Завдання для студентів, що беруть участь у конкурсі від LCF Law Group
«Виконуй! Вигравай! Стажуйся!»
Судова практика
ФАБУЛА:
До вас за консультацією звернулася компанія (далі також – ТОВ «Покупець»), яка здійснює
заготівлю зернових для їх подальшої переробки на заводі. Зокрема, для забезпечення
безперебійної роботи заводу ТОВ «Покупець» було укладено ряд договорів поставки зернових
(далі також – Товар), урожаю 2020. Проте, частина постачальників свої зобов’язання не
виконали та не поставили Товар у визначеній договором кількості, посилаючись при цьому на
низький врожай, який спричинений посухою.
ЗАВДАННЯ:
Проаналізуйте наведені нижче умови Договору поставки та надайте розгорнуті відповіді на
запитання.
«1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець зобов’язується продати та поставити, а Покупець зобов’язується
прийняти та оплатити Товар пшениця, урожаю 2020 року, (надалі – “Товар”), насипом, у
відповідності до умов цього Договору.
1.2. Продавець гарантує Покупцю, що Товар є його власністю і вільний від прав на нього
третіх осіб, зокрема не є предметом застави (в тому числі податкової), не знаходиться під
арештом, не є спільною власністю і т.п.
(…)
3. КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ
3.1. Продавець зобов’язується поставити 2000 метричних тон Товару з опціоном +/-5%
за вибором Продавця.
(…)
5. ПОСТАВКА ТОВАРУ
5.1. Продавець зобов’язується здійснити поставку Товару на умовах DAP (Інкотермс
2010), (Зерновий склад), – поставлено вантажоотримувачу (адреса: м. Дніпро, вул.
Складська,17).
5.2. Строк поставки Товару: з 01.08.2020 по 15.08.2020 , обидві дати включно.
(…)
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
7.3. Прострочення Продавця в поставці Товару:
7.3.1.За не поставку (недопоставку) Товару в строки, вказані в п.5.2. цього Договору,
Продавець зобов’язується сплатити Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України від вартості Товару, поставку якого була прострочена. За
прострочення поставки більш ніж на 10 календарних днів Продавець, крім пені (додатково)
зобов’язується також сплачувати Покупцю штраф в розмірі 20 % від вартості непоставленого
(недопоставленого) Товару. Пеня та штраф за цим пунктом сплачується Продавцем незалежно
від заподіяних Покупцю збитків(штрафна неустойка).
(…)
10.ФОРС – МАЖОР
10.1. Сторони не несуть відповідальність у випадку невиконання або неналежного
виконання своїх взаємних зобов’язань за цим Договором, в результаті настання форсмажорного обставин, а саме: пожежа, наводнення, землетрус або іншого стихійної біди, війни,

військових дії будь – якого роду, прийняття нормативних актів або інших дій зі сторони
вповноважених органів державної влади, що впливають на виконання цього Договору
Сторонами, а також інших обставин, що знаходяться поза контролем Сторін, включаючи
прийняття закону або іншого нормативного акту, що забороняє будь – які дії, передбачені цим
Договором.
10.2. Сторона, що зазнала впливу форс-мажорних обставин, зобов’язана повідомити про
це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту настання таких обставин.
Якщо строк дії форс-мажорних обставин триватиме більше 30 днів підряд, то кожній із
сторін буде надано право розірвати цей Договір, повідомивши про це іншу сторону за 10 днів. В
цьому випадку сторони здійснюють реституцію
10.3. Достатнім доказом наявності форс-мажорних обставин є документ, виданий
Торгово-промисловою палатою України.
10.4. Строк виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на строк дії форсмажорних обставин.»

1)

Які заходи відповідальності можуть бути застосовані до Постачальника, який не
поставив Товар у визначені Договором строки взагалі?

2)

У зв’язку з непоставкою Товару ТОВ «Покупець» було вимушене закупляти Товар в
більш пізній період та вищим цінам. Чи можуть такі додаткові витрати бути
компенсовані та яким чином?

3)

Яка підсудність спору про стягнення заборгованості з Постачальника за невиконання
вищевказаного Договору поставки?

4)

Постачальником надано сертифікат Торгово-промислової палати Харківської області.
Які наслідки це матиме для ТОВ «Покупець»?

5)

Які наслідки для ТОВ «Покупець» матиме надання Постачальником копії рішення
суду, в якому було скасовано рішення його загальних зборів про надання повноважень
директору на підписання Договору поставки? При цьому, таке рішення суду було
прийнято без участі ТОВ «Покупець» та після укладення Договору поставки.

6)

Підготуйте правову позицію ТОВ «Покупець» для звернення до суду. Опишіть ризики
для клієнта.

Відповіді та обґрунтування на вищезазначені питання не повинні перевищувати 5
аркушів А4, 12 шрифтом Times New Roman (поля 1,5; 1,5; 1,5; 1,5;), міжрядковий інтервал
1.15.

