
 
 

 
ATMINTINĖ DĖL COVID-19 IR NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBIŲ 
Informacija parengta 2020 m. kovo 19 d. verslo teisės advokatų profesinės bendrijos “STRATEGUM             
Dargis ir partneriai” advokato Vytauto Dargio. 
 
Pasaulyje bei Lietuvoje plintantis Koronavirusas (COVID-19) vis labiau trikdo verslo subjektų ūkinę            
veiklą ir sąlygoja naujus iššūkius verslui. Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020-03-14 nutarimu Nr.            
207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbus visos valstybės mastu           
karantiną uždraustas (1) kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų veikla, (2) viešojo maitinimo            
įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, (3) parduotuvių,             
išskyrus maisto prekių, prekybos ir pramogų centrų, turgaviečių, išskyrus maisto, veikla, (4) grožio             
paslaugų teikimas ir kt. Dėl to daugybė verslo subjektų yra priversti stabdyti ūkinę veiklą, jiems               
darosi sudėtinga laiku ir tinkamai vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. 
 
Dėl tos priežasties parengėme informaciją, kokiose situacijose verslo subjektai gali gintis           
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis.  
 
I DALIS - Teisinis reguliavimas 
 
Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnis  
1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta              
dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad              
negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure)             
nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų             
finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo             
atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties             
įvykdymui. 
 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės 
Teismų praktikoje išaiškinta, kad tam, jog pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK)              
6.212 straipsnį būtų pripažintos force majeure aplinkybės, būtina šių sąlygų visuma (kumuliatyvios            
sąlygos): (1) tokių aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai             
numatyti; (2) dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti; (3) šalis, neįvykdžiusi            
sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio; (4) šalis nebuvo             
prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos. Nesant šių sąlygų visumos, faktinės             
aplinkybės negali būti pripažintos nenugalima jėga. CK 6.212 straipsnyje įtvirtintos nenugalimos           
jėgos sąlygos turi būti nustatomi kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o force majeure            
besiremianti sutarties šalis privalo įrodyti, kad nenugalimos jėgos sąlygos egzistuoja būtent dėl jos. 
 
 
 

1 



II DALIS - koronaviruso aplinkybių atitiktis nenugalimos jėgos taikymo sąlygoms 
 
Pirmoji būtina sąlyga aplinkybę pripažinti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe yra tai, kad             
tokių aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti. Šiai             
sąlygai esminės reikšmės turi sutarties sudarymo laikas, kadangi po informacijos apie koronaviruso            
protrūkį Kinijoje, Uhano mieste, paskelbimo žiniasklaidos priemonėse tapo visuotinai žinoma apie šią            
ligą. Sergamumas koronavirusu ir virusologijos mokslo pasiekimai tuo metu neleido protingai tikėtis,            
kad koronavirusas neplis į kitus regionus. Už tai darytina išvada, kad po informacijos apie              
koronaviruso protrūkį Kinijoje, Uhano mieste, paskelbimo žiniasklaidos priemonėse verslo subjektai          
galėjo protingai numatyti šios ligos išplitimo neigiamas pasekmes. Taigi, pirmąją nenugalimos jėgos            
taikymo sąlygą atitiks tos sutartys, kurios buvo prieš koronaviruso protrūkį ir/ar informacijos apie jį              
pasirodymą žiniasklaidos priemonėse. 
 
Antroji būtina sąlyga aplinkybę pripažinti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe yra tai, kad             
dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti. CK 6.212 straipsnyje aiškiai           
nurodyta, jog nenugalima jėga nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių,             
sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo           
prievoles. Todėl šią sąlygą atitiks tik tokios aplinkybės, kurios objektyviai neleidžia atlikti to, kas yra               
prievolės esmė. Tokių atvejų pavyzdžiai: (1) neįmanoma pristatyti prekių į teritoriją, kuri dėl karantino              
visiškai izoliuota; (2) neįmanoma teikti grožio paslaugų, nes vyriausybės nutarimu dėl karantino ši             
veikla uždrausta; (3) neįmanoma nuvežti keleivių į kitą valstybę, nes valstybės sienos uždarytos; (4)              
neįmanoma vykdyti statybos darbų, nes vyriausybės nutarimu dėl karantino visi žmonės privalo būti             
saviizoliacijoje. Atitinkamai šios sąlygos neatitiks tos aplinkybės, kurios netiesiogiai neleidžia įvykdyti           
prievolės. Tokių atvejų pavyzdžiai: (1) dėl komponentų tiekimo sutrikimų neįmanoma baigti prekių            
surinkimą, nes tuos komponentus objektyviai įmanoma įsigyti rinkoje; (2) dėl prekių tiekimo sutrikimų             
prekybos įmonė negali laiku pristatyti prekių klientui, kadangi tas prekes objektyviai įmanoma įsigyti             
rinkoje; (3) dėl vyriausybės nutarimu dėl karantino uždraustos veiklos prekybos įmonė neturi pajamų             
ir negali sumokėti nuomos mokesčio, nes gebėjimas mokėti nuomos mokestį priklauso nuo įmonės             
turimų pinigų atsargų. 
 
Trečioji būtina sąlyga aplinkybę pripažinti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe yra tai, kad             
šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio.            
Akivaizdu, kad verslo subjektai negali kontroliuoti ar užkirsti kelio infekcinės ligos plitimui, taip pat              
valstybės institucijų reakcijos į infekcinę ligą. Taigi, trečioji nenugalimos jėgos taikymo sąlyga            
egzistuoja visada. 
 
Ketvirtoji būtina sąlyga aplinkybę pripažinti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe yra tai, kad             
šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos. Visi verslo subjektai prisiima              
su vykdoma veikla susijusią riziką, privalo reaguoti į pasikeitmus rinkoje ir pasaulyje. Šiai sąlygai              
esminės reikšmės turi sutarties sudarymo laikas, kadangi po informacijos apie koronaviruso protrūkį            
Kinijoje, Uhano mieste, paskelbimo žiniasklaidos priemonėse tapo visuotinai žinoma apie šią ligą ir             
verslo subjektai turėjo įvertinti naują riziką ir prisitaikyti prie pasikeitusios situacijos. Už tai darytina              
išvada, kad po informacijos apie koronaviruso protrūkį Kinijoje, Uhano mieste, paskelbimo           
žiniasklaidos priemonėse verslo subjektai (ypatingai tie, kurių vykdoma veikla susijusi su           
komponentais ir kitomis prekėmis ar paslaugomis iš Kinijos) prisiėmė su koronaviruso aplinkybe            
susijusią riziką. Taigi, ketvirtąją nenugalimos jėgos taikymo sąlygą atitiks tos sutartys, kurios buvo             
sudarytos prieš koronaviruso protrūkį ir/ar informacijos apie jį pasirodymą žiniasklaidos priemonėse. 
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Pažymėtina, kad koronaviruso atitikties nenugalimos jėgos (force majeure) sąlygoms analizė atlikta           
vadovaujantis ganėtinai griežtais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais apie nenugalimos         
jėgos aplinkybes situacijose, nesusijusiose su infekcinėmis ligomis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas          
verslo subjektams taiko maksimaliai rūpestingo ir atidaus elgesio standartą. Vis dėlto, kol Lietuvos             
Aukščiausiasis Teismas konkrečioje byloje neišnagrinėjo ginčo dėl koronaviruso pripažinimo force          
majeure aplinkybe (nepateikė išaiškinimo, kada koronavirusas atitinka nenugalimos jėgos taikymo          
sąlygas), iki galo nėra aišku, kokiose situacijose koronaviruso faktu gali būti pateisinamas            
atsisakymas vykdyti prievolę. Istorijoje būta ne vieno atvejo, kai teismų praktika keičiasi atsižvelgiant             
į visuomenės socialinės ir ekonominės raidos pokyčius. Gali būti, kad siekiant sušvelninti            
koronaviruso sukeltas neigiamas ekonomines pasekmes, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas        
nenugalimos jėgos (force majeure) sąlygas modifikuos tokiu būdu sudarant prielaidas verslo           
subjektams pateisinti prievolių vykdymo vėlavimą koronaviruso faktu. 
 
III DALIS - Praktinės rekomendacijos 
 
Verslo subjektui vertinant, ar koronavirusas yra/nėra nenugalima jėga (force majeure)          
konkrečioje situacijoje reikia įvertinti:  
➔ Kada atsirado prievolė (pvz., kada sudaryta sutartis), kuri nevykdoma dėl koronaviruso? 
➔ Tikėtina, kad negalima gintis nenugalimos jėgos aplinkybėmis, jeigu prievolė atsirado vėliau,           

nei paviešinta informacija apie koronavirusą. 
➔ Tikėtina, kad galima gintis nenugalimos jėgos aplinkybėmis, jeigu prievolė atsirado anksčiau,           

nei paviešinta informacija apie koronavirusą. 
➔ Labiau tikėtina, kad galima gintis nenugalimos jėgos aplinkybėmis, jeigu prievolė atsirado           

anksčiau, nei specifinės koronaviruso pasekmės (pvz., valstybės institucijų sprendimas         
uždrausti tam tikros rūšies veiklą), dėl kurių objektyviai neįmanoma vykdyti tam tikros            
prievolės (pvz., uždraustos veiklos).  

 
Ar buvo galima numatyti koronaviruso neigiamą poveikį prievolių vykdymui? 
➔ Tikėtina, kad galima gintis nenugalimos jėgos aplinkybėmis, jeigu prievolė atsirado anksčiau,           

nei paviešinta informacija apie koronavirusą. 
➔ Tikėtina, kad galima gintis nenugalimos jėgos aplinkybėmis, jeigu prievolė atsirado po           

informacijos apie koronavirusą paviešinimo, tačiau prievolės neįmanoma įvykdyti dėl         
specifinių koronaviruso pasekmių, kurių nebuvo galima protingai numatyti prisiimant         
įsipareigojimus. 

➔ Negalima gintis nenugalimos jėgos aplinkybėmis, jeigu buvo galima protingai numatyti          
koronaviruso neigiamą poveikį prievolių vykdymui (pvz., prekių komponentai tiekiami iš          
Kinijos). 

 
Ar koronavirusas ir jo pasekmės (pvz., karantinas) objektyviai neleidžia atlikti to, kas yra             
prievolės esmė? 
➔ Tikėtina, kad galima gintis nenugalimos jėgos aplinkybėmis, jeigu dėl koronaviruso ar tam            

tikrų jo pasekmių objektyviai negalima atlikti veiksmų, kuriuos įsipareigota atlikti (pvz., suteikti            
valstybės institucijų sprendimu uždraustas teikti paslaugas, gabenti prekes per valstybės          
institucijų sprendimu uždarytą valstybės sieną). 

➔ Tikėtina, kad negalima gintis nenugalimos jėgos aplinkybėmis, jeigu koronavirusas ar tam           
tikros jo pasekmės neužkerta kelio atlikti veiksmus, kuriuos įsipareigota atlikti, tačiau tapo            
sudėtingiau tuos veiksmus atlikti (pvz., reikia gabenti prekes tolimesniu maršrutu dėl           
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valstybės institucijų sprendimu uždarytos valstybės sienos, dėl vartojimo mažėjimo prekybos          
įmonė negali atlikti mokėjimų tiekėjams). 

 
Atkreiptinas dėmesys, kad nenugalimos jėgos sąlygos turi būti nustatomos kiekvienu konkrečiu           
atveju individualiai, o force majeure besiremianti sutarties šalis privalo įrodyti, kad nenugalimos jėgos             
sąlygos egzistuoja būtent dėl jos. Todėl tik detaliai įvertintus visus reikšmingus faktus galima spręsti,              
ar verslo subjektas atsidūrė force majeure situacijoje. 
 
Verslo subjektui norint gintis nenugalima jėga (force majeure) derėtų atlikti šiuos veiksmus: 
➔ Nedelsiant raštu informuoti kitą sutarties šalį apie atsiradusias nenugalimos jėgos aplinkybes.           

Pažeidus informavimo pareigą ir/ar praleidus sutartinės prievolės įvykdymo terminą šalis gali           
netekti teisės gintis nenugalimos jėgos aplinkybe. 

➔ Kreiptis į Lietuvos teritorinius prekybos, pramonės ir amatų rūmus dėl nenugalimos jėgos            
aplinkybes patvirtinančios pažymos išdavimo. Ši pažyma gali būti panaudota prieš kitą           
sutarties šalį ir valstybės institucijas kaip įrodymas apie nenugalimos jėgos aplinkybes. 

➔ Bendradarbiauti su kita sutarties šalimi ir stengtis minimalizuoti nenugalimos jėgos aplinkybių           
neigiamas pasekmes kitai sutarties šaliai. Nebendradarbiaujanti šalis gali būti pripažinta          
nesąžininga ir dėl to prarasti teisę gintis force majeure. 

 
Verslo subjektui nesutinkant su kitos sutarties šalies pranešimu apie prievolės nevykdymą           
dėl nenugalimos jėgos (force majeure) derėtų atlikti šiuos veiksmus: 
➔ Nedelsiant raštu informuoti kitą sutarties šalį apie nesutikimą su pranešimu apie prievolės            

nevykdymą dėl nenugalimos jėgos. Tokiu būdu įgyvendinama bendradarbiavimo pareiga. 
➔ Reikalauti iš kitos sutarties šalies pateikti neginčijamus įrodymus apie nenugalimos jėgos           

aplinkybes. Ši informacija vėliau gali būti reikšminga sprendžiant, ar kreiptis į teismą dėl             
pažeistų teisių gynimo (pvz., skolos priteisimo, delspinigių/baudų priteisimo, nuostolių         
priteisimo). 
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