanowienia umowne które określają prawa i obowiązki stron umów w przypadku zaistnienia siły wyżej. W wielu
przypadkach kontrahent, który nie może wykonać swojego świadczenia z powodu siły wyższej, zobowiązany jest (często
pod rygorem utraty możliwości powołania się na stan siły wyżej) do podjęcia określonych działań m.in.
zawiadomienia drugiej strony o zaistnieniu siły wyżej, sporządzenia inwentaryzacji prac na dzień wystąpienia siły wyżej.
Równie istotnej jest zwrócenie uwagi, na obowiązki które spoczywają na stronie chcącej skorzystać z klauzuli siły wyżej
po ustaniu tych wyjątkowych okoliczności. Wśród obowiązków mogą znajdować się określone zasady dalszej współpracy
stron w tym zgłaszania roszczeń.

Zaistnienie stanu siły wyżej oraz dochowanie określonej w umowie procedury postępowania w przypadku zaistnienia
takiej okoliczności skutkuje możliwością uchylenia się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania z powodu braku winy.
Aby pandemia koronawirusa stanowiła podstawę uzasadniającą brak odpowiedzialności z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania musi ona stanowić faktyczną przyczynę nienależytego wykonania
zobowiązania lub niemożności jego wykonania. Przedsiębiorcy, który uważają, iż nie mogą wykonać umowy lub
wykonują ją nienależycie z powodu pandemii koronawirusa powinni pamiętać, iż w razie sporu z kontrahentam to na nich
spoczywa obowiązek udowodnienia, że pandemia koronawirusa nie pozwoliła im na realizację świadczenia umownego,
lub ograniczyła tą możliwość. Przedsiębiorcy powinni również pamiętać, iż ocena czy pandemia koronawirusa stanowiła
okoliczność siły wyżej zwalniającą ich od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie
ocenia indywidualnie oraz następczo po ustaniu siły wyżej biorąc pod uwagę całokształt pandemii, a także z
uwzględnieniem zapisów umowy łączącej strony.
Brak zawarcia klauzuli siły wyżej w umowie nie uniemożliwia przedsiębiorcy powołanie się na siłę wyższą jako
okoliczność uwalniającą go od odpowiedzialności za brak wykonania umowy lub jej nienależyte wykonanie.
Klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków
Brak możliwości uznania, iż pandemia koronawirusa w okolicznościach konkretnej sprawy stanowi siłę wyższą
utrudniającą lub uniemożliwiającą wykonanie umowy, nie oznacza, że nie ma ona wpływu na realizację zobowiązania.
Skutkiem pandemii koronawirusa może być drastyczna zmiana oceny rentowności wykonania zobowiązania np.
kilkunastokrotny wzrost cen surowców do produkcji towaru. W takiej sytuacji może dojść do zastosowania klauzuli
nadzwyczajnej zmiany stosunków. Strona, która uważa, iż wskutek pandemii konronawirusa wykonanie jej zobowiązania
połączone byłoby z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby dla niej rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy
zawarciu umowy może w razie braku osiągnięcia porozumienia z kontrahentem zwrócić się do sądu, który po rozważeniu
interesów obu stron jest uprawniony określić inny sposób wykonania zobowiązania (np. zmienić sposób świadczenia na
ratalny), zmienić wysokość zobowiązania (np. zmniejszyć świadczenie) lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. W
przypadku rozwiązania umowy przez sąd, sąd dodatkowo może orzec o zasadach wzajemnych rozliczeń stron z tytułu
rozwiązania umowy, modyfikując ogólne zasady zwrotu świadczeń.
Wygaśnięcie zobowiązania
Wobec wydawanych przez właściwe władze ograniczeń może okazać się, iż wykonanie zobowiązania stanie się
niemożliwe. W sytuacji, gdy przyczyną niemożności wykonania umowy jest okoliczność, za którą żadna strona nie ponosi
odpowiedzialności umowa wygasa. Jeżeli jedynie część świadczenia jest niemożliwa do spełnienia wówczas wygasa
tylko ta część zobowiązania która stała się niemożliwa do spełnienia, chyba, że częściowe spełnienie świadczenie nie
leży w interesie strony uprawnionej do otrzymania świadczenia, które stało się niemożliwe. W sytuacji wygaśnięcia
zobowiązania, strony takiej umowy powinny wzajemnie zwrócić sobie poczynione w ramach wykonania umowy
świadczenia np. zaliczkę. Jeżeli wygaśnięcie zobowiązania jest częściowe strony umowy zobowiązane są rozliczyć się z
wykonanej części umowy, zgodnie z jej treścią.

Odstąpienie od umowy
W kontekście umownej klauzuli siły wyższej warto zwrócić uwagę na występujące powszechnie w umowach B2B
uprawnienie do odstąpienia od umowy, zastrzegane na wypadek trwania stanu siły wyższej przez czas dłuższy niż
określona w umowie ilość dni. W sytuacji zaistnienia tej okoliczności i odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z
powodu trwania stanu siły wyżej, takie odstąpienie od umowy następuje z powodu okoliczności, za które żadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialności. W zależności od rodzaju stosunku prawnego od którego następuje odstąpienie oraz
ewentualnych postanowień umownych kształtujących relacje stron po odstąpieniu od umów, istniejący do stanu
odstąpienia od umowy stosunek prawny może być traktowany, tak, jak gdyby nigdy nie istniał lub też ustaje on z
momentem odstąpienia od umowy, skutkując koniecznością rozliczenia się stron z dotychczasowych czynności w oparciu
o postanowienia umowne (np. ceny jednostkowe określone umownie).
Zmiana umowy w drodze negocjacji
Podstawą stosunku cywilnoprawnego jest zgodny zamiar stron. Jeżeli strony wyrażają wolę zmiany stosunku prawnego,
mogą dokonać jego modyfikacji, także z uwagi na wynikłe bezpośrednio lub związane pośrednio z pandemią
koronawirasa okoliczności. Podejmując się negocjacji aktualnych warunków umownych z powodu trudności czy też
niemożliwości ich wypełnienia wywołanego pandemią koronawirasa, strony umowy powinny mieć na uwadze, iż
okoliczność ewentualnych problemów lub niemożności wypełnienia jej zmodyfikowanych postanowień wynikła z dalszego
rozwoju epidemii, co do zasady nie będzie stanowiła okoliczności siły wyżej ani nadzwyczajnej zmiany stosunków
uprawniających do ukształtowania stosunku prawnego przez sąd. Przystępując do renegocjacji umowy, strony są
świadome aktualnej sytuacji, jej dynamicznych zmian, a także powinny w określonych granicach przewidywać
ich zmianę na przyszłość, nie ograniczając się do pozytywnych scenariuszy.
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