
ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ:
ПИТАННЯ ФОРС-МАЖОРУ

24 лютого 2022 року Верховна Рада України запровадила воєнний стан у конституційних межах України 

через воєнну агресію Росії проти України.

В умовах війни, що триває, та/або тимчасової російської окупації деяких територій в Україні 

сторона договору може стати нездатною виконувати свої договірні зобов’язання (як внутрішні, так і 

міжнародні). 

Відповідно до законодавства України сторона, яка порушує свої договірні зобов’язання, звільняється від 

відповідальності, якщо доведе, що таке порушення є наслідком форс-мажорних обставин. Договірна 

відповідальність пом’якшується незалежно від того, прямо прописано це в договорі чи ні.

ФОРС-МАЖОР
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ТПП зобов'язана

підтвердити форс-мажорні

обставини, якщо вони:
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Українське законодавство не містить вичерпного переліку форс-мажорних обставин. Тому вони 
підлягають відкритому тлумаченню залежно від фактичної ситуації.

● порушення стороною власних договірних зобов'язань 

через невиконання зобов'язань її контрагентами

● відсутність необхідної продукції 

● неспроможність боржника сплатити

Тим не менш,,законодавство

України чітко стверджує, що

не кваліфікується як 

форс-мажорні обставини

Зазвичай ТПП підтверджує форс-мажорні обставини, видаючи індивідуальні 
сертифікати конкретним заявникам, які потім можуть бути використані в суді. 

Поряд з цим, 28 лютого 2022 року ТПП опублікувала загальний сертифікат про те, що 
з 24 лютого 2022 року російська воєнна агресія кваліфікується як форс-мажор. Кожна 
зацікавлена сторона може покладатися на цей документ.

Якщо договором не передбачено інше, Торгово-промислова палата 
України (ТПП) має підтвердити наявність форс-мажорних обставин.

● є винятковими за своїм характером і поза контролем 

сторін

● не були передбачуваним, коли сторони укладали

договір

● унеможливлюють виконання договору потерпілою

стороною

Однак одного сертифіката недостатньо, щоб уникнути відповідальності за 
порушення договору. Кожна зацікавлена сторона повинна додатково довести у суді
наявність причинно-наслідкового зв’язку між форс-мажором та конкретним
порушенням договору.

Наприклад, часто договори надають стороні право достроково розірвати договір, якщо форс-
мажорні обставини продовжуються певний час. Тому необхідно переглядати кожен договір окремо.

● перелік форс-мажорних обставин

● правила про повідомлення, яких слід дотримуватися у 

разі форс-мажорної обставини

● більш детальні юридичні наслідки форс-мажорних 

обставин у порівнянні із загальними нормами 

законодавства України.

Зазвичай сторони регулюють у 

договорі:
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Воєнні дії не є загальним «зеленим світлом» для припинення договору. Наслідки війни повинні

розглядатися окремо в контексті кожного договору та чинного національного законодавства. Окрім

положень про форс-мажор, для постраждалих компаній важливо оцінити ситуацію та підготуватися до 

необхідних кроків, переглянувши положення про строки повідомлення контрагентів та про вирішення

спорів у своїх договорах.

Підсумовуючи…

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, 

до:

Інформація в цьому інформаційному повідомленні не є юридичною консультацією та носить інформаційний характер. Інформація є 

актуальною на дату публікації і може змінюватись. Якщо Ви бажаєте отримати більш детальну та актуальну інформацію, будь ласка, 

звертайтесь до нас.

При цьому, варто звернути увагу на такі аспекти, як:

для договорів, укладених

до початку війни 24 

лютого 2022 року, 

доцільно буде вважати, 

що сторони не могли 

передбачити російського

вторгнення, тоді як для 

договорів, укладених після

цієї дати, цю обставину

необхідно встановлювати

окремо;

сторона, яка посилається

на форс-мажор, повинна 

продемонструвати у 

контексті положень

договору, чому і як саме

воєнні дії впливають на 

виконання її зобов’язань

— простого посилання на 

війну недостатньо; 

сторона, яка посилається

на форс-мажор, повинна 

продемонструвати, чому

вона не змогла послабити

вплив війни на виконання

зобов’язань за договором.
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