Koronawirus a przedsiębiorcy
Zgodnie z oświadczeniem Światowej Organizacji Zdrowia znajdujemy się w sytuacji, którą można określić
pandemią wirusa SARS-CoV-2 (zwanego potocznie i w niniejszym opracowaniu koronawirusem).

Co to oznacza?

Pandemia koronawirusa jako
siła wyższa.

Oznacza to ogromne wyzwanie dla światowej, a także krajowej gospodarki. Z pewnością kluczowe będzie
przeciwdziałanie przerwaniu łańcucha dostaw (co ma
szczególne znaczenie ze względu na umiejscowienie
pierwszego ogniska koronawirusa w Chinach, które
pozostają liderem światowego eksportu). W związku ze
wzmożonym ryzykiem niewywiązywania się przez kontrahentów z umów, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które mogą okazać się pomocne
w najbliższym czasie.

•

W przypadku niemożności wywiązania się przez
stronę z zawartej umowy, strona ta może wykazywać brak swojej winy ze względu na zaistnienie
siły wyższej i uwolnić się tym samym od odpowiedzialności kontraktowej. W takich sytuacjach
wymagane jest wykazanie, że niewykonanie bądź
nienależyte wykonanie zobowiązania jest bezpośrednim skutkiem działania siły wyższej, a nie
braku należytej staranności stron. Co do zasady,
w przypadku szkody powstałej w wyniku działania siły wyższej, można domniemywać brak winy
strony zobowiązanej w ramach umowy. Należy pamiętać, że każdy przypadek powinien być
jednak rozpatrywany indywidualnie i nie zawsze
działanie siły wyższej będzie wyłączało odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania.

Przede wszystkim, ze względu na
nieprzewidywalność, nieuchronność
i zewnętrzny charakter – pandemię
koronawirusa można zakwalifikować
jako siłę wyższą.

•

Zalecamy analizę zawartych dotychczas umów pod kątem istnienia w ich treści definicji siły wyższej
i działania stron w przypadku jej
wystąpienia, a w przypadku negocjowania nowych umów - zwrócenie
szczególnej uwagi na dokładne uregulowanie tej kwestii.
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W przypadku odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (w ramach której podmiot zobowiązany może
odpowiadać, pomimo braku winy), zwolnienie od
tej odpowiedzialności może nastąpić, jeśli szkoda
została wywołana działaniem siły wyższej. Opisany przypadek dotyczy przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody, nalezą do
nich m.in.: przedsiębiorstwa budowlane, przedsiębiorstwa transportowe, przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem energii elektrycznej itd.

Wpływ siły wyższej na bieg przedawnienia
Ustawodawca przewidział możliwość wystąpienia okoliczności, które w znacznym stopniu utrudnią albo wręcz
uniemożliwią dochodzenie roszczeń przez wierzycieli. Do okoliczności tego rodzaju zostało zaliczone działanie
siły wyższej. Zgodnie bowiem z art. 118 Kodeksu cywilnego bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna
się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony
nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego
rodzaju – przez czas trwania przeszkody.
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