JOGI AKCIÓTERV JÁRVÁNY
IDEJÉRE

A koronavírus járvány sajnos már az élet minden
»²Á»²Ĉ k»l¶¶kĈ Çk îĈ ¶Ĉ kĈ Çlk¥Ól¶¥Ĉ  »ª¶Ĉ
²¶Ó»Ĉ¶Ĉ² »Ĉk{óĈ=¶¶ÓÎÃ»¨»»ÁĈÓ²»ĈkÓ»ĈkÓĈ¨»Ĉ
¥ »¥¶kvvĈ ¥Ĉ » {ª»îĈ k»Ĉ ÎĈ Çlk¥Ól¶Ĉ
sem mulaszthat el.

1.

Mit (nem) tudunk teljesíteni?

¶ªĈ ¯¶ »Ĉ kÓ»Ĉ ¶ÓÁ¶¶Ĉ l»¥ {¥ îĈ ¥ÎĈ
egyáltalán a jelen helyzet milyen következményekkel
jár vagy járhat a teljesítésünkre: pontosan mik azok a
¶Ó²Óª{¶vªĈ ²{ªĈ ¨»Ó»»¶ îĈ kÎ»Ĉ
várhatóan egyáltalán nem, vagy csak késve tudunk
teljesíteni.
Ez nem csak a jogi és üzleti tisztánlátást segíti, de a
¥¶ÓkvlÎĈ¨»Ó»»¶ ĈªĈ»¶»¶ÓĈ
is elengedhetetlen.

2.

Keressük meg az összes „vis

maior” klauzulát!

tartjuk be, ez akár azzal is járhat, hogy elveszítjük a vis
k¥²ă²kĈÇk¦ĈÇk»¥Ól¶Ĉ»ª¶»óĈ
-kÇk¶¥»Ĉ »l»Ĉ klvvĈ kĈ ¥ »¥¶kvvĈ ¶Ó²Óª{¶»Ĉ
ªvvĈl» Ó ĈvvªĈkĈ¶Ó¯¥ »v¦óĈ

3.

Kommunikáljunk!

ÓĈ
l»kl ¥¶Ĉ
ÎÁ»»Ã¨{¶Ĉ
¨»Ó»»¶Ĉ
megköveteli, hogy azonnal értesítsük a másik felet
arról, ha a teljesítésünket akadályozó körülmény
merült fel, vagy ilyen várható. Amennyiben ezt a
tájékoztatást késve tesszük meg, az önmagában
l²»²»¶Ĉ ª¶¶Ĉ l²k»îĈ Ĉ k¥²Ĉ ¶îĈ kĈ
egyébként az akadály felmerüléséért nem vagyunk
ª¶óĈ
Ha tehát már a veszélye fennáll annak, hogy nem
fogunk tudni teljesíteni, minden érintett partnert
²l¶vk Ĉ »l¥Ó»k» Ĉ Ĉ ²²ªîĈ »ª¶Ĉ ¶Ó² »Ĉ
részletezve a várható következményeket.

4.

A tétlenség visszaüt!

5Ĉ²»kîĈ¥ÎĈkĈ¶Ó²Óª{¶Ĉ»k²»kkÓ kĈÓ»»Ĉ
„vis

maior”

meghatározzák,

klauzulákat.
hogy

a

felek

Ezek

tipikusan

mit

tekintenek

l²»k»k»k Ĉ Á¶ªĈ ¨²Á Î îĈ ¶Ĉ Ĉ kĈ » {ªĈ
Î ¥²óĈ $kĈ kĈ ¶Ó²Óª{¶v Ĉ ª²»Ĉ l²l¶² {»Ĉ Ĉ

A járvány, illetve az óvintézkedések által okozott
körülmények jó eséllyel a bíróságok gyakorlatában is
olyanok
lesznek,
amelyek
mentesíthetnek
a
¶Ó²Óª{¶¶Ó¶²»ĈÇk¦Ĉª¶¶Ĉk¦óĈĈ¥¶ÓkvlÎĈ
l»kĈª²»Ĉkk»k²»l¶ĈkÓ¥ vk ĈÎ ĈÎÓ»v Ĉ¶ĈkÓîĈ
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hogy az elvárható intézkedéseket a felek tegyék meg,
az elhárítható károkat hárítsák el.
Vagyis nem lehet tétlenül várni amíg minden helyreáll:
kĈ¶Ó¶Ó²Ã ĈÇl²k»¦ĈkĈ¶Ó²Óª{¶Ĉ»¶»¶Ĉ¶ĈkĈ
következmények enyhítése érdekében, azt továbbra
is minden esetben meg kell tenni.

kötelezettségek fokozatosan visszaállnak: ami egyik
k¯ĈĈ ĈÇ¥»Ĉ»¶»»ªĈÇkÎĈÇl²k»¦îĈkÓĈ»Ĉ
hogy másnapra megint az lesz.
Ĉ ¥¶ÓkvlÎĈ ¨»Ó»»¶Ĉ ªĈ »¶»¶Ĉ
azt is szükségessé teszi, hogy naprakészek legyünk,
és intézkedéseseinkkel folyamatosan a fennálló
helyzethez alkalmazkodjunk.

5.

Alkalmazkodjunk!

ÓĈ ²»ªĈ  ¥²lw¦Ĉ ¨²îĈ »ÇĈ kĈ Ç²¾¶Ĉ  Ĉ
kormányzati
intézkedések
szinte
napról-napra
Çl»¥Ó kóĈ5Ĉ{ÁĈ»¥ÇlvvlîĈ¥ÎĈ{ªÇĈkÓĈ¶ÓĈ
Ç²¾¶ÎÓ»Ĉ Çl²k»¦k Ĉ  ÎÁîĈ ¶Ĉ ÎĈ kĈ ¶Ó²Óª{¶¶Ĉ
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