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„PACTA SUNT SERVANDA“

 „SUTARČIŲ PRIVALU LAIKYTIS“ – seniausias universalus teisės principas

 LR CK 6.200 str.: „Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai“

 Vienašališkas atsisakymas vykdyti sutartį = esminis sutarties pažeidimas

 Nesilaikymo pasekmė – sutartinė civilinė atsakomybė: nuostoliai/netesybos

IŠIMTYS:

o Nenugalima jėga (force majeure)

o Iš esmės pasikeitusios aplinkybės



RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMŲ (NE)VYKDYMAS 

IŠ ESMĖS PASIKEITUS APLINKYBĖMS

 LR CK 6.685 str. 2 d.:

„Rangovas turi teisę reikalauti perskaičiuoti sutarties kainą, jeigu dėl ne nuo jo priklausančių
aplinkybių faktiška statybos darbų kaina padidėjo daugiau kaip penkiolika procentų“

NEMAIŠYTI su LR CK 6.684 str. 4 d.:

„Rangovas, statybos metu padaręs išvadą, kad reikalingi normatyviniuose statybos
dokumentuose nenumatyti darbai, dėl kurių būtina atlikti papildomus statybos darbus ir
atitinkamai padidinti sutarties kainą, privalo apie tai pranešti užsakovui.“

Šiai temai aktuali teismų praktika:

e2A-482-516/2020: rangovui nepriteista 53 1743,48 Eur suma už jo faktiškai atliktus didesnio
ploto, nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, pastato sienų apšiltinimo darbai, sienų išlyginimo
ir pastato sienų nišų užmūrijimo darbus

e3K-3-364-469/2019: rangovui nepriteista suma už papildomai sunaudotas 79 tonas daugiau
armatūros, nei buvo nurodyta techniniame projekte;

3K-3-202-248/2015: rangovui nepriteista suma už „papildomus“ žemės darbus.



RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS IŠ 

ESMĖS PASIKEITUS APLINKYBĖMS

❑ LR CK 6.685 str. 2 d.:

„Rangovas turi teisę

reikalauti perskaičiuoti

sutarties kainą, jeigu dėl

ne nuo jo priklausančių

aplinkybių faktiška

statybos darbų kaina

padidėjo daugiau kaip

penkiolika procentų (LR

CK 6.204 straipsnis).“

 Teisė reikalauti

 Išimtinės aplinkybės

 Statybos darbų kaina +>15%

 Įgyvendinimas tik griežtai laikantis LR 

CK 204 str. numatytos procedūros 



FAKTIŠKOS STATYBOS DARBŲ KAINOS 

PADIDĖJIMAS: IŠIMTINĖS APLINKYBĖS

 Tik tokios, kurios iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą:

• Atsiranda arba rangovui tampa žinomos po sutarties sudarymo, pvz. ilgalaikės 
sutartys;

• Tų aplinkybių rangovas sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;

• Tų aplinkybių nukentėjusi šalis negali kontroliuoti - jos nepriklauso nuo tos šalies 
valios, šalis negalėjo užkirsti kelio jų atsiradimui ir pan.;

• Rangovas nebuvo prisiėmęs tų aplinkybių atsiradimo rizikos, pvz. sutartyje 
tiesiogiai būtų nurodyta arba numanoma iš sutarties nuostatų, kad šalis prisiima 
esminio kainų pasikeitimo riziką (LAT nutartis c.b. Nr. 3K-3-265/2011, teismas 
sumažino nuomos kainą nuo 50 LTL iki 33 LTL už m2)

 LAT: „svarbios, objektyvios, nuo rangovo nepriklausančios priežastys, kurių 
nebuvo galima numatyti tariantis dėl fiksuotos darbų kainos.“ (Nutartis c.b. 
Nr. e3K-3-364-469/2019)



FAKTIŠKOS STATYBOS DARBŲ KAINOS 

PADIDĖJIMAS: APSKAIČIAVIMAS

Faktiška statybos darbų kaina  - Sutartinė statybos darbų kaina

______________________________________________________ x 100 = >15%
Sutartinė statybos darbų kaina

• Darbų kaina  = Atlygis už statybos darbus + Turėtų išlaidų kompensavimas                       

(medžiagos, transportas, įrengimai, kt.)

• Ar vertinamas tik bendros statybos darbų kainos padidėjimas, ar ir atskirų šios kainos 

sudedamųjų statybos darbų kainos pokytis?



FAKTIŠKOS STATYBOS DARBŲ KAINOS 

PADIDĖJIMAS: DUOMENŲ ŠALTINIAI

 Tiesioginiai: tiekėjų/subtiekėjų pasiūlymai/pranešimai, sudarytos sutartys su 

tiekėjais/subtiekėjais

 Netiesioginiai: Statistikos departamento skelbiami suvestiniai duomenys, 

prekių biržų duomenys, UAB „Sistela“ leidiniai, kt.

 Specialisto/Eksperto išvada

 Kiti šaltiniai, kurie pripažįstami leistinais įrodymais teisme



SUTARTIES KAINOS PERSKAIČIAVIMAS: 

IKITEISMINĖ PROCEDŪRA

❑ LR 6.204 str.: sutartinių įsipareigojimų vykdymas pasikeitus aplinkybėms

❑ Privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo procedūra

❑ Rašytinis rangovo prašymas/reikalavimas užsakovui pakeisti sutarties kainą:

❖ Motyvuotas ir pagrįstas

❖ Pareikštas tuoj pat po sutarties įvykdymo suvaržymo (išimtinių aplinkybių atsiradimo)

❖ Nustatytas protingas terminas atsakyti/susitarti - max. 30 dienų kai kita šalis neatsako.

❑ Taikoma tik iki prašymo pateikimo neįvykdytai sutarčiai ar likusiai neįvykdytai jos

daliai!

❑ Rangovas neturi teisės stabdyti sutarties vykdymą - kol sutartis nepakeista, ji turi

būti vykdoma joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka!

❑ Jeigu nesutariama – belieka tik IEŠKINYS užsakovui!



SUTARTIES KAINOS PERSKAIČIAVIMAS: 

TEISMINĖ PROCEDŪRA

❑ Šias bylas nagrinėja atitinkamas apylinkės arba apygardos teismas – galimas

sutartinis teismingumas pagal rangovo buveinės vietą!

❑ Išnagrinėjęs rangovo pateiktą ieškinį teismas gali:

pakeisti sutarties sąlygas (sutarties kainą), kad būtų atkurta šalių sutartinių

prievolių pusiausvyra.

arba kaip alternatyvą

nutraukti sutartį ir nustatyti sutarties nutraukimo datą bei sąlygas



KAIP SUMAŽINTI 

RANGOVO RIZIKĄ 

IR IŠVENGTI 

TEISMŲ?

• Nesudarinėti rangos sutarčių 

fiksuota (konkrečia) kaina

• Prieš teikiant pasiūlymą 

išsiaiškinti viską apie 

pirkimo objektą

• Sutartyje numatyti darbų 

kainos indeksaciją

• Pasitelkti subrangovus 

perkeliant jiems dalį kainos 

padidėjimo rizikos

• Statybos rangos sutartis 

užsakovo medžiagomis



DĖKOJU UŽ 

DĖMESĮ

VERSLO TEISĖS KONSULTACIJOS

Advokatas Mindaugas Šeškauskis
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