
 
 

ATMINTINĖ  
DĖL COVID-19 IR STATYBOS RANGOS SUTARČIŲ VYKDYMO 

Informacija parengta 2020 m. kovo 20 d. verslo teisės advokatų profesinės bendrijos “STRATEGUM Dargis ir 
partneriai” statybų teisės ekspertės Giedrės Kačinskienės. 

 
Koronavirusas (COVID-19) vis labiau trikdo statybų kompanijų veiklą dėl medžiagų, gaminių,           
įrenginių gamybos ir tiekimo sutrikimų, darbo jėgos judėjimo apribojimų ar netgi privalomos tam tikrų              
darbuotojų izoliacijos, priverstinių darbo organizavimo (įskaitant darbo organizavimą statybvietėje)         
tvarkos pokyčių. Susidarius tokiai situacijai rangovams kyla reali rizika dėl statybos rangos sutarčių             
sąlygų dėl darbų atlikimo terminų bei kitų įsipareigojimų pažeidimo, dėl ko rangovai gali patirti              
nuostolius (netesybos: baudos, delspinigiai ir kiti nuostoliai). 
 
Kokiomis priemonėmis gali pasinaudoti rangovai, siekdami išvengti nuostolių dėl         
koronaviruso (COVID-19) arba juos minimalizuoti? 
 
I DALIS - RANGOS SUTARTIES (NE)VYKDYMAS DĖL FORCE MAJEURE APLINKYBIŲ 
 
Išsami informacija apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes pateikta mūsų atmintinėje dėl            
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. 
 
Įvertinus sąlygas, kurioms esant galima remtis force majeure aplinkybėmis, galima teigti, kad esant             
dabartinei situacijai situacijai pasikeitus gali susiklostyti palankesnės sąlygos force majeure taikymui)           
nėra (individualiais atvejais gali būti išimčių) tokių rangovų, kurie turėtų realų pagrindą pasiremti             
force majeure aplinkybėmis kaip teisėtu savo įsipareigojimų neįvykdymo pagrindu. Tai reiškia, kad            
statybos rangos sutarties neįvykdymas negalėti būti „pateisinamas“ remiantis vien tik force majeure.            
Rangovas, kuris nurodo, kad nevykdys savo sutartinių ar kitų įsipareigojimų dėl force majeure, visų              
pirma, turi įrodyti, kad COVID-19 ir (ar) su juo susiję Vyriausybės draudimai (apribojimai) realiai              
turėjo esminę (lemiamą) įtaką jo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymui ir kad protingomis           
pastangomis, kurių šalis ėmėsi, tokių įsipareigojimų nebuvo įmanoma įvykdyti jokiais kitais būdais            
(priemonėmis). Rangovas turėtų įrodyti tiesioginį priežastinį ryšį tarp COVID-19 (Vyriausybės          
nutarimu paskelbto karantino) kaip force majeure aplinkybės ir rangos sutarties neįvykdymo.           
Paaiškėjus, kad rangos sutartį įvykdyti buvo įmanoma, nors jos įvykdymas ir būtų buvęs apsunktinas,              
ilgesnis ar sudėtingesnis, force majeure  institutas negalėtų būti taikomas. 
 
II DALIS - RANGOS SUTARTIES (NE)VYKDYMAS DĖL VALSTYBĖS VEIKSMŲ  
 
LR CK 6.253 str. 1 d. nustatyta, jog civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai                 
ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės dėl valstybės veiksmų. Remiantis CK 6.253 str. 3 d.,                
valstybės veiksmais laikomi privalomi ir nenumatyti valstybės institucijų veiksmai (aktai), dėl kurių            
įvykdyti prievolę neįmanoma ir kurių šalys neturėjo teisės ginčyti.  
 
2020 m. kovo 14 d. Vyriausybės nutarimas, kuriuo šalies teritorijoje buvo paskelbtas karantinas ir              
patvirtintas atitinkamas karantino režimas, mūsų manymu, galėtų būti laikomas valstybės veiksmais.           
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Šiuo atveju rangovui, ketinančiam remtis šiuo pagrindu dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, tektų            
pareiga įrodyti, kad atitinkami valstybės veiksmai (Vyriausybės nutarimu Nr. 207 pritaikyta konkreti            
karantino režimo priemonė) iš tikrųjų turėjo esminę įtaką jos sutartinių įsipareigojimų neįvykdymui ir             
kad protingomis pastangomis, kurių šalis ėmėsi, tokių įsipareigojimų nebuvo įmanoma įvykdyti jokiais            
alternatyviais būdais. 
 
III DALIS - RANGOS SUTARTIES SĄLYGŲ (NE)VYKDYMAS PASIKEITUS APLINKYBĖMS  
 
LR CK 6.204 str. 2 d. numatyta, jog sutarties vykdymo suvaržymu laikomos aplinkybės, kurios iš               
esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą, t. y. arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš               
esmės sumažėja gaunamas įvykdymas, jeigu: (1) tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai            
tampa žinomos po sutarties sudarymo; (2) tų aplinkybių nukentėjusi šalis sutarties sudarymo metu             
negalėjo protingai numatyti; (3) tų aplinkybių nukentėjusi šalis negali kontroliuoti; (4) nukentėjusi šalis             
nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos. Remiantis LR CK 6.204 str. 3 d., kai sutarties               
įvykdymas tampa ženkliai sudėtingesnis arba neįmanomas, rangovas turi teisę kreiptis į kitą šalį             
prašydamas sutartį pakeisti, pavyzdžiui rangovas kreipiasi į užsakovą raštu su prašymu pakeisti            
sutartus darbų atlikimo terminus (tokiame prašyme nurodant objektyvias tokio poreikio aplinkybes bei            
įrodymus). 
 
Toks rangovo prašymas turėtų būti pateikiamas raštu ir nedelsiant, paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių             
atsirado rangos sutarties įvykdymo suvaržymai. Rangovo kreipimasis į užsakovą dėl rangos sutarties            
pakeitimo pats savaime nesuteikia rangovui teisės vadovautis ir vykdyti pasiūlytus rangos sutarties            
pakeitimus ar sustabdyti sutarties vykdymo be užsakovo sutikimo. Jeigu užsakovas nesutinka           
pakeisti rangos sutarties sąlygų, kaip raštu pasiūlė rangovas, rangovas įgyja teisę kreiptis į teismą              
dėl atitinkamo sutarties sąlygų pakeitimo teismine tvarka.  
 
IV DALIS - PRAKTINIAI VEIKSMAI IR REKOMENDACIJOS DĖL RANGOS SUTARTIES SĄLYGŲ           
KEITIMO PASIKEITUS APLINKYBĖMS  
 
Dėl darbų atlikimo terminų pratęsimo 
➔ Jeigu rangovas dėl COVID - 19 susiduria su statybos rangos sutarties įvykdymui reikalingų             

statybinių medžiagų ar įrangos tiekimo vėlavimu, darbuotojų atliekamų funkcijų sustabdymu ir           
pan., rekomenduotina raštu ir operatyviai kreiptis į užsakovą dėl darbų atlikimo termino            
pratęsimo, tokiam pranešime nurodant faktinį bei teisinį pagrindą bei pateikiant konkrečių           
pakeitimų projektą. 

 
Dėl darbų kainos padidėjimo 
➔ Jeigu rangovas dėl susidariusios situacijos dėl COVID - 19 yra priverstas įsigyti statybines             

medžiagas brangiau (keičiamas tiekėjas ar kt.), kas lemia esminį rangos sutarties įvykdymo            
kainos padidėjimą, rangovui rekomenduotina kreiptis į užsakovą raštu ir nedelsiant dėl darbų            
kainos pakeitimo (padidinimo). LR CK 6.653 str. 6 d. yra nustatyta, kad tuo atveju, kai               
rangovo tiekiamų medžiagų ar įrenginių kaina arba paslaugų, kurias rangovui teikia tretieji            
asmenys, kaina padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo rangovas negalėjo numatyti rangos             
sutarties sudarymo momentu, rangovas turi teisę reikalauti padidinti darbų kainą arba           
nutraukti sutartį pagal LR CK 6.204 str. nustatytas taisykles. 

 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog aukščiau pateiktos įžvalgos yra bendro pobūdžio, kas reiškia, jog             
kiekviena konkreti faktinė situacija turėtų būti vertinama individualiai. 
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