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I. Vartotojų skundų nagrinėjimas
Išskirtini du pagrindiniai vartotojų ginčų nagrinėjimo procedūrų tipai: teisminis ir
neteisminis. Atsižvelgiant į vieną pagrindinių vartotojo skundų nagrinėjimo ypatybių – mažą tokių
skundų vertę 1, Europos Sąjungoje, taip pat ir Liet uvoje, buvo svarstoma, kaip turėtų būti tobulinamas
vartotojų ginčų nagrinėjimas. Išskirtini keli vartotojų ginčų nagrinėjimo procedūrų supaprastinamo
būdai: pirma, teismo procedūrų supaprastinamo ir tobulinimo galimybės, antra, vartotojų ir verslininkų
bendradarbiavimo sustiprinimas, siekiant išspręsti ginčus taikiu būdu, nesikr eipiant į teismą, ir trečia,
neteisminių ginčo nagrinėjimo procedūrų sukūrimas, įgalinant tiek valstybines, tiek nevyriausybines ar
privačias institucijas nagrinėti ginčus. 2 Šiame darbe bus analizuojama išimtinai neteisminis vartotojų
ginčų nagrinėjimas, taigi nebus analizuojamas vartotojų ginčų nagrinėjimas teisme ir su tuo susijusios
vartotojų teisės.
Atsižvelgiant į šio darbo tikslą ir apimtį, vartotojų skundų finansinių paslaugų ryšio
priemonėmis bei finansinių paslaugų, tarp jų ir draudimo srityje, sektoriuje ir elektroninėje
komercijoje, o taip pat vartotojų skundų dėl reklamos nagrinėj imas nebus nuosekliai tiriamas. Šių
sričių analizė yra atitinkamai finansinių paslaugų ir elektroninės komercijos eksperto bei reklamos
eksperto tyrimo objektas, todėl šioje dalyje bus analizuojama tik tiek, kiek neišvengiamai būtina
siekiant tinkamai ištirti neteisminio vartotojų ginčo nagrinėjimo dalyką.
1. Lietuvos Respublikos norminiai aktai bei jų taikymas
Lietuvos Respublikos konstitucijos 3 46 str. 5 d. nustato, kad valstybė gina vartotojo
interesus. Tai bendroji vartotojo teises ginanti nuostata, kurią plėtoja visi kiti valstybės norminiai
aktai. Ši konstitucinė norma nebuvo aiškinama Lietuvos Respublikos konstituciniame teisme.
Neteisminį vartotojų skundų nagrinėji mą, vartotojų bei vartotojų skundus nagrinėjančių
institucijų teises ir pareigas , o taip pat šių teisių ir pareigų realizavimo mechanizmą nustato šie
Lietuvos Respublikos įstatymai:
Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas 4, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo
įstatymas 5, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas 6, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių
įstatymas7, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas 8, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas 9,
1
2
3

Lietuvos vartotojų institutas; prieiga per internetą: http://www.vartotojai.lt/lt/13, žiūrėta 2005 gruodžio 27 d.
Europos link. Vartotojo vadovas. Autorių kolektyvas: Z. Čeponytė et al. Lietuvos vartotojų institutas, 2004, 165 psl.
Žin., 1992, Nr. 33-1014, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
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Žin., 2000, Nr. 74-2262, Nr. 80.
5
Žin., 1994, Nr. 94-1833, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais .
6
Žin., 1999, Nr. 52-1673, nauja redakcija Žin., 2001, Nr. 64 -2324 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
7

Žin., 2004, Nr. 69-2382.

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas 10, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas 11, Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymas 12, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 13 ir
kiti.
Be to, nemaža teisės aktų grupė reglamentuoja teisinius santykius, susijusius su reklamos
naudojimu, reklaminės veiklos subjektų atsakomybę bei reklamos naudojimo kontrolę , o taip pat
reklamos ir prekybos taisykles parduodant specifinius produktus – alkoholį, tabaką, vaistus .14
Pagrindinės reklamos kontrolės institucijos yra Nacionalinė vartotojų teisių apsaugo s taryba, Lietuvos
Respublikos konkurencijos taryba, vietos savivaldos vykdomosios ir kitos institucijos (Reklamos
įstatymo 17 str.), kurioms suteiktos teisės inter alia skirti reklaminės veiklos subjektams
administracines nuobaudas (įspėjimas, bauda). Pabrėžtina, kad kreiptis į teismą su ieškiniu dėl
reklamos naudojimo nutraukimo bei įpareigojimo paskelbti vieną ar kelis konkretaus turinio ir formos
pareiškimus, paneigiančius klaidinančią reklamą turi ne tik pats asmuo, kurio teisės bei įstatymų
saugomi interesai pažeidžiami, bet taip pat reklaminės veiklos subjektų įsteigta savanoriškos kontrolės
institucija bei vartotojų interesams atstovaujančios organizacijos (Reklamos įstatymo 26 str.). Nors
įstatymo 1 str. 4 d. nustato, kad reklaminės veiklos subjekta ms atstovaujančios reklamos savitvarkos
institucijos turi teisę savanoriškai reglamentuoti ir kontroliuoti savo narių naudojamą reklamą,
nustatydamos galiojantiems teisės aktams neprieštaraujančias taisykles , tačiau joms, taip pat kaip ir
vartotojų interesams atstovaujančioms organizacijoms , nesuteikiamos teisės spręsti vartotojų ginčų
šioje srityje.
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 3 str. 3 d. nustatyta, kad
pardavėjui, gamintojui ar paslaugų teikėjui nevykdant minėtame įstatyme nustat ytų reikalavimų,
vartotojas turi teisę kreiptis į valstybės, savivaldybių institucijas ir įstaigas, visuomenines vartotojų
teisių gynimo organizacijas arba į tei smą dėl pažeistų teisių gynimo . Kituose įstatymuose numatomos
vartotojų teisės kreiptis į atiti nkamas institucijas, siekiant apginti savo teises, pavyzdžiui, Produktų
saugos įstatymo 17 str. inter alia

nustato, kad Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba ir

kontrolės institucijos privalo užtikrinti galimybę vartotojams ir suinteresuotiems asme nims pateikti
8

Žin., 2002, Nr. 56-2224.
Žin., 2003, Nr. 94-4246 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
10
Žin., 1998, Nr. 32-852. Nauja įstatymo redakcija , Žin., 2002, Nr. 123-5507.
11
Žin., 2003, Nr. 61-2753.
12
Žin., 2003 05 28, Nr. 51-2254.
13
Žin., 1999, Nr. 60-1945 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
14
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas, Žin., 2000, Nr. 64 -1937, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais; Lietuvos
Respublikos civilinis kodeksas, Žin., 2000, Nr. 74 -2262, Nr. 80; Lietuvos Respub likos visuomenės informavimo įstatymas,
Žin., 1996, Nr. 71-1706, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais; Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas,
Žin., 1995, Nr. 44-1073, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais; Lietuvos Respublikos tabako ko ntrolės įstatymas, Žin.,
1996, Nr. 11-281, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais; Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos įstatymas, Žin., 1991,
Nr. 6-161, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
9

5

skundus dėl produkto saugos bei priežiūros, dėl kontrolės veiksmų ir į tuos skundus tinkamai reaguoti.
Nepaisant to, įstatymuose nėra nustatoma neteisminė ginčų nagrinėjimo procedūra. Kaip bus pažymėta
toliau, Lietuvos Respublikos vartotojų t eisių gynimo įstatymo 3 str. 3 d. įtvirtinta norma kai kuriais
atvejais tėra deklaratyvaus pobūdžio, nes vartotojo teisė kreiptis į valstybės institucijas neretai nėra
užtikrinama atitinkamų institucijų teisėmis ar pareigomis priimti vartotojo skundus ir j uos nagrinėti,
teikti išvadas vartotojų teisių apsaugos srityje, ar atstovauti vartotoją kreipiantis į teismą.

1.1. Viešojo administravimo įstatymas
Lietuvos

Respublikos

viešojo

administravimo

įstatymas 15

apibrėžia

viešojo

administravimo subjektus, jų veikl os principus, o taip pat administracines procedūras ir prievoles
nagrinėjant bei sprendžiant asmenų prašymus ir skundus (2 str. 1 d.). Šio įstatymo 4 str. 1 d. nustatomi
pagrindiniai viešojo administravimo principai, kuriais savo veikloje turi vadovautis v iešojo
administravimo subjektai: įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo
valdžia ir tarnybinio bendradarbiavimo. Pažymėtina, kad objektyvumo principas taip pat reiškia ir
nešališkumo garantiją (2 str. 2 d. 2 p.). Taip pat įstatym as garantuoja asmenų teisę į teisingą ir
nešališką jų prašymų (ir skundų) nagrinėjimą, pagrįstą prašymų (ir skundų) sprendimą, o taip pat teisę
apskųsti šį sprendimą (2 str. 2 d.).
Įstatymas taikomas ne tik valstybės institucijoms, bet taip pat ir viešosioms įstaigoms
bei nevyriausybinėms organizacijoms, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteikti viešojo
administravimo įgaliojimai, t.y. įgaliojimai veikti įgyvendinant įstatymus ir kitus teisės aktus ir kurios
praktiškai įgyvendina vykdomąją valdžią ar val džios funkcijas. Įstatymo administracinių procedūrų
nuostatos

privalomos

tik

viešojo

administravimo

institucijoms

ir

įstaigoms,

praktiškai

įgyvendinančioms įstatymus ir valstybės vykdomosios valdžios priimtus teisės aktus, priimant,
nagrinėjant ir sprendži ant asmenų prašymus (ir skundus) (38 str. 1 d.) . Vartotojų teisių gynimo
įstatymo 31 str. 1 d. inter alia nustato, kad visuomeninės vartotojų organizacijos turi teisę ginti
vartotojų teises ir socialinius ir ekonominius interesus valstybės ir savivaldybių institucijose, o taip pat
reikšti ieškinius teisme. Vartotojų teisių gynimo į statymas neįgalioja šių organizacijų spręsti vartotojų
ginčus.
Iš šių įstatymo normų darytina išvada, kad visuomeninė ms organizacijoms tėra suteikta
teisė ginti vartotojo interes us valstybės ir savivaldybių institucijose , tačiau joms nėra suteikti viešojo
administravimo įgaliojimai – praktiškai įgyvendinti vykdomąją valdžią ar valdžios funkcijas, tuo
labiau, kad šios organizacijos ir neįgaliojamos spręsti pačių vartotojų ginčų. Kitoms šiame darbe

15

Žin., 1999, Nr. 60-1945 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
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nagrinėjamoms institucijoms , kurios turi teisę nagrinėti vartotojų ginčus, Viešojo administravimo
įstatymo normos turi būti taikomos. Visgi įstatymo nuostatos, reglamentuojančios administracines
procedūras (veiksmai nagrinėjant asmenų praš ymą ir skundą), netaikomos toms institucijoms, kurios
vykdo savo įgaliojimus pagal atskiruose įstatymuose nustatytą tvarką (Viešojo administravimo
įstatymo 38 str. 2 d. ir 16 str. 1 d.). Vadinasi, jei institucija veikia pagal atskirą įstatymą, tai taikoma
tame įstatyme nustatyta tvarka. Be to, Viešojo administravimo įstatymas nustato, kad administracinės
procedūros šalimis yra asmuo (pareiškėjas) ir (arba) jo atstovas, besikreipiantys į viešojo
administravimo instituciją, arba asmuo, dėl kurio pažeistų teis ių yra inicijuota procedūra,
atstovaujantys vienai šaliai, ir viešojo administravimo institucija, atstovaujanti kitai šaliai (16 str. 2 d.) .
Vadinasi, šios viešojo administravimo įstatymo normos aiškiai suponuoja kitas nei vartotojų ginčų
nagrinėjimo procedūras, nes vartotojų ginčų nagrinėjime administravimo institucija neatstovauja
„kitos šalies“.
Apibendrintai teigtina, kad Viešojo administravimo įstatymas (ir jame nustatyti viešojo
administravimo principai) taikomas valstybės institucijoms. Visuomeninėms vartotojų organizacijoms
šis įstatymas nėra taikomas arba gali būti taikomas tik tuo atveju, kai šios organizacijos gina vartotojų
interesus valstybės ir savivaldybių institucijose . Šio darbo aspektu vienos svarbiausių įstatymo normų
- reguliuojančios administracines procedūras (III įstatymo skirsnis) – netaikytinos vartotojų ginčų
nagrinėjimui. Atkreiptinas dėmesys, kad įstatyme nėra įtvirtinama dalis itin svarbių vartotojų ginčų
nagrinėjimui rekomenduotinų principų .
1.2. Piliečių ir kitų asmenų aptarnav imo pavyzdinė tvarka
2002 m. rugsėjo 25 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1491 buvo patvirtinta Piliečių ir kitų asmenų
aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose pavyzdinė tvarka (toliau – Pavyzdinė
tvarka)16. Nutarimu rekomenduojama Lietuvos Respublikos Seimui ir Respublikos Prezidentui
atskaitingoms valstybės institucijoms, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, visuomeninėms
organizacijoms, kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, aptarnaujant piliečius ir kitus asmenis,
nagrinėjant jų prašymus ir skundus, vadovautis minėta Pavyzdine tvarka (3 p.), kitoms viešojo
administravimo ir valstybės institucijoms ir įstaigoms pavedama per mėnesį nuo šio nutarimo
įsigaliojimo, vadovaujantis šiuo nutarimu patvirtinta Pavyzdine tvarka parengti ir priimti atitinkamus
teisės aktus (2 p.). Be to, Pavyzdinės tvarkos nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų
nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagri ndu priimti kiti teisės aktai (Pavyzdinės
tvarkos 2 p.)
Pavyzdinėje tvarkoje nustatoma, kad nagrinėjant skundus turi būti vadovaujamasi
pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat aukščiau analizuotais
16

Žinios, 2002 10 02, Nr. 95-4105.
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Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais principais ( Pavyzdinės tvarkos 5 p.).
Nešališkumo principas reiškia, kad nuo skundo nagrinėjimo turi nusišalinti ar būti nušalintas
tarnautojas ar darbuotojas, jei ginče dalyvauja ar veikia kaip šalies atstovas jo artimas giminaitis,
šeimos narys, svainis, tarp minėto darbuotojo ar tarnautojo ir ginčo šalies yra tarnybiniai santykiai ar
bešališkumu yra pagrįstai abejojama dėl kokių nors kitų priežasčių, galinčių sukelti interesų konfliktą
(Pavyzdinės tvarkos 7 p.; Viešojo administravimo įstatymo 21 str. 1 d.).
Institucijoje nustatyta tvarka turi būti skelbiama tiek pačioje institucijoje, tiek ir
institucijos interneto tinklalapyje ( Pavyzdinės tvarkos 13 p.). Pavyzdinėje tvarkoje nustatomi
reikalavimai skundo formai ir jos nesilaikymo pasekmės (Tvarkos 8 -10 p.), pabrėžiama, kad asmenys
skundus gali pateikti tiek raštu, tiek žodžiu, tačiau žodiniai prašymai priimami tik tais atvejais, kai juos
galima išnagrinėti ir išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens ir institucijos interesų (Pavyzdinės
tvarkos 16 p.). Pavyzdinėje tvarkoje reglamentuojamas skundų registravim as, tame tarpe registravimas
žurnale, laikas, per kurį skundas turi būti perduotas kitoms institucijoms nagrinėti (Pavyzdinės tvarkos
V skyrius).
Pavyzdinės tvarkos 29 p. nustato, kad asmenų skundai nagrinėjami pagal Lietuvos
Respublikos viešojo administr avimo įstatymo trečiajame skirsnyje nustatytą administracinę procedūrą.
Ši Pavyzdinės tvarkos nuostata kelia pagrįstų abejonių, ar minėta Pavyzdinė tvarka turi būti taikoma ir
nagrinėjant vartotojų skundus, nes, kaip jau buvo minėta, vartotojų skundų nagrinėjime viešojo
administravimo institucija neatstovauja vienai iš administracinės procedūros šalių.

Pavyzdinėje

tvarkoje nustatoma, kad skundai turi būti išnagrinėti ne vėliau nei per 30 darbo dienų (Pavyzdinės
tvarkos 30 p.), o kartotiniai prašymai ir skun dai nenagrinėjami, jeigu juose nenurodoma naujų
aplinkybių, sudarančių prašymo pagrindą, ir nėra įtikinamų argumentų, kad institucijos sprendimas dėl
ankstesnio prašymo ar skundo išnagrinėjimo yra neteisingas (Pavyzdinės tvarkos 33 p.). Pavyzdinėje
tvarkoje nustatoma, kaip turi būti įforminami sprendimai dėl skundų, o taip pat pabrėžiama, kad apie
sprendimą turi būti pranešama pareiškėjui registruotu arba paprastu laišku arba sprendimas įteikiamas
asmeniškai (Pavyzdinės tvarkos 37 p.), nurodant skundo nepatenkinimo motyvus, kurie turi būti
pagrįsti teisės aktų nuostatomis, taip pat kur ir kokia tvarka gali būti sprendimas apskųstas (Pavyzdinės
tvarkos 38 p.). Pareiškėjas, nesutinkantis su sprendimu dėl išnagrinėto jo skundo, turi teisę paduoti
skundą Administracinių ginčų komisijai ar Administraciniam teismui Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Pavyzdinės tvarkos 40 p.). Pavyzdinės tvarkos
X skyrius reglamentuoja asmenų aptarnavimo kokybės vertinimą.
Apibendrintai teigtina, kad minėta Tvarka taikoma tik vyriausybės ir jai pavaldžioms
institucijoms, kitoms institucijoms ji – tik rekomendacinė. Tvarkoje neatsižvelgiama į vartotojų
8

skundų nagrinėjimo specifiką, o Pavyzdinės tvarkos 29 p. kelią pagrįstas abejones, ar ši t varka
apskritai taikytina vartotojų ginčų nagrinėjimui. Tvarkoje neužtikrinami kai kurie itin svarbūs
vartotojų skundų nagrinėjimo principai.
Toliau aptartinos pagrindinė s valstybės institucijos, kurio s įgaliotos kontroliuoti
vartotojų teises įtvirtinančių reikalavimų laikymąsi , bei visuomeninių vartotojų teisių gynimo
organizacijos, o taip pat šiose institucijose nustatyta vartotojų ginčų nagrinėjimo tvarka.

1.3. Institucijos, nagrinėjančios vartotojų skundus , ir jose taikoma skundų
nagrinėjimo procedūra
1.3.1. Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba (šiame skirsnyje – Taryba)
Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba yra valstybės biudžetinė įstaiga prie
Teisingumo ministerijos, kurią steigia ir nuostatus tvirtina Vyriausybė .17 Tarybą sudaro pirmininkas ir
4 nariai (Įstatymo 29 str. 4 d.). Taryba, spręsdama jos kompetencijai priskirtus klausimus, priima
sprendimus (Įstatymo 29 str. 7 d.). Taryba sudaro ir tvirtina Vartotojų teisių apsaugos komisijos –
patariamosios institucijos – sudėtį, kurios nariai yra įstatyme įtvirtintų įstaigų ir organizacijų atstovai
(Įstatymo 29 str. 8 d.).
Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba kontroliuoja Vartotojų teisių gynimo
įstatymo laikymąsi (Įstatymo 29 str. 1 d.) , koordinuoja produktų saugą reglamentuojančių teisės aktų
įgyvendinimą 18. Vartotojų skundų nagrinėjimo aspektu ypač svarbios šios Tarybos funkcijos (Įstatymo
30 str. 1 d.):
1) atlikti vartotojų skundų neteisminį nagrinėjimą, t. y. nagrinė ti Tarnybos ir Inspekcijos pateiktus
dokumentus dėl vartotojų teisių pažeidimų ir priimti sprendimus dėl vartotojų pažeistų teisių
gynimo;
2) nagrinėti vartotojų skundus dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir atlikti tokių
sąlygų taikymo kontrolę;
3) nagrinėti vartotojų skundus, kai nevykdomi teisėti vart otojų reikalavimai, parduodant prekes ir
teikiant paslaugas ne šiai veiklai skirtose patalpose (Įstatymo V skirsnis), parduodant prekes ir
teikiant paslaugas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones ( Įstatymo VI skirsnis),
perkant teisę tam tikru laiku naudotis gyvenamosiomis patalpomis ( Įstatymo VII skirsnis),

17

Vartotojų teisių gynimo įstatymo 29 str. 2, 4 d.; 2000 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.
1267 „Dėl Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos įsteigimo“, Žin., 2000, Nr. 90 -2799, su vėlesniais pakeitimais ir
papildymais; Nacionalinės vartotoj ų teisių apsaugos tarybos prie T eisingumo ministerijos nuostatų 1 p., patvirtinta 2001 m.
sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 50, Žin., 2001, Nr. 7-198.
18
Produktų saugos įstatymo 6 str. 1 d.
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teikiant finansines paslaugas pagal sutartis, sudaromas ryšio priemonėmis ( Įstatymo IX
skirsnis);
4) nagrinėti vartotojų skundus, kai pažeidžiami finansines paslaugoms pagal sutartis, suda romas
ryšio priemonėmis, nustatyti vartotojų apsaugos reikalavimai Įstatymo (IX skirsnis);
5) nagrinėti vartotojų skundus vartojimo kredito sutarčių atžvilgiu, kai yra pažeidžiamos vartotojo
teisės, numatytos vartojimo kredito sutartyje (Įstatymo VIII skirsnis);
6) koordinuoti ir atlikti vartotojų ekonominių interesų gynimą,
7) prižiūrėti vartojimo prekių bei paslaugų rinką ir vartotojams skirtą reklamą;
8) priimti teisės aktus, atlikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų ekspertizę, teikti Vyriausybei
išvadas, ar šie aktai atitinka valstybės politiką vartotojų teisių gynimo srityje;
9) taikyti įstatymų numatytas poveikio priemones šio įstatymo pažeidėjams.
Įgyvendindama šias funkcijas Taryba turi teisę (įstatymo 30 str. 2 d.):
1) gauti iš valstybės ir saviv aldybių institucijų bei įstaigų, gamintojų, importuotojų, prekių
pardavėjų ir paslaugų teikėjų šio įstatymo pažeidimams tirti reikalingą informaciją,
dokumentus;
2) atlikti tyrimus;
3) kreiptis į teismą dėl pažeistų vartotojų teisių gynimo šio įstatymo nustatyta is atvejais.
Net kelios Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo normos įgalina Tarybą
kreiptis į teismą:


10 str., pardavus netinkamos kokybės ar nesaugią prekę ar paslaugą, dėl sutarties nutraukimo
ar pinigų grąžinimo;



13 str., kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas nepanaikina ar tebetaiko nesąžiningas sutarties
sąlygas dėl tokių sąlygų pripažinim o negaliojančiomis ar pakeitimo.



dėl prekių pirkimo-pardavimo sutarties ar paslaugos teikimo sutarties nutraukimo ir vartotojo
sumokėtų pinigų grąžini mo, jei pardavėjas ar paslaugos teikėjas nevykdo vartotojo pranešimo
apie sutarties nutraukimą: kai prekės parduodamos ar paslaugos teikiamos ne šioms veikloms
skirtose patalpose (16 str. 2 d.), kai sutartys su vartotojais suda romos naudojant ryšio
priemones (20 str. 2 d.), kai perkama teisė tam tikru laiku naudotis gyvenamos iomis
patalpomis (23 str. 2 d.).
Pažymėtina, kad kai kuriose srityse Taryba turi teisę skirti ir administracines nuobaudas

(pavyzdžiui, finansinių paslaugų teikėjams ( žr. 28 4 str.)

10

Tarybai taip pat suteikiamos teisės ginti vartotojų viešąjį interesą. Vartotojų viešasis
interesas gali būti ginamas, jei Lietuvoje veikiantis prekių ar paslaugų pardavėjas (teikėjas) pažeidžia
kitos Europos Sąjungos valstybės narės vartotojų teises arba kai kitoje Europos Sąjungos valstybėje
narėje veikiantis prekių ar paslaugų pardavėjas (teikėjas) pažeidžia Lietuvos vartotojų teises.
Pastaruoju atveju Taryba turi teisę kreiptis į Europos Sąjungos valstybių narių teismus ar kitas
kompetentingas įstaigas ar į galioti kitas vartotojų teises ginančias institucijas ar organizacijas su
prašymu priimti sprendimą, įpareigojantį prekių ar paslaugų pardavėją (teikėją), veikiantį toje Europos
Sąjungos valstybėje narėje, nutraukti Lietuvos vartotojų viešo intereso pažeid imus (287 str. 1, 2 d.).
Atitinkamai kitų valstybių institucijos ar organizacijos, kurias Europos Komisija įtraukia į Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/27/EB dėl draudimų ginant vartotojų interesus numatytą sąrašą
ir jas paskelbia Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje , turi teisę pareikšti ieškinį Lietuvos
Respublikos teismuose dėl įpareigojimo prekių ar paslaugų pardavėjui (teikėjui) nutraukti vartotojų
viešą interesą pažeidžiančius veiksmus.
1.3.1.a Neteisminio vartotojų skundų nagrinėjimo p rocedūra ir principai
Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos darbo tvarką ir jos nagrinėjamų klausimų
proceso taisykles nustato Tarybos priimtas reglamentas. 19 Tarybos reglamente 20 numatoma, kad
Taryba priima nutarimus Tarybos tvarkomuosiuose ir Tary bos bylų nagrinėjimo posėdžiuose
(Reglamento 7, 10 p.). Tarybos bylų nagrinėjimo posėdyje nagrinėjamos bylos dėl įstatymų pažeidimų
pagal Tarybos kompetenciją, t.y. Produktų saugos įstatymo ar Reklamos įstatymo pažeidimo atvejais
(Reglamento 37 p.). Vartotojų skundai nagrinėjami ir su tuo susiję Tarybos sprendimai priimami
Tarybos tvarkomuosiuose posėdži uose (Reglamento 2, 19.1 p. ) šiose srityse:


nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų taikymo;



daiktų (prekių) pardavimo ir paslaugų teikimo vartotojams ne prek ybai ir ne paslaugų teikimui
skirtose patalpose;



daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo vartotojams, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio
priemones;



teisės tam tikru laiku naudotis gyvenamosiomis patalpomis pirkimo;

19

Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie T eisingumo ministerijos nuostatų 1 3 p., patvirtinta 2001 m. sausio 18
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 50, Žin., 2001 01 24, Nr. 7-198.
20
2001 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo
ministerijos nutarimas Nr. 5 „ Dėl nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie teisingumo ministerijos darbo
reglamento patvirtinimo“, Žin., 2002 01 04, Nr. 1-27.
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vartojimo kredito sutarties;



pagal kontrolės institucijų (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Valstybinės nemaisto
produktų inspekcijos) pateiktus dokumentus dėl Vartotojų teisių gynimo įstatymo 7 straipsnio 3
dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodytų vartotojų teisių pažeidimo (Regla mento 32 p.)
Tvarkomieji posėdžiai gali vykti žodžiu arba rašytinio proceso tvarka. Rašytinio proceso

tvarka vyksta posėdžiai, kai Tarybos nutarimo projektą be pastabų vizuoja visi Tarybos nariai ir
Tarybos nutarimą pasirašo Tarybos pirmininkas (Reglamento 30 p.). Tarybos pirmininkas pasiūlo
vartotojo skundą nagrinėti rašytinio proceso tvarka arba nustatęs, kad skundui (prašymui) išnagrinėti
yra reikalingas įstatyme ar kitame teisės akte numatytas Tarybos kolegialus sprendimas, įtraukia šį
klausimą į tvarkomojo posėdžio darbotvarkę (Reglamento 35 p.)
Tvarkomieji posėdžiai yra uždari. Posėdžiai gali būti vieši, jeigu to reikalauja įstatymas
arba jeigu taip nutaria Taryba (Reglamento 22 punktas). Taryba turi teisę kviesti į tvarkomuosius
posėdžius įgaliotus ko ntrolės institucijų pareigūnus, valstybės įstaigų ir visuomeninių organizacijų
atstovus, gamintojus, platintojus ar paslaugų teikėjus, jų atstovus bei kitus asmenis, kurių
kompetencija arba interesai yra susiję su svarstomu klausimu, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar kiti
teisės aktai nustato jų privalomą dalyvavimą (Reglamento 18 punktas). Taryba taip pat turi teisę
kreiptis į pareiškėją, kontrolės instituciją dėl papildomų įrodymų ar paaiškinimų raštu, apklausti
minėtus asmenis žodžiu, išsiųsti asmeniui, kurio veiksmai skundžiami, skundo (prašymo) nuorašą ir
paprašyti raštu pateikti atsiliepimą į skundą (prašymą), pareiškėjo prašymu pareikalauti pateikti
įrodymus, kurių pareiškėjas negali gauti, kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas bei įstaig as,
gamintojus, importuotojus, platintojus ir paslaugų teikėjus

dėl vartotojų teisių apsaugą

reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams tirti reikalingos informacijos (Reglamento 33 p.)
Kiekvienu svarstomu darbotvarkės klausimu išklausomas pranešimas. Svars tomu
klausimu suteikiama teisė pasisakyti Tarybos pirmininkui, Tarybos nariams bei, Tarybos pirmininkui
leidus, kitiems klausimo svarstyme dalyvaujantiems asmenims (Reglamento 23 punktas). Tarybos
pirmininkas, Tarybos nariai bei kiti pakviesti darbotvarkės klausimo svarstyme dalyvauti asmenys turi
teisę prašyti, kad į protokolą būtų įrašytos aplinkybės, kurias jie laiko esminėmis svarstomu klausimu.
Šis prašymas tenkinamas Tarybos pirmininkui pritarus (Reglamento 27 punktas). Tarybos nariai ir
administracijos darbuotojai privalo užtikrinti informacijos, kuri sudaro komercinę paslaptį,
konfidencialumą (Reglamento 29 punktas). Tvarkomasis posėdis protokoluojamas (Reglamento 25
punktas).
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Visi Tarybos nutarimai priimami balsų dauguma, dalyvaujant mažiausiai ketu riems
Tarybos nariams, įskaitant Tarybos pirmininką (Reglamento 13 punktais).
Taryba, išnagrinėjusi vartotojo skundą (prašymą), turi teisę priimti vieną iš šių nutarimų:
1. skundo (prašymo) netenkinti nesant įstatymo pažeidimo;
2. skundą (prašymą) patenkinti vis ą ar iš dalies ir:
a. pasiūlyti pardavėjui ar paslaugų teikėjui pakeisti, panaikinti arba nebetaikyti vartojimo
sutarties sąlygos ar sąlygų sudarant sutartis su vartotojais;
b. kreiptis į teismą su ieškiniu dėl vartojimo sutarties sąlygos ar sąlygų pripažinimo
negaliojančiomis ar pakeitimo, jeigu per dvi savaites nuo Tarybos siūlymo pateikimo
dienos pardavėjas ar paslaugų teikėjas į jį neatsižvelgia;
c. kreiptis į teismą dėl prekių pirkimo -pardavimo ar paslaugos teikimo sutarties
nutraukimo ir vartotojo sumokėtų pin igų grąžinimo;
d. dėl vartojimo kredito sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo kreiptis į pardavėją,
paslaugų teikėją ar kredito davėją dėl vartotojų teisių gynimo;
3. atidėti skundo (prašymo) nagrinėjimą ir grąžinti jį papildomam tyrimui.
1.3.2. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (šiame skirsnyje – Tarnyba)
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau vadinama – Tarnyba) yra Lietuvos
Respublikos Vyriausybės įstaiga. 21 Tarnybai vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka
priima į pareigas ir atleidžia iš jų Ministras Pirmininkas (Nuostatų 12 p.). Tarnybos direktorius turi
pavaduotojus (Nuostatų 14 p.), tarnyboje gali būti sudaroma kolegija – patariamoji direktoriaus
institucija (Nuostatų 17 p.).
Tarnyba kartu su Nacionaline vartotojų gyni mo taryba kontroliuoja Vartotojų teisių
gynimo įstatymo laikymąsi (Vartotojų teisių gynimo įstatymo 29 str. 1 d.).
Vartotojų skundų nagrinėjimo aspektu svarbiausias Tarnybos uždavinys - saugoti
vartotojų interesus, kad į šalies rinką tiekiamas maistas atit iktų Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais
teisės aktais įteisintus saugos, kokybės, ženklinimo ir kitus privalomuosius reikalavimus, ginti
pažeistas vartotojų teises maisto ir su juo susij usių paslaugų teikimo srityje (N uostatų 5.1 p.). Šį
uždavinį Tarnyba įgyvendina tirdama vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir
organizacijų skundus dėl maisto, pašarų ir pašarų priedų, neatitinkančių saugos, kokybės, ženklinimo
ir kitų privalomųjų reikalavimų, nesaugių maisto tvarkymo paslaugų teikimo (Nuostatų 6.3 p.).

21

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų 1 p., patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio
28 d. nutarimu Nr. 744 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 541 redakcija, Žin.,2003,
Nr. 42-1941).
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Vartotojų teisę kreiptis į Tarnybą , kai yra pažeidžiami prekių ir paslaugų saugos ir
kokybės reikalavimai, o taip pat, kai nevykdomi teisėti vartotojo reikalavimai ar įsigijus netinkamos
kokybės prekę/paslaugą, įtvirtinta Vartotojų teisių gynimo įstatymo 7 str. 10 p. bei 8 str. 6 p.
1.3.2.a Neteisminio vartotojų skundų nagrinėjimo procedūra ir principai
Vartotojų prašymų ir skundų tyrimas atliekamas pagal patvirtintą Asmenų pranešimų
(skundų) registravimo ir tyrimo tvarką. 22 Pažymėtina, kad Asmenų pranešimų (skundų) registravimo ir
tyrimo tvarka nėra publikuota „Valstybės žiniose“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos “23 3 str. 2 d.
„Valstybės žiniose“ turi būti skelbiami Vyriausybės įstaigų norminiai teisės aktai. Nepaisant to, kad
minėtas norminis teisės aktas yra patvirtintas, jis negalioja, kol nėra paskelbtas „Valstybės žiniose “24,
be to, jis taip pat turėtų būti skelbiamas ir Tarnybos internet iniame puslapyje .25
Tarnyba nagrinėja pranešimus ir skundus, kuriuose pateikiama

informacija apie

nesaugius, nekokybiškus maisto produktus ir nesaugias viešojo maitinimo įstaigų teikiamas paslaugas
pagal Tarnybos direktoriaus patvirtintą formą 26 (Tvarkos § 4). Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos internetiniame puslapyje pridedama skundo dėl nekokybiškų maisto produktų elektroninė
forma ir paaiškinami jos pildymo reikalavimai. 27 Be to, Tarnyba priima skundus visą parą taip pat ir
nemokama telefono linija (8 ~ 800 404 03), juos fiksuojant garsiniu įrašu. V adovaujantis minėta
Tvarka, visi gauti skundai turi būti registruojami.
Gavę skundą, atitinkamos teritorinės Tarnybos maisto produktų inspektoriai tikrina
skunde minimą informaciją, tikrina produktų, p atiekalų bei kitų reikalavimų atitiktis, atlieka
laboratorinius tyrimus. Tvarkos § 6 nustato atvejus, kada Tarnybos darbuotojas gali atsisakyti tirti
skundus: jeigu skundas nepatenka į Tarnybos kompetencijos ribas ar skundas anonimiškas. Skundas
taip pat gali būti nenagrinėjamas ir įvertinus iš asmens gautos informacijos visumą (pvz.: logiškumas,
nenurodomas tikslus įmonės adresas, gamintojas, neįvardijamas tikslus produkto pavadinimas,
susirgimo atvejais nesikreipta į medikus ir kt.).

22

Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius 2005 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. 501
„Dėl kokybės programos sk -1 „Asmenų pranešimų (skundų) registravimas ir tyrimas“.
23
Žin., 1993, Nr. 12-296, nauja įstatymo redakcija Žin., 2002, Nr. 124-5626.
24

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos R espublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo
tvarkos“ 11 str. 2 d.
25
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos R espublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo
tvarkos“ 13 str.
26

Tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. B1 -788 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų pranešimų Valstybinėje
maisto ir veterinarijos tarnyboje ir teritorinėse įstaigose tyrimo tvarkos reikalavimų patvirtinimo“.
27

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetinis puslapyje, 2005 01 30, http://www.vet.lt
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Teritorinė Tarnyba, tirianti skundą, atlieka patikrinimą skunde nurodytame ūkio subjekte.
Atsižvelgiant į keliamą grėsmę ir finansines galimybes, gali būti atrenkami mėginiai laboratoriniams
tyrimams.
Teritorinės Tarnybos privalo ne vėliau kaip per 30 dienų (rekomenduojama pe r 3–4
dienas) atlikti pranešimo tyrimą (Tvarkos § 7), o apie tyrimo rezultatus informuoti centrinę Tarnybą ir
kitus suinteresuotus asmenis (Tvarkos § 4).
Tarnyba analizuoja nagrinėtų skundų pagrįstumą. Tarnybos 2005 m. a taskaitoje teigiama,
kad nedidelį pagrįstų skundų skaičių lemia įvairios priežastys: produktas nebuvo rastas tikrinimo metu,
buvo patikrintas kitos partijos produktas, įmonė tikrinimo metu nedirbo, įmonė minėtu produktu iš vis
neprekiavo, buvo skųstasi dėl fizinės taršos, vartotojas suklydo pateikdamas informaciją, paskambino
praėjus ilgam laiko tarpui nuo nekokybiško produkto įsigijimo dienos, prieš paskambindamas į
Tarnybą dėl nekokybiško produkto kreipėsi į pardavėją, gamintoją ar paslaugos teikėją.

28

Apibendrintai pažymėtina, kad nagrinė ta vartotojų skundų nagrinėjimo procedūra yra
nepaskelbta „Valstybės žiniose“, joje matyti akivaizdžios skundų nagrinėjimo procedūros
reglamentavimo spragos: teisės atsisakyti tirti skundą srityje ir pan.
1.3.3. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija (ši ame skirsnyje – Inspekcija)
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, kartu su Nacionaline vartotojų gynimo taryba,
kontroliuoja Vartotojų teisių gynimo įstatymo laikymąsi ( Vartotojų teisių gynimo įstatymo 29 str. 1 d.).
Pažeidus prekių ir paslaugų saugos ir kokybės reikalavimus, o taip pat, kai nevykdomi
teisėti vartotojo reikalavimai, įsigijus netinkamos kokybės prekę/paslaugą, vartotojas turi teisę kreiptis
į Inspekciją dėl pažeistų vartotojų teisių gynimo arba į teismą dėl šiame straipsnyje nustatytų te isių
gynimo (Vartotojų teisių gynimo įstatymo 7 str. 10 p.; 8 str. 6 p.).
1.3.3.a Neteisminio vartotojų skundų nagrinėjimo procedūra ir principai
Vartotojų prašymų ir skundų tyrimas atliekamas pagal patvirtintas Pilie čių ir kitų asmenų
aptarnavimo Valstybinėje ne maisto produktų inspekcijoje prie Ū kio ministerijos taisykles (toliau –
Taisyklės).29

28

Vartotojų skundų tyrimas, vartotojų teisių apsauga, 2005 metų ataskaita. Žiūrėta Lietuvos Respublikos valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos puslapyje, 2005 01 30, http://www.vet.lt/index_complaint.php?parent=110 .
29

Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos viršininko 2002 m. lapkri čio 12 d. įsakymo Nr. 1R – 83 (2005-03-

08 įsakymo Nr. 1R-27 redakcija).
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Pažymėtina, kad Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Valstybinėje ne maisto produktų
inspekcijoje prie Ūkio ministerijos taisykles nėra publikuota Valstybės žinio se. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir
įsigaliojimo tvarkos “30 3 str. 2 d. „Valstybės žiniose“ turi būti skelbiami Vyriausybės įstaigų norminiai
teisės aktai. Nepaisant to, kad minė tas norminis teisės aktas yra patvirtintas, jis negalioja, kol nėra
paskelbtas „Valstybės žiniose “31.
Taisyklėse nustatoma, kad nagrinėjant skundus Inspekcijos darbuotojai privalo
vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, t aip pat viršenybės,
objektyvumo,

nešališkumo,

proporcionalumo,

nepiktnaudžiavimo

valdžia

ir

tarnybinio

bendradarbiavimo principais (Taisyklių 5 p.) Inspekcijoje nagrinėjami taip pat ir nevalstybine kalba
surašyti skundai (Taisyklių 10, 11 p.) Visi skundai registruojami (Taisyklių 19,20 p.)
Skundą dėl pažeistų vartotojų teisių, įsigijus netinkamos kokybės prekes ar paslaugas,
vartotojas Inspekcijai turi teisę pateikti, kai pardavėjas ar paslaugos teikėjas nevykdo teisėtų vartotojo
reikalavimų, įsigijus netin kamos kokybės prekę ar paslaugą (Taisyklių 21 p.). Skundas dėl pažeistų
vartotojo teisių, kai pirkėjui nepatinka nupirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar
komplektiškumas ir pardavėjas nevykdo jo pageidavimų, nagrinėjamas vadovaujantis Ūkio ministr o
2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”

32

,

patvirtintų Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 16 punkte nustatytomis sąlygomis (Taisyklių 22 p.).
Inspekcijos internetiniame puslapyje p ateikiama skundo forma, tačiau jos užpildyti
kompiuteryje vartotojas negali (tai nėra numatyta ir minėtose Taisyklėse) .33 Inspekcija priima skundus
taip pat ir nemokama telefono linija (8~800 55551), tačiau žodiniai skundai priimami tik tais atvejais,
kai juos galima išnagrinėti ir išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens ir Inspekcijos interesų ( Taisyklių
16, 44 p.).
Prie skundo būtina pridėti prekių pirkimo - pardavimo dokumentų (kasos aparato kvito,
garantinio dokumento ir kita) kopijas, paslaugos teikimo užsakymo lapo ar sutarties (jei buvo
sudaryta) kopiją, kreipimosi į pardavėją ar paslaugos teikėją kopiją ( Taisyklių 23 p.). Pirkimo –
pardavimo dokumentų nepateikimas yra pagrindas atsisakyti nagrinėti skundą ( Taisyklių 24 p.).
Tvarkoje nustatoma, kad skundo nagrinėjim as negali tęstis ilgiau kaip 30 kalendorinių
dienų nuo jo gavimo ( Taisyklių 26 p.), tačiau stengiantis išnagrinėti kuo trumpesniu terminu
30

Žin., 1993, Nr. 12-296, nauja įstatymo redakcija Žin., 2002, Nr. 124-5626.

31

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos R espublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigalio jimo
tvarkos“ 11 str. 2 d.
32
33

Žin., 2001, Nr. 58-2105.
Lietuvos Respublikos Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos internetinis puslapis, 2005 01 30, www.inspekcija.lt .
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(Taisyklių 27 p.). Inspekcija nenagrinėja kartotinių skundų, jeigu juose nenurodoma naujų aplinkybių,
sudarančių prašymo pagrindą, ir nėra įtikinamų argumentų, kad Inspekcijos sprendimas dėl ankstesnio
prašymo ar skundo išnagrinėjimo yra neteisingas (Taisyklių 46 p.).
Skundas laikomas baigtu nagrinėti tik tada kai yra atsakyta į visus jame iškeltus
klausimus ir apie priimtą sprendimą pranešta pareiškėjui (Taisyklių 37 p.). Sprendime apie
nepatenkintą prašymą ar skundą turi būti nurodyta prašymo ar skundo nepatenkinimo motyvai, be to,
nurodyta, kur ir kokia tvarka gali būti apsk ųstas (Taisyklių 51 p.). Taisyklių VII dalis reglamentuoja
sprendimų dėl išnagrinėtų prašymų ir skundų apskundimą, nurodydama teisę apskųsti sprendimą
Inspekcijos viršininkui arba paduoti skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba
atitinkamos apygardos administraciniam teismui.
Taisyklių 26 p. nustatoma, kad asmenų prašymai ar skundai nagrinėjami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 34 trečiajame

skirsnyje

nustatyta

administracine procedūra ir šiomis taisyklėmis. Kaip jau buvo minėta, Lietuvos Respublikos v iešojo
administravimo įstatyme nustatyta skundų nagrinėjimo tvarka nėra pritaikyta nagrinėti vartotojų
skundus (skirtingos ginčo šalys), joje nėra atspindėta kai kurių itin svarbių vartotojų skundų
nagrinėjimui taikytinų principų (rungimosi, skaidrumo ir p an.).
Apibendrintai pažymėtina, kad nagrinėta vartotojų skundų nagrinėjimo procedūra yra
nepaskelbta „Valstybės žiniose“, joje matyti

akivaizdžios skundų nagrinėjimo procedūros

reglamentavimo spragos, o nuoroda į Viešojo administravimo įstatymą šių spragų taip pat
nepanaikina, abejotinas ir sprendimų apskundimas administraciniams teismams.
1.3.4. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (šiame skirsnyje – Sveikatos priežiūros
tarnyba)
2006 m. vasario 11 d. buvo papildytas ir pakeistas Vartotojų teisių gynimo įstatymas. 35
Pakeitimais Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaug os ministerijos
ar jai pavaldiems visuomenės sveikatos centrams apskrityse pavedama nagrinėti vartotojams teikiamų
paslaugų saugą ir kokybę reglamentuojančių higienos norminių aktų pažeidimus. Šią funkciją iki šio
pakeitimo įsigaliojimo vykdė Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos.
Sveikatos priežiūros tarnyba ir jai pavaldūs visuomenės sveikatos centrai apskrityse

kartu su

Nacionaline vartotojų gynimo taryba kontroliuoja, kaip laikomasi Vartotojų teisių gynimo įstatymo
(įstatymo 29 str. 1 d.)

34
35

Žin., 1999, Nr. 60-1945 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
Žinios, 2006 02 11, Nr. 17-594.
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Sveikatos priežiūros tarnyba ir jai pavaldžios visuomenės sveikatos centrai apskrityse
nagrinėja vartotojų skundus, susijusius su in formacijos apie paslaugas pateikimu (įstatymo 5 str.),
paslaugų kokybe (įstatymo 8 str., 10 str.).
1.3.5. Valstybinis turizmo departamentas (šiame skirsnyje – Turizmo departamentas)
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau vadinama

–

Departamentas) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga .36 Kartu su kitomis institucijomis,
Valstybinis turizmo departamentas atlieka turizmo valdymo funkcijas .37 Departamento vienas
uždavinių – teisės aktų nustatyta tvarka atstovauti kelionės organizav imo paslaugų vartotojų
interesams (Turizmo įstatymo 19 str. 12 p., Departamento nuostatų 6.9. p.)
Valstybinio turizmo departamento informacijos, analiz ės ir kontrolės skyriaus vedėja
dr.Rima Jakytė teigia, kad aukščiau minėta Turizmo įstatymo norma, įparei gojanti Departamentą
atstovauti vartotojų interesams, turi būti siejama su turizmo įmonių sutartyse su vartotojais numatytų
standartinių sąlygų kontrole, o taip pat Kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimu
(Turizmo įstatymo 7 str.), pateikia nt atitinkamas finansines garantijas departamentui 38. Turizmo
departamentas neįgaliotas nagrinėti vartotojų skundų , šioje srityje nėra specialios skundų nagrinėjimo
tvarkos.
Pažymėtina, kad Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba neturi specialistų,
išmanančių turizmo sritį, todėl, gavę vartotojų skundus, kreipiasi į Turizmo departamentą, kad būtų
pateikti dokumentai ir informacija (pagal Vartotojų teisių įstatymo 30 str. 2 d. 1 p.). Turizmo
departamentas mano, kad įstatyme nustatyta pareiga teikti dok umentus ir informacija neapima
pareigos surinkti skundų medžiagą, teikti išvad as ir medžiagą apibendrinus pateikti Nacionalinei
vartotojų teisių apsaugos tarybai, nes tokia pareiga nenustatyta nei įstatymuose, nei kituose
norminiuose aktuose.
Darytina išvada, kad vartotojų ginčų nagrinėjimas turizmo srityje Lietuvoje nėra
užtikrintas, vartotojams negarantuojamos konstitucijoje įtvirtintos teisės.

36

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 25 d. nutarimas Nr. 351 Dėl Valstybinio turizmo departamento prie
Ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 200 1 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 320 „Dėl
Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų ir Turizmo tarybos nuostatų patvirtinimo" pripažinimo
netekusiu galios, Žinios, 2003, Nr. 29 -1195, 1 punktas.
37
Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, Žin., 1998, Nr. 32-852. Nauja įstatymo redakcija , Žin., 2002, Nr. 123-5507.
38
Žr. pvz.: Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl
kelionės organizatoriaus informacijos apie Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų prievolių
užtikrinimą pateikimo Valstybiniam turizmo departamentui prie ūkio ministerijos tvarkos“, Žinios, 2004, Nr. 87 -3189.
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1.3.6. Civilinės aviacijos administracija (šiame skirsnyje – CAA)
Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 str. 4 d. nustato, kad CAA yra biudžetinė
įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto ir atskaitymų nuo rinkliavų už oro navigacijos paslaugas bei
naudojimąsi oro uostais. 39
Aviacijos įstatymo 70 str. įpareigoja CAA kontroliuoti , kaip laikomasi 1991 m. vasario
4d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 295/91 40, kuris nustato kompensavimo už atsisakymą vežti
reguliaraus oro transportu bei skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui taisykles. Aviacijos
įstatymo 73 str. įpareigoja CAA kontroliuoti, ar apdrausta oro vežėj ų ir civilinių orlaivių naudotojų
civilinė atsakomybė už žalą, padarytą keleiviams, bagažui, kroviniams bei tretiesiems asmenims, o
taip pat, kaip laikomasi 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr.785/200441, kuris nustato oro vežėjų ir orlaivių naudotojų civilinės atsakomybės už žalą, padarytą
keleiviams, bagažui, kroviniams bei tretiesiems asmenims, draudimo reikalavimus bei minimalius
draudimo sumų dydžius.
Civilinės aviacijos administracijos nuostatuose 42 įtvirtinamos CAA funkcijos, tarp kurių
kontroliuoti, kaip oro vežėjai ir orlaivių naudotojai laikosi civilinės atsakomybės draudimo
reikalavimų bei kaip vykdomos kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklės atsisakymo vežti ir
skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laik ui atveju (Nuostatų 7.49 p.) ir nustatyta tvarka nagrinėti
piliečių ir kitų asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus bei imtis reikiamų priemonių, kad būtų
išspręsti juose keliami klausimai (Nuostatų 7.53 p.). Be to, CAA turi teisę inter alia tikrinti, kaip
juridiniai ir fiziniai asmenys vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, už kurių įgyvendinimą
atsakinga Civilinės aviacijos administracija, taip pat reikalauti pašalinti priežastis, sudarančias
galimybes juos pažeisti (Nuostatų 8.2 p.) .
Vartotojų skundų nagrinėjimo procedūra nenustatyta. Civilinės aviacijos administracija
informavo, kad pačių skundų nenagrinėja, tačiau aiškina ir teikia konsultacijas vartotojų teisių gynimo
klausimais patiems vartotojams. Manytina, kad vartotojų ginčų nagrinėjima s ir su tuo susijusios
vartotojų teisės civilinės aviacijos srityje Lietuvoje nėra tinkamai užtikrintos.

39

Žin., 2000, Nr. 94-2918, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. vasario 11 d. reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras
kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju,
panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, OJ L 046, 2004.
41
2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 785/2004 Dėl draudimo reikalavimų oro
vežėjams ir orlaivių naudotojams, OJ L 138 , 2004.
42
2005 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-451 „Dėl Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 182 „Dėl biudžetinės įstaigos civilinės aviacijos administracijos
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, žin. , 2005 10 22, nr. 126-4516.
40
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1.3.7. Ryšių reguliavimo tarnyba
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 43 2 str. 1 d. nustato, kad elektroninių
ryšių veiklos reguliavimas gri ndžiamas ... vartotojų teisių apsaugos ... principais. Elektroninių ryšių
veiklą Lietuvos Respublikoje reguliuoja Ryšių reguliavimo tarnyba ir kitos valstybės institucijos (4 str.
2 d.). Ryšių reguliavimo tarnybos tikslai apima elektroninių ryšių paslaugų vartotojų teisių apsaugą (8
str. 1 d.), o vienas uždavinių - užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų
apsaugą, ypač užtikrinant paprastas ir nebrangias ginčų sprendimo procedūras bei skatinant
elektroninių ryšių paslaugų tei kimo sąlygų ir tarifų skaidrumą, ir pagal kompetenciją užtikrinti
galimybę naudotis universaliosiomis paslaugomis (8 str. 2 d. 2 p.).
Įgyvendindama savo teises, ryšių reguliavimo tarnyba leidžia konkrečiai apibrėžtose
srityse teisės aktus, nustatančius be ndrąsias sąlygas, kuriomis ūkio subjektai turi teisę verstis
elektroninių ryšių veikla. Tarp šių sričių taip pat yra elektroninių ryšių sektoriui specifiškos vartotojų
teisių apsaugos taisyklės (30 str. 2 d. 8 p.). Šie teisės aktai gali būti keičiami objek tyviai pagrįstais
atvejais ir vadovaujantis proporcingumo principu , atitinkamai paskelbiant apie numatomą pakeitimą ir
suteikiant galimybę inter alia paslaugų vartotojams pateikti savo pastabas dėl siūlomų pakeitimų (30
str. 4 d.).
Lietuvos Respublikos e lektroninių ryšių įstatymo 12 str. reglamentuoja institucijų
bendradarbiavimą elektroninių ryšių ir su jais susijusių klausimų reguliavimo srityje. Atkreiptinas
dėmesys į šio straipsnio 2 dalį, kuri numato bendradarbiavimą su Nacionaline vartotojų teisių
apsaugos taryba. Pastaroji koordinuoja Ryšių reguliavimo tarnybos veiklą elektroninių ryšių paslaugų
vartotojų teisių apsaugos srityje, konsultuoja Ryšių reguliavimo tarnybą, kai ji vykdo elektroninių
ryšių paslaugų vartotojų teisių apsaugą, pagal Produktų saugos įstatymo nustatytą kompetenciją
prižiūri produktų, įskaitant ir produktus, susijusius su elektroninių ryšių tinklais, paslaugomis bei
radijo ryšio įrenginiais ir galiniais įrenginiais, saugą, bendradarbiauja ir konsultuojasi su Ryšių
reguliavimo tarnyba, vykdydama elektroninių ryšių paslaugų vartotojų teisių apsaugą. Be to,
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija pagal Vartotojų teisių gynimo įstatymo, Produktų saugos
įstatymo nustatytą kompetenciją ir Vyriausybės įgaliojimus gina elektroninių ryšių vartotojų teises ir
prižiūri produktų, tarp jų ir produktų, susijusių su elektroninių ryšių tinklais, paslaugomis bei radijo
ryšio įrenginiais ir galiniais įrenginiais, saugą (12 str. 3 d.).
Vadovaujantis įstatymo 34 str. 4 dalimi, Elektroninių ryšių pasl augų teikėjas privalo
išnagrinėti gaunamus inter alia galutinių paslaugų gavėjų prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl jo
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teikiamų ar numatomų teikti elektroninių ryšių paslaugų ir atsakyti per vieną mėnesį nuo jų gavimo
dienos.
Vartotojų skundų nagrinėjimas (įstatyme vartojama galutinių paslaugų gavėjų skundų
sprendimo sąvoka)

reglamentuojamas šio įstatymo 36 str., taip pa t mutatis mutandis taikomos

Įstatymo 28 straipsnio, reguliuojančio ginčų tarp ūkio subjektų sprendimą, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15,
16, 17, 19 ir 20 dalių nuostatos. Vartotojas turi teisę kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą, kad ši
išankstine ne teismo tvarka išspręstų jo ginčą su elektroninių ryšių paslaugų teikėju, tačiau toks
vartotojas taip pat turi teisę kreiptis tiesiogiai į teismą. Įstatymo 36 str. 5 d. nustato, kad ryšių
reguliavimo tarnyba nustato ginčų pagal vartotojų skundus sprendimo ryšių reguliavimo tarnyboje
taisykles. Paminėtinas Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Dėl ginčų tarp pašto ir (ar)
pasiuntinių paslaugų teikėjų ir naudotojų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo. 44 Mūsų žiniomis, kitos
ginčų nagrinėjimo taisyklės elektroninių ryšių sferoje nėra patvirtintos.
Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę ūkio subjektui, kuris nesilaiko vertimosi elektroninių
ryšių veikla sąlygas nustatančių teisės aktų ar elektroninių ryšių išteklių naudojimo sąlygų, įskaitant
vartotojų, paslaugų gavėjų teisių, nevykdo Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų, priimtų išsprendus
ginčą, skirti baudą iki 3 procentų bendrųjų metinių pajamų iš veiklos, susijusios su elektroniniais
ryšiais, o jei tokios veiklos mastą apskaičiuoti sunku arba neįmanoma, – iki 300 000 litų (74 str. 1 d.).
Įvykdžius pakartotinį arba sunkų pažeidimą - iki 5 procentų bendrųjų metinių pajamų iš veiklos,
susijusios su elektroniniais ryšiais, o jei tokios veiklos mastą apskaičiuoti sunku arba neįmanoma, – iki
500 000 litų (74 str. 2 d.). Įstatymas taip pat nustato kitas sankcijas, kurias gali skirti ryšių reguliavimo
tarnyba, arba pareigą skirti mažesnes sankcijas, jei be ndrosios metinės pajamos mažesnės negu 300
000 litų.
1.3.8. Valstybinė energetikos inspekcija (šiame skyriuje - Energetikos inspekcija)
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 45 18 str. 2 d. nustato, kad valstybinę
energetikos kontrolę atlieka Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos . Kiek tai liečia
dujų sektorių, Inspekcija nagrinėja skundus ginčų sprendimo iki teismo tvarka dėl įrenginių bei
apskaitos prietaisų gedimų, sistemų eksploatavimo pažeidimų, avarijų, dujų tiekimo nutraukimo . 46
Valstybinės energetikos inspekcijos nuostatai pažymi, kad i nspekcija yra valstybės
įstaiga prie Ūkio ministerijos .47 Energetikos inspekcija įgaliota išankstine skundų nagrinėjimo ne
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Žin., 2005, Nr. 91-3412.
Žin., 2002, Nr. 56-2224.
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Gamtinių dujų įstatymo 20 str., Žin., 2000, Nr. 89 -2743 su vėlesniais papildymais ir pakeitimais.
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Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. liepos 26 d. įsakymas Nr.279, Žin. , 2002, Nr. 79-3374.
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teisme tvarka nagrinėti skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apsk aitos priemonių gedimų,
eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją
pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo (Nuostatų 7.11. p.). Taigi
minėtose srityse vartotojai prie š kreipdamiesi į teismą dėl jų pažeistų teisių gynimo, privalo išankstine
neteismine tvarka kreiptis į minėtą inst ituciją.
2002 m. lapkričio 27 d. Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 75
buvo patvirtinta išankstinė skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka.48
1.3.9. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (šiame skyriuje - Komisija)
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 49 17 str. 1 p. nustato, kad Komisija yra
valstybės įstaiga, finansuojama iš Lietuvos valstybės biudžeto.

Komisija išankstinio skundų

nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant,
skirstant, perduodant, laikant energiją, teisės joms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo,
prisijungimo, energijos tiekim o srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo .50 Kiek tai susiję su dujų
sektoriumi, Komisija nagrinėja ginčų sprendimo iki teismo tvarka skundus dėl gamtinių dujų įmonių
veiklos ar neveikimo perduodant, paskirstant, tiekiant, perkant ir laikant gamtines du jas, nesuteikimo
teisės pasinaudoti sistema, prisijungimo, sistemos balansavimo, kainų nustatymo .51
Vartotojų skundų nagrinėjimas Komisijoje vykdomas pagal patvirtintas taisykles. 2003
m. kovo 18 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutar imu Nr. O3-20 buvo
patvirtinta išankstinės skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka 52, kuri reglamentuoja skundų dėl
energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės
pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteik imo, dėl prisijungimo, energijos tiekimo srautų
balansavimo, kainų ir tarifų taikymo nagrinėjimą. Skundai, neatitinkantys šios tvarkos nustatytų
reikalavimų, nagrinėjami pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. sausio
24 d. nutarimu Nr. O3-3 patvirtintą Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Valstybinėje kainų ir
energetikos kontrolės komisijoje tvarką 53, išskyrus skundus gamtinių dujų sektoriuje, kurie
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Žin., 2002, Nr. 115-5185.
Žin., 2002, Nr. 56-2224.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“, Žin., 2002, Nr. 109 -4819, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, 6.10.
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Gamtinių dujų įstatymo 20 str., Žin., 2000, Nr. 89 -2743 su vėlesniais papildymais ir pakeitimais.
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nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 745
patvirtintą skundų dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo taikymo nagrinėjimo tvarką .54
1.3.10. Draudimo priežiūros komisija (šiame skyriuje – Priežiūros komisija)
Remiantis Draudimo įstatymo 55 181 str. 1 d., draudimo veiklos priežiūrą Lietu vos
Respublikoje vykdo Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija. Minėto įstatymo 207 str.
nustato šios komisijos teises ir pareigas nagrinėti vartotojų ginčus su draudiku, kylančius iš draudimo
sutarties ar susijusius su ja, jei draudimo sutarčiai yra taikytina Lietuvos Respublikos teisė (įstatymo
207 str.). Vartotojai, prieš tai kreipęsi į draudiką ir gavę jo galutinį neigiamą sprendimą dėl to paties
ginčo dalyko, turi teisę kre iptis į Priežiūros komisiją per 2 mėnesius nuo neigiamo sprendimo gavi mo.
Jei per 2 mėnesius nuo vartotojo kreipimosi draudikas nepateikia jokio sprendimo, vartotojas per 2
mėnesius nuo šio termino pabaigos turi teisę kreiptis į Priežiūros komisiją. Ginčai nagrinėjami
neatlygintinai, rašytine tvarka. Ginčas turi būti išnagri nėtas per 3 mėnesius nuo vartotojo kreipimosi.
Priežiūros komisija privalo tarpininkauti, kad ginčo šalys pasiektų abi šalis tenkinantį susitarimą. Jei
tokio susitarimo pasiekti nepavyksta, Priežiūros komisija priima sprendimą dėl ginčo esmės.
Nustačiusi, jog pažeisti teisės aktai, Priežiūros komisija taip pat turi teisę taikyti poveikio priemones.
Draudimo priežiūros komisija yra patvirtinusi vartotojų ir draudikų ginčų nagrinėjimo
taisykles ir vartotojo kreipimosi formą 56; šie dokumentai skelbiami draudimo priežiūros komisijos
tinklalapyje .57
1.3.11. Kitos institucijos
Valstybinės geležinkelio

inspekcijos

prie

Susisiekimo

ministerijos

nuostat ose58

nenustatoma šios institucijos teisė nagrinėti vartotojų skundus. Visgi valstybinė geležinkelio inspekcija
turi teisę nagrinėti asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus (Nuostatų 5.24. p.) geležinkelio
transporto eismo saugos klausimais (Nuostatų 4.1.), o taip pat kontroliuodama, kaip geležinkelio
įmonės (vežėjai) vykdo geležinkelių transporto ūkinės komercinės li cencijuojamos veiklos sąlygas
(Nuostatų 4.2. p.)
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Žin., 2001, Nr. 53-1880.
Žin., 2003, Nr. 94-4246 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
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2004 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos draudimo prieži ūros komisijos nutarimas Nr. N -28 „Dėl Vartotojų ir draudikų
ginčų nagrinėjimo taisyklių ir vartotojo kreipimosi formos patvirtinimo“, Žin., 2004, Nr.41 -1367.
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Draudimo priežiūros komisijos internetinis puslapis: www.dpk.lt
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Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1996 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 330 (Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2005 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 3 -389 redakcija, Žin.,2005, Nr. 114 -4166).
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Valstybinė kelių transporto inspek cija taip pat netiria vartotojų skundų, nors ir jai
priskirtos kompetencijos ribose gali nagrinėti vartotojų skundų (žr. Valstybinės kelių transporto
inspekcijos nuostatų 8.26 p.).
Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos pagrindiniai uždaviniai – saugios
laivybos vidaus vandenyse užtikrinimas (Nuostatų 5.1 . ir 5.2. p.), įgyvendindama šį ir su juo susijusius
uždavinius savo kompetencijos ribose nagrinėja skundus teisės aktų nustatyta tvarka (nuostatų
6.19.p.).59 Lietuvos Respublikos saugios laivybos administracijos tikslas saugios laivybos ir taršos iš
laivų užtikrinimas, tačiau šiai institucijai nepavesta nagrinėti vartotojų skundų.60 Prašymų ir skundų
nagrinėjimo procedūroms taikomos Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo valstybinėje vidaus vandenų
laivybos inspekcijoje taisyklės 61, kurios iš esmės pakartoja pagrindines Vyriausybės patvirtintas
Pavyzdinės tvarkos nuostatas .
Apibendrintai teigtina, kad t ransporto paslaugų (ge ležinkelis, kelių ir vanden s
transportas) srityje neužtikrinamos vartotojų teisės į neteisminį jų skundų nagrinėjimą . Šiuos
ekonomikos sektorius prižiūrinčioms institucijoms nenumatytos teisės ir pareigos nagrinėti vartotojų
skundus, tokios teisės ir parei gos nenumatytos nei Nacionalinei vartotojų teisų gynimo tarybai, nei
Turizmo departamentui. Atsižvelgiant į tai, kad ši ekonominė veikla yra paslaugos, ir atsižvelgiant į
Vartotojų teisių gynimo įstatymą, šioje srityje kylančius bent jau tam tikrus skundus savo įgaliojimų
ribose galėtų nagrinėti Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos
ministerijos ar jai pavaldžios visuomenės sveikatos centrai apskrityse arba Valstybinė ne maisto
produktų inspekcija. Tačiau minėtose instit ucijose nėra transporto srities specialistų, todėl abejot ina, ar
vartotojų interesai šioje srityje yra tinkamai apsaugoti.
Šis darbas neapima vartotojų apsaugos sveikatos priežiūros paslaugų sektoriuje visgi
pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos pacientų te isių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatym o62 17 str. 1
d. numato specialią instituciją – Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją , kuri yra
ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo, išskyrus ginčus, kylančius
iš civilinės atsakomybės draudimo santykių. Šią komisiją sudaro Sveikatos apsaugos ministerija
ketveriems metams iš 7 asmenų, turinčių medicininį, teisinį arba kitą universitetinį aukštąjį
59

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. vasario
10 d. įsakymo Nr. 52 „Dėl valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, Žin., 2003,
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60
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išsilavinimą, sudaro. Parenkant atstovus į šią komisiją, atsižvelgia ma į tai, kad joje vienodai būtų
atstovaujama pacientų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų interesams. Ne mažiau kaip 2 šios
komisijos nariai turi būti pacientų teises ginančių nevyriausybinių organizacijų deleguoti atstovai. Šios
komisijos sudarymo, veiklos, jos kompetencijai priskiriamų pacientams padarytos žalos nustatymo ir
atlyginimo klausimų sprendimo tvarką reglamentuoja Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatym o
komisijos nuostatai, kuriuos tvirtina Vyriausybė (įstatymo 17 str. 3 d.).
Valstybinė lošimų priežiūros komisija prižiūri ir kontroliuoja azartinių lošimų veiklos bei
didžiųjų loterijų organizavimą , kad būtų užtikrinta lošėjų ir lošimų bei didžiųjų loterijų organizatorių
interesų ir teisių apsauga .63 Tačiau ši komisija neįpareigota nagrin ėti vartotojų skundų azartinių lošimų
ir didžiųjų loterijų veikloje.

1.4. Visuomeninių organizacijų teisės vartotojų teisių gynimo srityje
Vartotojų teisių gynimo įstatymo 31 str. nustato visuomeninių vartotojų organizacijų
teises.64 Nevalstybinėms vartotoj ų organizacijoms suteikiamos teisės ginti vartotojų teises, jų
ekonominius ir socialinius interesus valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, o taip pat
vartotojo prašymu ar savo iniciatyva reikšti ieškinius teisme (įstatymo 31 str. 6, 7 d.). Įstatyme
nenustatoma valstybės institucijų pareiga konsultuotis,

kuri atitiktų visuomeninių vartotojų

organizacijų teisę dalyvauti įstatymų ir kitų norminių aktų, susijusių su vartotojų apsauga, rengimu.
Įstatyme taip pat neįtvirtinamas alternatyvus ginčų nagrinėjimo procesas, kuriame aktyviai galėtų
dalyvauti ir visuomeninės vartotojų organizacijos. Alternatyvus ginčų nagrinėjimas galėtų tinkamai
įgyvendinti Europos Sąjungos atitinkamuose norminiuose aktuose siūlomus pagrindinius vartotojų
ginčų nagrinėjimo principus, sumažintų didelį valstybinių vartotojų teisių gynimo institucijų krūvį.
Kai kurie įstatymai taip pat įtvirtina visuomenin ių vartotojų organizacijų teisių
specialiuose ekonominės veiklos sferose. Štai Šilumos ūkio įstatymas nustato šilumos vartotojų teises
ginančių organizacijų teisę kontroliuoti šilu mos tiekėjų veiklą, reikalauti duomenų apie šilumos
tiekimo ir gamybos veiklą, o taip pat siūlyti kandidatūras į šilumos gamybos ir tiekimo įmonių
stebėtojų tarybas. 65
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Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nuostatų 4.1. ir 4.2. punktai, Žinios, 2003, Nr. 116-5266.
Kai kurie įstatymai, reguliuodami visuomeninių vartotojų organizacijų teises, pasiunčia į Vartotojų teisių gynimo
įstatymą, žr. pvz., Produktų s augos įstatymo 11 str. 1 d.
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Šilumos ūkio įstatymo 5 str., Žin., 2003 05 28, Nr. 51-2254.
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2. Lietuvos Respublikos normini ų aktų projektai
Atitinkamoms institucijoms yra pateiktas Vartotojų teisių gynimo įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas 66, kuriuo siekiama pakeisti vartotojų teisių gynimo įstatymą ir išdėstyti nauja
redakcija.
Remiantis įstatymo projektu, sudaroma Vartotojų teisių apsaugos taryba – kolegiali
patariamoji visuomeniniais pagrindais veikianti institucija (projekto 10 str. 3 d.). Šiuo projektu
keičiamas Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos pavadinimas į Valstybinę vartotojų teisių
apsaugos tarnybą prie teisingumo ministerijos (projekto 11 str.) (toliau – Tarnyba) 67, taip pat
numatoma, kad valdymo organas bus ne kolegialus (Taryba), bet vienasmenis – direktorius.
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba turi teisę inter alia nagrinėti vartotojų skundus išankstinio
ginčų sprendimo ne teisme tvarka bei vykd yti sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo kontrolę (projekto
12 str. 1 d. 5,6 p.).
Projekte aptariama vartotojų asociacijų kompetencija, reglamentuojama joms skiriama
valstybės finansinė parama. Valst ybės remiamos vartotojų asociacijos turi atitikti šias pagrindines
sąlygas: registracija Juridinių asmenų registre, bent vienas iš veiklos tikslų – vartotojų teisių ir teisėtų
interesų atstovavimas ir gynimas, vartotojų švietimas, ne mažiau kaip 20 narių v ienijimas68 ir
nepriklausomumas nuo verslo (projekto 31 str. 1 d.). Visgi projektas nesuteikia teisės vartotojų
asociacijoms savarankiškai nagrinėti vartotojų ginčų arba kartu su kitomis organizacijomis ar
įstaigomis sudaryti vartotojų ginčų nagrinėjimo ins titucijas (tai literatūroje kartais vadinama
„alternatyviu vartotojų ginčų nagrinėjimu“) .69 Šioje srityje vartotojų asociacijos tegali atstovauti
vartotojui, sprendžiant ginčus išankstine ne teismo tvarka. Be to, projektas suteikia vartotojų
asociacijoms teisę kreiptis į teismą ginant vartotojų teises ir interesus tik tais atvejais, kai ginamas
vartotojų viešasis interesas (projekto 31 str.). Primintina, kad viešo intereso gynimas yra ieškinio
vartotojų viešajam interesui apginti pateikimas, kai siekiama užd rausti (nutraukti) pardavėjo ar
paslaugų teikėjo veiksmus, pažeidžiančius neapibrėžto vartotojų skaičiaus teisėtus bendruosius
interesus ir kurie yra nesąžiningi vartotojų atžvilgiu, neatitinkantys sąžiningos verslo praktikos arba
prieštaraujantys teisės a ktams (projekto 30 str. 2 d.).
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XP-695, 2005 07 18
Remiantis vėliau teiktu įstatymo projektu XP -805(2), 2005 10 04, siūloma pakeisti Nacionalinės vartotojų teisių
apsaugos Tarybos statusą, t.y. kad ši institucija būtų ne prie Teisingumo ministerijos, bet prie Vyriausybės.
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Su šia sąlyga nesutinka nemaža dalis dabar veikiančių nevyriausybinių vartotojų asociacijų, pavyzdžiui, Lietuvos
vartotojų institutas, Nacionalinė vartotojų konfederacija, L ietuvos vartotojų asociacija. Minėtą normą pagrįstai kritikuoja
Teisės institutas, Pasiūlymai projektui XP -695, 2005 10 06, 9 p.
69
Vartotojų asociacijų teisių sumenkinimą projekte pastebi ir Lietuvos Vartotojų institutas, siūlantys projekte įtvirtinti teis ę
atstovauti vartotojams, kai priimami vartotojų interesus liečiantys teisės aktai (pasiūlymai projektui Nr. XP -695, 2005 09
30, 18, 21 p.).
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Įstatymo projekto šeštasis skirsnis įtvirtina vartotojų teisių gynimo procesą ne teisme.
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Nepaisant itin panašių sąvokų, šis skirsnis nenumato išankstinės privalomosios ginčų sprendimo ne
teisme tvarkos, kuria remiantis skundas ar ieškinys gali būti paduodama s teismui tik po to, kai jis
išnagrinėjamas ne teismo tvarka. 71 Įstatymo projekto 19 str. įtvirtina vartotojo teisę bet kuriuo
vartotojų teisių gynimo ne teisme proceso metu nuspręsti ginti savo teises kitais teisėtais būda is,
įskaitant ir kreipimąsi į teismą. Ginčą nagrinėjančios institucijos sprendimai yra rekomendacinio
pobūdžio 72, o kreipimasis į teismą, ginčo nagrinėjimo institucijai priėmus sprendimą, nelaikomas šios
institucijos sprendimo apskundimu (projekto 29 str.).
Vartotojas, manantis, kad pažeistos jo teisės, pirmiausia turi kreiptis į pardavėją ar paslaugų
teikėją, nurodydamas savo reikalavimą (projekto 20 str.). Jeigu pardavėjas, paslaugų teikėjas nevykdo
vartotojo reikalavimo, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ar
Valstybinę ne maisto produktų inspekciją 73. Šios institucijos privalo išnagrinėti vartotojo prašymą ne
vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo g avimo dienos ir, jei jos vartotojo reikalavimą pripažįsta
pagrįstu, pasiūlo pardavėjui, paslaugų teikėjui įvykdyti vartotojo reikalavimą, Pardavėjui ar paslaugų
teikėjui nepatenkinus reikalavimo, patikrinimo akto kopija yra pateikiama Valstybinei vartotojų teisių
apsaugos tarnybai, kuri sprendžia klausimą dėl vartotojų viešo intereso gynimo (projekto 21 str.).
Kitaip tariant, Tarnybos teisės kreiptis į teismą minėto įstatymo projektu yra itin susiaurinamos:
Tarnyba turi teisę kreiptis į teismą siekdama apginti viešąjį interesą, o taip pat dėl nesąžiningų sutarčių
sąlygų (žr. projekto 32 str. 2 d.).
Svarbu pažymėti, kad už ekspertizę ar laboratorinius tyrimus vartotojas nemoka, jei Valstybinė
maisto ir veterinarijos tarnyb a ar Valstybinė ne maisto produktų inspekcij a nustato, jog jie yra būtini.
Už tyrimus moka vartotojas, jei minėtų institucijų sprendimu, jie nėra būtini, bet vartotojas pageidauja
juos atlikti ir pasitvirtina, kad prekės ir paslaugos yra tinkamos kokybės ( projekto 21 str. 5 d.).
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Nors šio įstatymo aiškinamajame rašte rašoma, kad šis „skirsnis įtvirtina naują procedūrą vartotojų teisių apsaug os
srityje“, tačiau ir dabar galiojančiame įstatyme buvo nustatyta vartotojo teisė kreiptis į atitinkamas valstybės institucijas
(tame tarpe – Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą) dėl pažeistų teisių gynimo, nors ši procedūra ir buvo vadinama
„vartotojų skundų nagrinėjimu“. Be to, kaip teisingai pastebėjo Lietuvos Vartotojų institutas (pasiūlymai projektui Nr. XP 695, 2005 09 30, 14 p.) įstatyme naudojamos skirtingos sąvokos: „išankstinis ginčų sprendimas ne teisme“, „ginčų
sprendimas ne teisme“.
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Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 str. 3 d., Žin., 1999, Nr. 13-308 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ;
civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d., žin., 2000, Nr. 74-2262.
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Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas pagrįs tai sukritikavo šią nuostatą, žr. Teisės
departamento išvada Vartotojų teisių gynimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui, XP -695, 2005 08 05, 2 punktas.
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Primintina, kad neseniai pakeistame Vartotojų teisių gynimo įstatyme įtvirtinama dar viena vartoto jų teises ginanti
institucija - Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar jai pavaldžios
visuomenės sveikatos centrai apskrityse -, tačiau šiame įstatymo projekte minėtos institucijos vartotojų teisių apsaug os
institucinėje sistemoje nėra.
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Projekto 22 str. pateikia pavyzdinį ginčų nagrinėjančių institucijų, dėl ginčų, kylančių iš
sutartinių santykių tarp vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų, sąrašą: Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnyba (elektroninių ryšių, pašto ir pasiuntinių paslaugų srityse), Lietuvos Respublikos
draudimo priežiūros komisija

(draudimo sr ityje), Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio

ministerijos bei Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (energetikos srityse) ir Valstybinė
vartotojų teisių apsaugos tarnyba – visose kitose srityse, išskyrus, jei įstatymai nustato kitas
institucijas. Taigi, jei ginčas susijęs su aukščiau išvardintomis sritimis, vartotojas turi pateikti jį
minėtoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms (jei tokia institucija neįgaliota priimti sprendimo dėl
vartotojo prašyme nurodyto reikalavimo, ji privalo pe rduoti prašymą Valstybinei maisto ir
veterinarijos tarnybai ar Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai ) (projekto 23 str.).
Aukščiau minėtos projekto normos nėra tikslios teisėkūros technikos požiūriu, todėl
palieka kai kurias reglamentavimo spragas : įstatymas pamini tik kai kurias vartotojų skundų
nagrinėjimo institucijas, tačiau neįvardina kitų, kurios jau šiuo metu yra įgaliotos nagrinėti vartotojų
skundus, pavyzdžiui, Civilinės aviacijos administracija, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros
tarnyba ir kt. Projektas neišsprendžia klausimų dėl ginčų nagrinėjimo tvarkos specialiuose rinkos
sektoriuose, pvz., turizmo, transporto , nors šių sektorių priežiūra taip pat pavesta valstybės
institucijoms 74, kyla abejonių, ar Tarnyba ir Inspekcija bei Valstybinė vartotojų teisių apsaugos
tarnyba bus pajėgios pačios nagrinėti ginčus kai kuriuose specialiuose s rityse, pavyzdžiui, statybos
srityje ir pan. Ypač daug abejonių kelia 23 str. 5 d. 1 p. nuostata, įtvirtinanti vartotojo prašymą
nagrinėti Viešojo admini stravimo įstatymo nustatyta tvarka, jei nė viena institucija neįgaliota priimti
sprendimo. Kaip jau buvo minėta, viešojo administravimo įstatymas nėra pritaikytas vartotojų ginčų
nagrinėjimui.
Projekto 24, 25 ir 26 str. reguliuoja ginčo nagrinėjimo procesą , kuris, kaip teigiama minėto
projekto aiškinamajame rašte, grindžiamas operatyvumo, lankstumo, rungimosi , efektyvumo,
skaidrumo principais. Nors operatyvumo principas įtvir tintas pačiame įstatyme, abejone s dėl jo
tinkamo taikymo, nustatant bendrą trijų mė nesių terminą, per kurį turi būti išnagrinėtas ginčas, išreiškė
Lietuvos Vartotojų asociacija. 75 Pažymėtina, kad bendra taisyklė įtvirtina rašytinį ginčo nagrinėjimo
procesą (išskyrus atvejus, kai ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimu, ginčas nagrinė jamas
žodinio proceso tvarka, jei nepakanka įrodymų ginčui išnagrinėti). Be to, ginčo nagrinėjimas yra
74

Pabrėžtina, kad , įtvirtindami pareigą valstybės ir savivaldos institucijoms teikti išvadas ginčus nagrinėjančioms
institucijoms (projekto 24 str. 4 d.), projekto rengėjai bent iš dalies siekė išspręsti susidariusią netin kamą vartotojų gynimo
padėtį minėtose srityse. Pabrėžtina, kad šiuo pakeitimu didžiulis papildomas krūvis teks Valstybinei vartotojų teisių
apsaugos tarnybai.
75
Pasiūlymai projektui Nr. XP -695, 2005 10 04.
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viešas, taip pat vieša ir išnagrinėtų bylų medžiaga. Ginčo nagrinėjimo procese ypatingai pabrėžiamas
siekis užbaigti šalių ginčą taikiai.
Siekiant užtikrinti, kad pardavėjai ir paslaugų teikėjai nevilkintų proceso, ir skatinti juos
vykdyti ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimus,

projekte numatomas rekomendacinių

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimų ir taikių susitarimų , kurie nėra įvykdyti ar
nevykdomi, paskelbimas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto sveta inėje (projekto
28 str.). Manytina, kad paskelbus sprendimą, o teismui nenustačius, kad buvo pažeisti vartotojo teisės
ir interesai, pardavėjai ir paslaugų t eikėjai turėtų teisę ginti sprendimo paskelbimu pažeistas teises
(įmonės reputaciją ar įvaizdį). 76 Ten pat skelbiami ir teismo priimti sprendimų, susijusių su vartotojų
viešo intereso gynimu, nuorašai (projekto 35 str.).
Projekto septintajame skyriuje taip pat reguliuojama Europos Sąjungos valstybių narių
institucijų ar organizacijų teisė pareikšti ieškinį Lietuvoje ginant viešą interesą (projekto 33 str.) ir
viešo intereso gynimas Europos Sąjungos valstybėse narėse (projekto 34 str.).
3. Vartotojų skundų neteisminis nagrinėjimas Europos Sąjungoje

3.1. EB vartotojų skundų neteisminio nagrinėjimo reglamentavimo vystimasis
Pradinė Romos Sutarties redakcija dar nepripažino vartotojų teisių apsaugos kaip išskirtinio
tikslo – tik keletas nuorodų joje buv o susiję su vartotojų teisėmis. Pavyzdžiui, 81 str. 3 d. numato, jog
išimtinai nedraudžiami ūkio subjektų susitarimai, kurie, inter alia, „padeda tobulinti prekių gamybą ir
paskirstymą arba skatinti technikos ir ekonomikos pažangą, kartu sudarydami sąlygas vartoto jams
sąžiningai dalytis gaunama nauda “77. 1989 m. buvo įsteigta Vartotojų politikos tarnyba, kuri 1995 m.
išaugo į specializuotą Generalinį Direktoratą (DG XXIV).
1993 m. įsigaliojusi Mastrichto sutartis revizavo šią sritį – joje akcentuojama, kad viena iš
Bendrijos veiklos sričių – „įnašas stiprinant vartotojų apsaugą“ (3 str. (s) punktas). Sutarties 129a str.
apibrėžė teisines priemones šiam tikslui pasiekti, kartu numatant, jog šios priemonės „nekliudo jokiai
valstybei narei išlaikyti esamas ar imtis grie žtesnių apsaugos priemonių“ 78, tačiau griežtesnės
nacionalinės priemonės turi atitikti EB Sutartį, apie jas būtina pranešti Komisijai. 153 str. (buv. 129a)
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Minėtą normą pagrįstai kritikuoja Teisės insti tutas, Pasiūlymai projektui XP -695, 2005 10 06, 8 p.
Europos Bendrijos Steigimo sutartis // Valstybės žinios, 2004, Nr. 2-2 (konsoliduota).
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pakeitimai, atlikti Amsterdamo sutartimi, dar labiau akcentavo vartotojų apsaugą

– vartotojai

pripažįstami „pasyviais Europos rinkos piliečiais“. 79
Vartotojų apsaugos srityje EB ir valstybės narės dalijasi bendrąja kompetencija
(Sutartyje dėl Konstitucijos Europai ši sritis taip pat priskirta pasidalijamajai kompetencijai – I–14
str.). Pastebėtina, jog reguliuojant neteisminį vartotojų ginčų sprendimą, Europos Sąjunga kol kas
pasirinkusi minimalaus harmonizavimo kryptį (tai netgi ne pats harmonizavimas, o tik jo kryptis, nes
šioje srityje kol kas priimami tik rekomendacinio pobūdžio aktai – tai tik pradinis žingsnis link
vieningos neteisminės vartotojų teisių gynybos sistemos ir praktikos sukūrimo Bendrijos mastu).
Tačiau neabejotinas siekis laipsniškai vienodinti nacionalinius vartotojų ginčų neteisminio reguliavimo
modelius, pradedant nuo esminių principų rekomendavimo atitinkamoms nacionalinėms institucijoms.
Galime teigti, jog vartotojų galimybė ginti savo pažeistas teises ne tik teismuose
glaudžiai susijusi su ES pastangomis užtikrinti teisinės gynybos prieinamumą vartotojams apskritai.
Dar 1975 m. preliminarioje programoje 80 EB Taryba greitą, veiksmingą ir nebrangią teisinę gynybą
įvardijo kaip vieną iš penkių fundamentalių vartotojų teisių. Vieningos rinkos sukūrimas davė naują
impulsą vartotojų teisinės gynybos prieinamumo strategijos sklaidai – 1993 m. Komisija išleido
žaliąją knygą „Vartotojų teisinės gynybos prieinamumas ir vartotojų ginčų sprendimas
Vieningoje rinkoje“ 81. Šis dokumentas dar nepasiūlė konkrečių būdų, kaip spręsti vartotojų ginčus,
peržengiančius vienos valstybės narės sienas – jie kiek detalizuoti buvo po šios knygos sekusiame
1996 m. Komisijos veiksmų plane 82. Jame neginčijamai pripažįstamas neteisminių procedūrų
pranašumas prieš bylos nagrinėjimą teisme, tačiau pastebima, jog siekiant ginčo šalių pasitikėjimo
neteisminėmis institucijom is, būtina nustatyti joms minimalius kriterijus europiniu mastu.
Neteisminiai ginčų sprendimo mechanizmai, prieinami vartotojams, žymiai skiriasi
atskirose valstybėse narėse: jie gali kilti tiek iš viešųjų iniciatyvų centriniu lygiu (pvz., vartotojų
skundų tarybos Skandinavijos šalyse) ar vietiniu lygiu (arbitražiniai teismai Ispanijoje), tiek iš privačių
iniciatyvų (bankų ir draudimo bendrovių tarpininkai ir ombudsmenai). Dėl šios įvairovės labai skiriasi
ir šių institucijų priimamų sprendimų teisinė galia : kai kurie iš jų tik rekomendacinio pobūdžio
(Skandinavijos vartotojų skundų tarybų ir daugumos privačių ombudsmenų), kiti privalomi tik
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Commercial Law, Hart, 1998. P7 431.
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Council resolution of 14 April 1975 on a preliminary programme of the European Economic Community for a consumer
protection and information policy // OJ 1975 C92/1.
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576.
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profesionalams (bankų ombudsmenų), treti – privalomi abiem ginčo šalims (arbitražas). Ne visuomet
neteisminiai metodai, ypač privatūs, teikia pakankamai garantijų. 83

3.2. Vartotojų skundų neteisminio nagrinėjimo reglamentavimas EB teisėje
1998 m. kovo 30 d. Komisijos pranešime (toliau – Pranešimas) 84 ir kartu su juo
pateiktoje Komisijos rekomendacijoje (toliau – Rekomendacija)85 buvo nustatyti nepriklausomumo,
veiksmingumo, skaidrumo ir kt. kriterijai. 86 Šiame pranešime, kaip ir daugelyje Komisijos dokumentų,
pažymimi 2 esminiai individualių vartotojų teisminės gynybos trūkumai :
1) aukštos teisinių konsultacijų ir atstovavimo kai nos;
2) pernelyg ilgas laikotarpis iki galutinio bylos išsprendimo.
Taip pat nurodoma, jog teisminis ginčo sprendimas susijęs ir su psichologiniais aspektais – eilinį
vartotoją neretai „atbaido“ teisminių procedūrų formalumas ir sudėtingumas. Dažniausiai byli nėjimosi
išlaidos, kurias patirtų vartotojas, esti visiškai neadekvačios ginčo dalyko vertei, todėl dažnai
vartotojai net nebando ginti savo teisių.
Komisija pasiūlė 3 šių problemų sprendimo būdus:
1) supaprastinti ir patobulinti teismines procedūras (pvz., n umatyti, jog advokato atstovavimas
pasirinktinis, skatinti šalių susitaikymą iki teismo sprendimo), tačiau Pranešime šis
pasiūlymas nedetalizuotas;
2) pagerinti bendravimą tarp vartotojų ir profesionalų, taip padedant vartotojams surasti taikius
ginčų su profesionalais sprendimo būdus. Priemonės šiam tikslui pasiekti – padidinti
vartotojų informuotumą, padėti vartotojams aiškiau formuluoti savo skundus, taip pat
išspręsti

kalbos

problemą,

su

kuria

susiduriama

vienos

valstybės

narės

ribas

peržengiančiuose ginčuose.
3) Sprendžiant vartotojų ginčus, įdiegti neteismines procedūras – tarpininkavimą, sutaikymą,
arbitražą. Taigi, alternatyvus ginčų sprendimas 87 (toliau – AGS) neapsiriboja tik arbitražu –
apima ir pradinį neutralų situacijos įvertinimą, ekspertų paskyrimą, tarpininkavimą ir
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sutaikymą. AGS institucinė sąranga valstybėje narėje gali būti įvairi – ombudsmenas,
vartotojų skundų taryba, privatus tarpininkas, prekybos asociacija (šios formos gali būti
viešojo ir privataus pobūdžio). Tai, kokia ginčo sprendimo pro cedūra tinkamesnė ir
pasirenkama – neutralios trečiosios šalies pasiūlymas, sprendimas ar šalių suartinimas,
padedant joms atrasti sprendimą bendru sutarimu – dažniausiai priklauso ginčo pobūdžio.
Alternatyvaus ginčų sprendimo schemas ir jų ypatumus atskir ose ES valstybėse narėse
aptarsime žemiau, o dabar pereisime prie visoms joms ES mastu nustatytų ir taikomų
principų analizės.
3.2.1. Procedūros, kuriomis ginčas išsprendžiamas aktyviai įsikišant trečiajai šaliai
Minėtoji 1998 m. kovo 30 d. Komisijos rekom endacija numatė pagrindinius tokių procedūrų
principus. Pažymėtina, kad ši rekomendacija apsiribojo tik procedūromis, kurių metu ginčas
išsprendžiamas aktyviai įsikišant trečiajai šaliai , siūlančiai ar priimančiai sprendimą. Taigi institucijos,
atsakingos už vartotojų skundų neteisminį nagrinėjimą, turi vadovautis šiais principais:
 Nepriklausomumo – šio principo laikymosi užtikrinimas garantuoja sprendimus galinčios
priimti institucijos sankcijų nešališkumą. Nepriklausomumo užtikrinimui būtina, jog instituc ijos,
nagrinėjančios vartotojo skundą neteisminiame procese, paskirtasis asmuo būtų pakankamai patyręs ir
kvalifikuotas, ypač atitinkamos srities teisės žinių požiūriu, jo paskyrimo laikotarpis privalo būti
pakankamai ilgas ir apibrėžtas. Jei tokį asmenį d eleguoja tam tikra profesinė sąjunga ar įmonė, jis jose
neturi būti dirbęs paskutiniuosius trejus metus. Institucijos nepriklausomumą implikuoja ir vienodas,
proporcingas vartotojų ir profesionalų (verslo) atstovavimas joje.
 Skaidrumo – šis principas apima visų suinteresuotų asmenų tinkamą informavimą apie
neteisminės institucijos kompetenciją (nagrinėjamų skundų rūšis), teritorinį teismingumą, ginčo
dalyko vertės ribas, apie reikalavimus, kuriuos turi atitikti pareiškėjas, procesinius reikalavimus
skundui ir pan., apie galimas neteisminio proceso išlaidas jo šalims, pagrindinius teisės aktus, kuriais
remdamasi institucija priima savo sprendimus, vidines procedūrines institucijos taisykles, apie jos
priimamų sprendimų teisinę galią (privalomumą). Šis princip as reikalauja iš atitinkamos institucijos
atskaitomybės – kasmetinių ataskaitų apie priimtus sprendimus publikavimas.
 Rungimosi – šalims turi būti suteikiama galimybė kompetentingai institucijai pateikti savo
nuomones ir paaiškinimus, išklausyti priešingos šalies argumentus ir ekspertų išvadas.
 Veiksmingumo – vartotojui turi būti suteikiama teisė dalyvauti procese ir be atstovo
(teisininko, advokato), procedūra turėtų būti nemokama arba reikalauti tik nedidelių išlaidų, laikotarpis
tarp skundo pateikimo ir galutinio sprendimo privalo būti trumpas, o kompetentinga institucija veikia
aktyviai, atsižvelgdama į aplinkybes, kurios gali būti reikšmingos sprendžiant ginčą.
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 Teisėtumo – neteisminės institucijos priimtas sprendimas neatima iš vartotojo teisės į teisin ę
gynybą, kurią garantuoja imperatyvios nacionalinės teisės normos. Ginčo šalys per įmanomai trumpą
laiką informuojamos apie institucijos priimtą sprendimą ir jo motyvus.
 Laisvės – neteisminės institucijos priimtas sprendimas privalomas ginčo šalims tik tu o atveju,
jei šalys apie tai buvo informuotos iš anksto ir išreiškė savo sutikimą. Tai, kad vartotojas nusprendžia
pasinaudoti neteismine procedūra, nereiškia jo įsipareigojimo, kuris atimtų teisę dėl ginčo pateikti
ieškinį teisme.
 Atstovavimo – šalis turi teisę būti atstovaujama arba gauti pagalbą iš trečiosios šalies visose
proceso stadijose.
Priėmus šią rekomendaciją, Komisija buvo informuota apie neteismines institucijas, kurios,
valstybių narių manymu, visiškai atitinka aptartuosius principus.
Jei šalys pasirenka arbitražą, tai nėra būdas išvengti Europos Bendrijos viešąja politika pagrįstų
taisyklių – Europos Bendrijų Teisingumo Teismas pripažino arbitrų pareigą taikyti Europos Bendrijos
viešąją politiką savo iniciatyva. 88
3.2.2. Procedūros, kuriomis gi nčas išsprendžiamas bendru šalių sutarimu
Aukščiau Aptartoji rekomendacija neapėmė procedūrų, kuriomis siekiama įtikinti ginčo šalis
surasti bendrą kompromisinį sprendimą , todėl 2001 m. kovo 4 d. Komisijos pranešime 89 pažymima,
jog siekiama užtikrinti varto tojams didesnį pasirinkimą, suteikti ginčų sprendimams daugiau
lankstumo, ypač atsižvelgiant į elektroninės komercijos sklaidą. Taip siekiama sukurti veiksmingą
mechanizmą, leidžiantį vartotojams pasinaudoti bei apginti materialines teises, kurias užtikrin o
ankstesnės direktyvos. Skatinant įvairias, novatoriškas, lanksčias bei veiksmingas AGS formas, kartu
su pranešimu pateikta Komisijos rekomendacija dėl principų neteisminio ginčų nagrinėjimo
institucijoms, sprendžiančioms ginčus bendru sutarimu 90 (ši rekomendacija neapima vartotojų
skundų nagrinėjimo, kai ginčą tiesiogiai su vartotoju sprendžia patys verslininkai arba tokias skundų
nagrinėjimo paslaugas teikia trečioji šalis, tačiau ji veikia kaip verslininkų atstovas ar jų vardu).
 Šios neteisminio vartotoj ų skundų nagrinėjimo rūšies institucijos savo nešališkumą turėtų
užtikrinti šiomis priemonėmis: atskleisti ginčo šalims informaciją, kuri parodytų šios institucijos
nesuinteresuotumą (už procedūrą atsakinti asmenys skiriami nustatytam laikotarpiui ir negal i būti
nušalinti nuo pareigų be rimtos priežasties, neturi potencialaus ar faktinio interesų konflikto su nei
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viena iš ginčo šalių) ir kompetenciją, leidžiančią šalims remiantis pakankama informacija apsispręsti,
ar verta spręsti ginčą pagal tokią procedūr ą.
 Informacijos prieinamumą šalims turėtų užtikrinti procedūros skaidrumas – išankstinė
informacija apie procedūros veikimą ir prieinamumą, dar iki šalims ją pasirenkant – kokie ginčai gali
būti sprendžiami pagal šią procedūrą, preliminarūs reikalavimai, kuriuos turi atitikti šalys, proceso
kalba, galimos šalių išlaidos, procedūros trukmė, ypač atsižvelgiant į ginčo pobūdį, materialinės teisės
normos, taikomos proceso metu (pvz., tam tikros pramonės šakos geros verslo praktikos taisyklės),
pačios procedūros reikšmė ginčo išsprendimui, susitarimo, kurį pasiekia ginčo šalys, teisinė galia. Taip
pat turi būti viešai prieinama informacija apie pagal šią procedūrą išnagrinėtų ginčų skaičių ir rūšis,
išnagrinėjimo pasekmes, procedūrų trukmę, nagrinėjimo metu iški lusias sistemines problemas, ir jei
žinoma, apie tai, kaip šalys laikėsi pasiekto susitarimo.
 Procedūros veiksmingumas užtikrinamas jos lengvu prieinamumu abiems šalims, nesvarbu,
kur šalys būtų įsikūrę, procedūra vartotojams turėtų būti nemokama arba išla idos proporcingos
ginčijamai sumai, šalims nebūtina turėti teisinį atstovą, procedūra turi trukti įmanomai trumpai, tuo
pačiu už procedūrą atsakingai institucijai periodiškai stebint ginčo sprendimo pažangą, kaip ir ginčo
šalių elgesį, siekiant užtikrinti šalių įsipareigojimą siekti tinkamo, sąžiningo ir savalaikio sprendimo.
 Proceso sąžiningumo garantijos – šalių informuotumas apie teisę atsisakyti dalyvauti
procedūroje arba iš jos pasitraukti bet kuriuo metu ir spręsti ginčą teisminėmis ar kitomis
neteisminėmis priemonėmis, jei procedūra jų netenkina; galimybė pateikti bet kokius argumentus ir
kitą su ginču susijusią informaciją, o trečiajai šaliai pasiūlius galimus sprendimus – pateikti savo
požiūrį ir komentarus dėl kitos šalies argumentų ar įrodymų; šal ių bendradarbiavimo skatinimas, ypač
teikiant teisingam ginčo išsprendimui reikalingą informaciją; šalims turi būti suteikiamas protingas
terminas apsispręsti, ar joms priimtinas siūlomas sprendimas. Prieš sutikdamas su tokiu siūlomu
sprendimu, vartotojas privalo būti informuotas apie teisę sutikti ar ne su siūlomu sprendimu, apie tai,
jog siūlomas sprendimas gali būti mažiau palankus nei galimas teisminis sprendimas, apie teisę prieš
sutinkant ar atmetant siūlomą sprendimą, pasinaudoti nepriklausomu patari mu. Taip pat vartotojui turi
būti žinoma, jog pasinaudojimas šia procedūra neužkerta kelio pasinaudoti kitais ginčo neteisminio
sprendimo mechanizmais ar spręsti ginčą teisme. Taipogi vartotojas turi žinoti apie sprendimo, su
kuriuo jis sutinka, teisinę ga lią.
Pažymėtina, jog abi aptartosios rekomendacijos adresuotos tiek valstybėms narėms (taikomos jų
veiksmams, kuriais siekiama palengvinti neteisminį vartotojų ginčų sprendimą) ir fiziniams bei
juridiniams asmenims, atsakingiems už neteisminių vartotojų gi nčo sprendimo procedūrų sukūrimą ar
vykdymą. Šios rekomendacijos vertintinos kaip principai, kuriais remiantis Bendrijos mastu siekiama
sukurti patikimą ir nuoseklią vartotojų ginčų sprendimo sistemą.
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2002 m. Komisijos Žaliojoje knygoje 91 pastebima, jog vartotojų teisė – tai sritis, kur bene
daugiausia nuveikta plėtojant alternatyvų ginčų sprendimą Europos Sąjungos lygmeniu. 2002 -2006 m.
Vartotojų politikos strategijoje 92 taip pat akcentuojama efektyvaus AGS svarba, tačiau negalima
nesutikti su nuomone, jog v isos iniciatyvos, kurių imtasi pašalinant procesines kliūtis vartotojų
pasitikėjimui, yra ankstyvojoje sklaidos stadijoje, ir joms reikia subręsti, pirmiau išsprendžiant
maksimalaus materialinės vartotojų teisės harmonizavimo klausimą. 93

3.3. Neteisminio vartotojų ginčų nagrinėjimo institucijos ir jų kompetencija
ES valstybėse narėse
3.3.1. Belgija
Belgija šiuo metu turi 14 neteisminių vartotojų ginčus sprendžiančių institucijų, visos jos
yra Europos neteisminio vartotojų ginčų nagrinėjimo tinklo (European E xtra-judicial Network) narės.
Tik 4 iš jų teikia arbitražo paslaugas. Kaip ir Danijoje, Nyderlanduose (žr. žemiau) bei kai kuriose
kitose valstybėse narėse, pagrindinį vaidmenį sprendžiant vartotojų ginčus atlieka vartotojų skundų
komisijos (consumer complaints boards – kt. pasitaikantys literatūroje vertimai į lietuvių k. – vartotojų
skundų tarybos, vartotojų ginčų komisijos).
Legibel buvo įkurta 1991 m. penkių stambių bendrosios atsakomybės draudimo
bendrovių, arbitražinę veiklą pradėjo 1999 m. Ji sprend žia ginčus tarp apsidraudusiųjų, kurių įsigytas
draudimo polisas numato, jog teisinę pagalbą (gynybą) teiks vienas iš šių penkių pradinių draudikų. Jei
draudimo bendrovė yra kita, tuomet arbitražiniam ginčo nagrinėjimui reikalingas pastarosios
sutikimas.
Kelionių ginčų komisija (toliau – KGK) įkurta 1983 m. kaip nepelno organizacija, nuo
1993 m. subsidijuojama Belgijos vyriausybės. 95 proc. Belgijos kelionių organizatorių ir 70 proc.
Kelionių agentų priklauso profesinėms organizacijos, kurios atstovaujamos KGK. Šie kelionių
organizatoriai ir kelionių agentai privalo naudoti standartinę KGK sutartį su vartotojais, kuri numato
arbitražinį ginčo sprendimą vartotojo pasirinkimu.
Baldų ginčų komisija (BGK), įkurta 1981 m. kaip privati nepelno asociacija – didžioji
dauguma baldų mažmenininkų priklauso organizacijai (NAVEM), kuri atstovaujama BGK direktorių
valdyboje. NAVEM nariai privalo taipogi naudoti standartinę sutarties su pirkėjais formą, o jų ginčai
su vartotojais sprendžiami arbitraže vartotojui sutikus.
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Sauso drabužių valymo ginčų komisija (SDVGK), 1972 m. įkurta privati organizacija
– dauguma valytojų priklauso Profesinei drabužių valytojų konfederacijai, kuri atstovaujama SDVGK
direktorių valdyboje. 94
Žemiau aptariamas Komisijos rekomendacijoje 98/257 išd ėstytų principų įgyvendinimas
Belgijoje, analizuojant pagrindinius principus ir nurodant, kaip jie buvo įgyvendinti Belgijoje.
Nepriklausomumo principas
Pagal minėtų 4 institucijų taisykles tribunolas sudaromas iš arbitrų ir ekspertų, kuriuos
lygiai skiria vartotojai ir profesionalų organizacijos, kolegijai pirmininkauja teisininkas. Pirmininką
skiria pati arbitražo institucija ir jis nepriklausomas nuo bet kokių profesinių ar vartotojų organizacijų.
Nepriklausomumo nebuvimas gali būti pakankamas pagrindas anuliuoti arbitražo sprendimą pagal
Belgijos teisę.
Veiksmingumo principas
Vienas iš požymių, kad šios institucijos siekia užtikrinti šį principą – mažos išlaidos
vartotojui. Vartotojas-pareiškėjas KGK privalo laikinai sumokėti 10% reikalavimo sumos, bet n e
mažiau nei 100 ir ne daugiau nei 625 eurus. Laikinas mokestis grąžinamas, jei vartotojas laimi.
Legibel taiko kiek kitokį režimą – draudikas atlieka pradinį 100 eur ų įnašą, o proceso išlaidos lygiai
paskirstomos tarp šalių.
Pastangos siekiant veiksmingum o ribojant laikotarpį nuo kreipimosi į arbitražą iki
sprendimo nevienodai sėkmingos. Arbitražas Legibel vidutiniškai trunka 6 mėn., SDVGK – apie 4
mėn., BGK – 6-8 mėn., KGK – apie 1 metus. Be to, šalys, prieš parašant skundą, privalo išlaukti
„aistrų atvėsimo“ (derybų pertrauka apsigalvoti) laikotarpį: KGK – 4 mėn., BGK – 1 mėn., SDVGK –
2 mėn. Legibel nenustatė tokio reikalavimo.
Laisvės principas
KGK taisyklių 5 str. numato, kad KGK turi jurisdikciją, jei abi šalys sutaria dėl arbitražo
kilus ginčui. Jei skundą pateikia kelionių agentas ar kelionių organizatorius, vartotojas per 15 d. nuo
pranešimo gavimo gali prieštarauti KGK jurisdikcijai. BGK taisyklės skiriasi – baldų pirkėjai turi
pasirinkimą pažymėti arbitražo punktą baldų pirkimo sutartyje. Taigi dė l arbitražo jie turi apsispręsti
iki kylant ginčui. Vartotojas, kuris neišbraukia arbitražo punkto, pvz., dėl užmaršumo, pasirašydamas
sutartį, privalo ginčą spręsti arbitraže pagal BGK taisykles. Kvestinuotina, ar tai atitinka Komisijos
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rekomendacijoje numatytą laisvės reikalavimą, kadangi gali būti paneigta vartotojo teisė tiesiogiai
kreiptis į teismą.
3.3.2. Danija
Ekonomikos ir verslo reikalų ministerija . Apskritai atsakinga už vartotojų politiką,
tačiau daugelį naujų politikos klausimų deleguoja Vartot ojų agentūrai.
Danijos vartotojų agentūra . Įsteigta 1988 m., atsakinga už kasdi enį vartotojų politikos
vykdymą, o iš principo v eikia kaip Vartotojų skundų komisijos ir Vartotojų ombudsmeno
sekretoriatas.
Vartotojų skundų komisija (VSK). Sprendžia vartotojų ginčus, susijusius su vartojimo
prekėmis ir paslaugomis. Ją sudaro pirmininkas ir 25 nariai, atstovaujantys vartotojus, prekybininkus ir
pramonininkus. Kasmet išnagrinėja daugiau nei 4.800 skundų. Šalia VSK veikia 11 įgaliotų privačių
vartotojų skundų komisijų (finansų, draudimo sektoriai etc.). Nepavykus vartotojui išspręsti ginčo su
mažmenininku, jis kreipiasi į VKS ar į vieną iš privačių komisijų. Pagal naująją vartotojų strategiją
siekiama reformuoti vartotojų skundų sistemą, skatinant daugiau pramonės sektorių steigti privačias
vartotojų komisijas (pvz., IT sektoriuje). VSK negali atsisakyti nagrinėti skundo, patenkančio į jos
sritį. Skundo nagrinėjimas kainuoja 80 Danijos kronų (ginčuose, susijusiuose su automobiliais – 400
Danijos kronų). Jei daugeli s vartotojo reikalavimų patenkinama, priešinga šalis turi sumokėti šį
mokestį. Komisija padengia bet kokių ekspertų, kurių nuomonės laikomos reikalingomis, išlaidas. Nei
viena ginčo nemoka kitos šalies išlaidų, patirtų nagrinėjimo metu. Pagal vartotojų sku ndų sistemos
reformą (2003 m. patvirtintą Parlamento) VSK -je ginčą pralaimėjusios bendrovės turės sumokėti dalį
skundo nagrinėjimo išlaidų. Komisijos sprendimai neprivalomi, tačiau įprastai jų laikomasi. Jei viena
iš šalių atsisako sutikti su Komisijos spr endimu, kitai šaliai kreipusis į teismą, labai didelė tikimybė,
jog teismas pritars Komisijos sprendimui. VSK sudėtingumą turėtų sumažinti numatoma galimybė, jog
kai kuriuos skundus nagrinėtų ne visos sudėties Komisija, o atskiri jos pareigūnai.
Danijos Vartotojų skundų akte (Act on Consumer Complaints 95), įsigaliojusiame 2004 m.
sausio 1 d., nustatomos procedūros, kuriomis remiantis sudaromos skundų nagrinėjimo institucijos,
taip pat jų kompetencijos:
Tvirtinamos privačios skundų ar apeliacijų komisijos
5.1. Ekonomikos ir verslo reikalų ministras gali patvirtinti privačių skundų ar apeliacijų komisijų įsteigimą ir jų įstatus
specifinėse prekybos ar kitose aiškiai apibrėžtose srityse.
5.2. Toks patvirtinimas galimas tik tuo atveju, jei privačios skundų ar ap eliacijų komisijos įstatai turi nuostatas dėl
komisijos sudarymo ir nagrinėjimo procedūros, kuri tenkina šalis, ir nuostatas, susijusias su mokesčiais ir išlaidomis.
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5.3. Patvirtinimas gali būti išduodamas ribotam laikotarpiui ir gali būti atšaukiamas, jei sąlygos, buvusios patvirtinimo
metu, nebeegzistuoja.
5.4. Ministras gali nustatyti taisykles, skirtas privačių skundų ar apeliacijų komisijų patvirtinimui.
6.1. Agentūra gali veikti kaip patvirtintų privačių skundų ar apeliacijų komisijų sekretoriatas ir dėl to gauti pajamas.
[…]
Vartotojų skundų komisija
7. Vartotojų skundų komisija privalo peržiūrėti vartotojų skundus prieš prekybininkus, susijusius su prekėmis, darbu ir
paslaugomis, kurie nepatenka į patvirtintų privačių skundų ar apeliacijų komisijų n agrinėjimo kompetenciją.
8. Skundai, kuriuos teisės aktai priskiria specialioms skundų ar apeliacijų komisijoms, nepatenka į Vartotojų skundų
komisijos kompetenciją.
[…]
9.2. Siekdama skundų atvejų prevencijos, Agentūra taip pat teikia patariamąsias pasla ugas verslo bendruomenei ir
vartotojams ir padeda verslo bendruomenėms steigiant patvirtintas privačias skundų ar apeliacijų komisijas.
[…]
10.2. […] Ministras privalo nustatyti taisykles, nurodančias, kokia apimtimi vartotojų skundai, susiję su prekėmis a r
darbais bei paslaugomis, atliekamais viešųjų institucijų, gali būti pateikiami Vartotojų skundų komisijos nagrinėjimui.
10.3. Be to, ministras gali nustatyti, kad tam tikros prekės, darbai ir paslaugos ar verslo sritys nepatenka į Komisijos
kompetenciją.
10.4. Ministras taip pat gali nustatyti, kad skundas negali būti pateikiamas, kuomet prekių ar paslaugų kaina nesiekia tam
tikros ribos ar ją viršija.
12.2. Ekonomikos ir verslo reikalų ministras skiria Komisijos narius. Pirmininkas ir pirmininko pavaduo tojas privalo būti
teisėjai ir neturėti jokių individualių sąsajų su vartotojų organizacijomis ar prekybos ir pramonės organizacijomis.
Vartotojų ir verslo bendruomenės interesų atstovai skiriami rekomendavus vartotojų organizacijoms ir prekybos bei
pramonės organizacijoms.
[…]
12.4. Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas skiriami 4 metų laikotarpiui ir gali būti skiriami pakartotinai. Vartotojų ir
verslo bendruomenės interesų atstovai skiriami 4 metų laikotarpiui ir gali būti skiriami pakartotinai.
13. Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas privalo dalyvauti Komisijai nagrinėjant skundą. Be to, privalo dalyvauti bent 2
nariai, išrinkti iš vartotojų ir verslo bendruomenės interesų atstovų, taip užtikrinant vienodą atstovavimą.
14.1. Vartotojų skundų komisija priima sprendimus dėl skundų, pateiktų jos nagirnėjimui.
14.2. Komisija atmeta skundus, kuriuos ji laiko netinkamus nagrinėjimui.
14.3. Komisija gali atsisakyti nagrinėti skundą, jei mano, kad vartotojas tikrai pralaimės bylą.
14.4. Komisija gali įgalioti sekretoriatą priimti sprendimus tam tikrais skundų atvejais remiantis Komisijos praktika ir
kitais atvejais, sprendimus, nurodytus 14.2 ir 14.3 punktuose.

Panaši sistema ir kitose Skandinavijos šalyse – Švedijoje ir Suomijoje daugelį vartotojų
skundų sprendžia „vartotojų skundų komisijos“ (sukurtos 1970 -aisiais metais). Tai administracinės
valdžios rūšis, sprendimus priima rašytinės procedūros, kuri nustatyta statutu, pagrindu.
Vartotojų ombudsmenas . Jis siekia užtikrinti, jog privataus ir viešojo vers lo veikla
vadovautųsi gera rinkos praktika. Jis nagrinėja atvejus pagal savo prioritetus ir nenagrinėja
individualių skundų. Jam padeda 10 asmenų personalas iš Danijos vartotojų agentūros. Jis rengia geros
praktikos gaires, atsižvelgdamas į vartotojų, vers lo ir visuomenės poreikius. Galimos jo derybos ir
individualiai su atskira bendrove, tačiau dažniausiai problemos aktualios prekybai ar rinkai apskritai.
Išskyrus teismus, niekas negali kištis į ombudsmeno nagrinėjamas bylas (įskaitant ministrus). Jie
Ombudsmenas siekia sustabdyti tam tikrą veiklą, jis turi kreiptis į komercinį teismą (sudarytą iš teisėjo
ir po 2 asmenis iš vartotojų organizacijų ir verslininkų). Jei nagrinėjamas atvejis susijęs su bausme, jis
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turi kreiptis į Policiją su prašymu pradėti tyr imą. Jei ši nusprendžia, kad byla turi būti nagrinėjama
teisme, Ombudsmenas perduoda ją teismui. Ombudsmenas gali nustatyti pereinamąjį draudimą.
Danijos vartotojų taryba . Atstovauja vartotojus tarybose, komisijose ir komitetuose
(daugiau nei 200 iš jų) ir tiesiogiai – Vyriausybėje bei Parlamente. Kontaktų su verslo bendruomene
išdava – įsteigtos kelios privačios skundų komisijos (draudimo, bankų ir investicijų, kelionių,
konstrukcijų sektoriuose). 85 proc. sekretoriato išlaikymo išlaidų dengia Vyriausybė.
Pagrindinės Danijoje veikiančios vartotojų organizacijos pateikiamos lentelėje:
Vyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos

• Ekonomikos ir verslo reikalų ministerija

• Danijos vartotojų taryba

• Danijos vartotojų agentūra (Agentūra)

• Danijos aktyvūs vartotojai

• Vartotojų skundų komisija (Komisija)

• Vartotojų grupės

• Vartotojų ombudsmenas (Ombudsmenas)

• Aplinkos apsaugos nevyriausybinės
organizacijos

(Ministry of Economic and Business Affairs)

(Danish Consumer Council)

(Danish Consumer Agency)

(Active Consumers Denmark)

(Consumer Complaints Board)

(Consumer Ombudsman )

(Consumer Groups)

(Environmental NGO's)

• Vartotojų informacijos centras

• Energetikos organizacijos

• Konkurencijos agentūra

• Privačios bendrovės

(Consumer Information Centre)

(Competition Agency)

(Energy Organisations)

(Private Companies)

3.3.3. Jungtinė Karalystė
Alternatyvus ginčų sprendimas . Dauguma prekybos asociacijų siūlo sutaik ymo ir
arbitražo paslaugas, o daugelis veiklos kodeksų reikalauja, jog vartotojų skundai būtų nagrinėjami
arbitraže. Arbitražo nuostatos nėra privalomos vartotojams Anglijoje, Škotijoje ir Velse, kuomet ginčo
suma mažesnė nei 5000 svarų (Šiaurės Airijoje – kai mažesnė nei 3000 svarų). Kuomet suma didesnė,
nuostatos dėl arbitražinio nagrinėjimo

gali būti nesąžiningos ir netaikomos pagal 1994 m.

Nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais taisykles. 96
Ombudsmenas. Tam tikruose prekybos sektoriuose ombudsmeno schemos implikuoja
mažiau šališką skundų nagrinėjimo bū dą (tipiniai sektoriai – finansinės paslaugos; teisinės paslaugos;
nekilnojamojo turto agentai). Tam, kad tokią schemą patvirtintų Britanijos ir Airijos ombudsmenų
asociacija, ji turi atitikti 4 pagrindinius kriterijus – nepriklausomumo, veiksmingumo, sąži ningumo ir
96

Comparative Study on Consumer Policy Regimes; prieiga per internetą:
http://www.dti.gov.uk/ccp/topics1/pdf1/benchuk.pdf , žiūrėta 2006 vasario 10 d.

39

atskaitingumo. Ombudsmenas nagrinėja iš eilinių vartotojų gautus skundus dėl tam tikrų viešųjų
institucijų ir privataus sektoriaus paslaugų. Ombudsmeno paslaugos

– nemokamos. Įprastai

ombudsmenas nenagrinėja skundo tol, kol organizacijai, versl o ar profesinių standartų institucijai
nesuteikiama protinga galimybė jį nagrinėti. Jei ombudsmenas nusprendžia vykdyti formalų tyrimą, jis
pateikia raštišką tyrimo ataskaitą, ir įprastai pateikia nagrinėtus įrodymus bei ginčo sprendimo
pasiūlymus. Jei skundas pripažįstamas teisėtu, ombudsmenas tikisi, jog organizacija pasirinks
tinkamas priemones. Ne visi ombudsmeno sprendimai gali būti įgyvendinami teisme.
Britanijos ir Airijos Ombudsmenų asociacijos atlikta jų narių apžvalga pateikia tokius
duomenis97 (apklausta 17 ombudsmenų):
Ar jūsų įstaiga veikia šiais metodais?
Procesas

Teigiamų atsakymų skaičius

Derybos

6

Tarpininkavimas

6

Sutaikymas

4

Ankstyvasis neutralus įvertinimas

4

Arbitražas

1

Sprendimo priėmimas

7

Kita:
Prevencija

2

Neformalus sprendimas

4

Alternatyvus ginčo sprendimas nenaudojamas

5

Alternatyvaus ginčo sprendimo naudojimas svarstomas

1

3.3.4. Italija
Prekybos rūmai ir alternatyvus ginčų sprendimas. Italijos vyriausybė taip pat ėmėsi
priemonių, skatindama tarpininkavimą/sutaikymą (conciliazione) ir arbitražą (arbitrato) per Prekybos
rūmus. 1993 m. gruodžio mėn. įstatymas „Prekybos, Pramonės, Amatų ir Žemdirbystės Rūmų (toliau
– PPAŽR) reforma“ naujai apibrėžė prekybos rūmų vaidmenį: suteikta naujų galių, kai kurios kitos
galios, anksčiau suteiktos tik kai kuriems rūmams, išplėstos visai sistemai, t.y. alternatyvus ginčų
sprendimas nebėra keleto Rūmų diskrecija, o visų prekybos rūmų teisė ir pareiga. Teisė – nes minėto
įstatymo 2(iv)(a) paragrafas numato, jog „PPAŽR gali inicijuoti arbitražo ir sutaikymo komisijų
sudarymą ginčų tarp įmonių bei ginčų tarp įmonių ir vartotojų sprendimui“. Pareiga – vėliau priimti
įstatymai rodo bandymus, jog ginčų nagrinėjimas arbitražu ir sutaikymu per PPAŽR taptų privalomu.
Tarpininkavimas/sutaikymas . Prekybos rūmų tarpininkavimo tarnybos tarpininkas
nesprendžia ginčo – jis padeda šalims surasti abipusiai tenkinantį sprendimą. Ši procedūra pigesnė, nei
97

The
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of
ADR
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Processes ;
prieiga
http://www.adrnow.org.uk/fileLibrary/pdf/Use_of_ADR_Survey_2.pdf , žiūrėta 2006 vasario 17 d.
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arbitražas. Siekiama užtikrinti, jog visi rūmai teiktų šią paslaugą, vadovaudamiesi panašiais kriter ijais,
tarpininkams organizuojami mokymai pagal pripažintus nacionalinius standartus. Išlaidos: tam, jog
būtų imtasi tarpininkavimo, Milano prekybos rūmai nustatę 40 eurų mokestį, kai ginčo suma nesiekia
1000 eurų, tačiau mokesčio nėra, kai viena iš šalių yra vartotojas arba kai tarpininkavimo reikalauja
įstatymas.
Arbitražas. Arbitražo procedūra vykdoma vadovaujantis Italijos arbitražo proceso
kodeksu. Rūmai teikia „vykdomąjį arbitražą“, kuomet ginčo sprendimas patikimas komisijai kaip
teismo alternatyvai. Procesas baigiamas „sprendimo ataskaita“, kuri sukuria šalims privalomą
privatinės teisės susitarimą. Ji gali būti skundžiama teisme. Kai kurie Prekybos rūmai yra nusprendę
vykdyti jiems įstatymo priskirtą arbitražo vaidmenį bendradarbiaujant su kitais Rū mais ar drauge su
kitomis organizacijomis. Arbitražo ir sutaikymo taisyklės numatomos sutarčių straipsniuose.
Vartotojų grupės ir alternatyvus ginčų sprendimas . Vartotojų grupės taip pat skatinamos
derėtis dėl sprendimo iki pateikiant ieškinį teismui. Pažy mėtina, jog Italijos CPK 183, 185 ir 350 str.
(skirti sutaikymui) reikalauja, jog teisėjas įvertintų, ar praktiškai egzistuoja sąlygos baigti bylą
susitarimu – tuomet šalių taikus susitarimas inkorporuojamas į teismo įsakymą. 1998 m. liepos 30 d.
įstatymas Nr. 281 vartotojų asociacijoms taip pat suteikia galimybę joms nustatyti sutaikymo
procedūrą per Prekybos rūmus. 98 Po aptartos reformos visų ekonomikos sektorių Rūmų tarybos turi
vartotojų atstovą.
Ombudsmeno institucija Italijoje kol kas veikia tik bankų sektoriuje.
3.3.5. Nyderlandai
Nyderlanduose dauguma ginčų, kylančių tarp vartotojų ir prekių bei paslaugų teikėjų,
išsprendžiama alternatyvaus ginčų sprendimo pagalba, o ne teismuose. Pagrindinė AGS forma –
vartotojų skundų komisijos (“ Geschillencommissies”), dauguma jų priklauso Vartotojų skundų
komisijų fondui (VSKF). Nuo 1970 -ųjų metų šias komisijas įvairiuose sektoriuose steigia prekybos
asociacijos, verslo atstovai ir Olandijos vartotojų asociacija. Dauguma komisijų pripažintos
Teisingumo ministerijos – tam jos privalo atitikti Vartotojų skundų komisijų pripažinimo taisyklėse
nustatytus kriterijus, kuriais siekiama užtikrinti sąžiningą procedūrą (egzistuoja keletas nepripažintų
komisijų, pvz., finansų sektoriuje).
Tam, jog galėtų veikti kaip VSKF narė s, komisijos turi tenkinti papildomus
reikalavimus: turėti tinkamą (solidžią) organizacinę struktūrą; prekybos asociacijos nariai negali
98
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naudoti nesąžiningų sąlygų savo standartinėse sutartyse su vartotojais; prekybos asociacijos turi
garantuoti, jog jos nariai laikysis privalomų Komisijos priimtų sprendimų. Šiuo metu 31 komisija
veikia kaip VSKF narės 99 (automobilių; bankinių reikalų; elektronikos prekių; pažinčių tarnybų;
laidojimo paslaugų etc.). Įprastai komisijos sudaromos iš prekybos asociacijų ir vart otojų atstovų,
vadovaujant nešališkam pirmininkui. Kai kurios iš jų turi sekretorių, reikalui esant pasitelkiami
ekspertai. Pirmininkas, nariai ir ekspertai skiriami VSKF valdybos ne ilgesniam nei 4 m. laikotarpiui
(gali būti skiriami pakartotinai). VSKF i šlaidas (50 proc.) subsidijuoja Teisingumo ministerija, skundų
komisijų išlaidas dengia prekybos asociacijos, Olandijos vartotojų asociacija ir Karališkasis Olandijos
turizmo klubas.
Ne visi prekybininkai yra nariai prekybos asociacijų, kurios dalyvauja s kundų
komisijose. Vidutiniškai tik 10 proc. prekybininkų saisto šių komisijų sprendimai (tačiau, pvz.,
komisijų jurisdikcija apima visą telekomunikacijų sektorių, nes visos šio sektoriaus verslo struktūros
įstatymiškai privalo būti asociacijų narės). Tačia u toks prekybininkas gali nuspęsti, jog jam galios tam
tikros skundų komisijos sprendimai.
Procedūra. Visų pirma, vartotojas, prieš pateikdamas skundą komisijai,

privalo

pabandyti išspręsti ginčą su pačiu tiekėju. Komisijos, priklausančios VSKF, veikia pa gal
standartizuotą procedūrą. Skundas komisijai pateikiamas raštu, pakanka ir paprasto laiško. Tuomet
vartotojas gauna klausimyną, kuriuo gali pasinaudoti pateikdamas skundą komisijai. Gavus šį
užpildytą ir pasirašytą klausimyną suinteresuotam tiekėjui sut eikiama galimybė išdėstyti savo požiūrį
Komisijai. Po šios rašytinės stadijos suinteresuotos šalys kviečiamos pristatyti savo pozicijas žodinio
nagrinėjimo metu skundų komisijoje. Liudininkai ar ekspertai gali būti išklausomi skundų komisijos ar
šalių reikalavimu. Procedūra nustatyta tokia, kad vartotojas galėtų spręsti ginčą ir be teisinio
atstovavimo. Apytikrė proceso trukmė – 6,5 mėn.
Išlaidos. Vartotojai moka mokestį pateikdami skundą (20 -80 eurų, atsižvelgiant į ginčo
sumą), kurį sumoka tiekėjas, jei v artotojo skundas pripažįstamas pagrįstu.
Sprendimo privalomumas. Skundų komisijos priima abiem šalims teisiškai privalomus
sprendimus. Apeliacija negalima, išskyrus kreipimąsi į teismą per 2 mėn. nuo sprendimo išsiuntimo.
Tačiau teisėjas tegali minimaliai peržiūrėti sprendimą – paskelbti sprendimą niekiniu ir negaliojančiu,
jei jis, remiantis protingais ir sąžiningais kriterijais, nepriimtinas dėl savo turinio arba dėl procedūros,
pagal kurią jis buvo priimtas esamomis aplinkybėmis. Tai reiškia, jog skundų komisijos sprendimas
tegali būti atmestas teismo, jei komisija ignoravo pagrindinius procesinius principus (kaip antai
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išdėstyti aukščiau aptartose Europos Komisijos rekomendacijose). Atmetęs komisijos sprendimą
teismas gali priimti savo sprendimą. Esmini s tokio komisijos sprendimo trūkumas, lyginant su
arbitražiniu sprendimu – jis nenurodo vykdymo teisės. Jei vartotojas siekia, kad kita šalis jį vykdytų,
jis privalo kreiptis į teismą, kad šis priimtų įsakymą dėl privalomo sprendimo laikymosi. Ši problema
išsprendžiama, kuomet Komisija veikia kaip VSKF narė – tiekėjui savanoriškai nesutinkant su
privalomu komisijos sprendimu, prekybos asociacija garantuoja, jog jos nariai veiks vadovaudamiesi
privalomu sprendimu, t.y. prekybos asociacija perima vieno iš sa vo narių įsipareigojimą (kai šis
nesilaiko sprendimo ir per 2 mėn. neapskundžia jo teismui).
Be vartotojų skundų komisijų, Nyderlanduose veikia keletas ombudsmeno schemų ,
daugiausia finansų sektoriuje. Svarbiausi – Gyvybės draudimo ombudsmenas, Nuostolių d raudimo
ombudsmenas ir kt. Šias institucijas įkuria atitinkamos prekybos asociacijos, kurios jas finansuoja.
Nagrinėja skundus, susijusius su verslo subjektais, kurie yra tos asociacijos nariai. Skundus, susijusius
su subjektais, nesančiais nariais, ombuds menas nagrinėja tik pastariesiems sutikus. Ombudsmeno
paslaugos nemokamos, dažniausiai procedūra neveša, nėra žodinio proceso. Visų pirma siekiama
susitarimo tarp šalių per tarpininkavimą. Jei tarpininkavimas baigiasi nesėkme, tuomet ombudsmenas
gali priimti neprivalomo pobūdžio rekomendaciją. Vis dėlto prekybos asociacijų nariai dažniausiai
laikosi ombudsmeno rekomendacijų. Procedūros trukmė – apie 3 mėn.
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Summary
Consumer dispute resolution
Consumer disputes may be resolved either in courts or using vari ous out of court
procedures. Taking into consideration that most consumer disputes are of limited economic value in
relation to the costs of legal representation, the out of court procedures are of utmost importance in
settling consumer disputes.
This chapter deals with out of court consumer dispute resolution paying particular
attention to the system applied in Lithuania. This forms first and most extensive part of the chapter ,
listing and analyzing the out of court institutions as well as procedures laid down for each institution.
The next section deals with the proposed reform of the Law on Protection of Consumer Rights that
shall establish the new procedure on out of court consumer disputes resolution. This section scrutinizes
the proposals of non-governmental consumer protection organizations for the new legislation as well
as analyses the possible impact of the proposed law to the current system of consumer dispute
resolution.
The last section deals with the European Union legislation on out of court c onsumer
dispute resolution. This section elaborates the most important principles that shall be used in out of
court consumer dispute resolution. Communication from the Commission of 30 March 1998 on the
out-of-court settlement of consumer disputes, Commission Recommendation of 30 March 1998 on the
principles applicable to the bodies responsible for out -of-court settlement of consumer disputes
(98/257/EC) as well as Communication from the Commission on widening consumer access to
alternative dispute resolut ion and Commission Recommendation of 4 April 2001 on the principles for
out-of-court bodies involved in the consensual resolution of consumer disputes not covered by
Recommendation 98/257/EC are covered in detail.
This chapter concludes that it is necessa ry to improve the regulation of the out of court
consumer dispute resolution in Lithuania. Firstly , it is necessary to establish a unified procedure or its
principles for out of court consumer dispute resolutions, preferably in the Law on Protection of
Consumer Rights. Secondly, the out of court procedures are not established in certain areas of
economic sectors and none of the institutions are granted rights and obligations laid to hear consumer
disputes in these sectors. Thirdly, despite Communication from the Commission of 30 March 1998 on
the out-of-court settlement of consumer disputes , which encourages introduction of alternative dispute
resolution systems, Lithuania does not provide for, nor implement any such system. Properly
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structured alternative dispute resolution systems may help saving budget resources and involve more
actively non governmental consumer protection organizations in protecting consumer rights.
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II. Nesąžiningos sutarčių sąlygos
Nesąžiningų sutarčių sąlygų reglamentavimas visų pirma siejasi su sutarčių laisvės
principo ribojimu. Tinkamai įgyvendinant sutarties laisvės principą sutartini o interesų balanso
pagrindu yra užtikrinamas sutartinis teisingumas. Tačiau teisingumas yra užtikrinamas tik tuomet, kai
sutarties šalys individualiai derina sutarties sąlygas, o pačios šalys yra lygios. Sutartyse su vartotojais
dažniausiai yra naudojamos standartinės sutartys, kurių sąlygos nėra individualiai aptariamos, be to,
vartotojas neretai yra silpnesnė šalis, kuri tegali rinktis arba pasirašyti jam siūlomą sutartį, arba jos
atsisakyti. Suprantama, kad sutarties laisvės principas neturi tapti tik vienos šalies privilegija. Todėl
sutartinis teisingumas sutartyse su vartotojais negali būti užtikrinamas vadovaujantis vien sutarčių
laisvės principu – būtinos teisės normos, saugančios silpnesniąją šalį, įpareigojančios prekybininką ar
paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus ir pa n. Dėl šių priežasčių Europos valstybių teisė, o
vėliau ir Europos Bendrijos teisė atskirai regla mentavo su vartotojais sudaromas sutartis.
Europos Ekonominės Bendrijos sutartyje, sudarytoje 1958 m. Romoje, buvo tik kelios
užuominos į vartotojų interesus ( EEB Sutarties 33, 34, 81 str. 3 d.). Tik Mastrichto sutartyje (1993 m.)
vartotojų apsaugos stiprinimas buvo įtvirtintas kaip savarankiška , nors ir neišimtinė, Bendrijos
kompetencijos sritis (EB Sutarties 3 str. t punktas). Šiuo metu vartotojų apsaugai regu liuoti Europos
Bendrijos Sutartyje yra skirta XIV antraštinė dalis, kurią sudaro 153 str., kuriuo Bendrija padeda
valstybėms narėms užtikrinti vartotojų sveikatą, saugą ir ekonominius interesus, taip pat skatinti jų
teisę į informaciją, šviečiamąją veiklą ir burtis į organizacijas savo interesams ginti.
Nesąžiningos sutarčių sąlygos buvo harmonizuotos Europos Sąjungoje priėmus Tarybos
Direktyvą 93/13/EEB „Dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais“ (toliau – Direktyva) 100. Ši
direktyva buvo ruošima daugi au nei 20 metų, tai liudija didelį verslo ir vartotojų asociacijų dėmesį
šios srities harmonizavimui. 101 Direktyva siekia suderinti valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus
susijusius su nesąžiningomis sąlygomis pardavėjo ar tiekėjo su vartotoju sudaromose sutartyse,
pateikiamas neišsamus nesąžiningų sąlygų sąrašas, nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijai, valstybių
narių įsipareigojimai kontroliuojant nesąžiningų sutarčių sąlygų taikymą. Ši direktyva, tradiciškai, kaip
ir daugelis ES antrinių teisės a ktų vartotojų apsaugos srityje, yra minimalaus harmonizavimo 102, t.y.
100

OJ L 095/29, 93.
The Harmonization of Civil and Commercial Law in Europe. Barbara Pasa, Gian Antonio Benacchio, Central European
University Press, 2005. P. 46 -47.
102
Proposed directive on unfair commercial practices, Geraint Howells, Professor of Law, University of Sheffield.
Straipsnis skelbtas International Association of Consumer Law internetin iame puslapyje,
http://www.iacl.ca/documents/PROPOSEDDIRECTIVEONUNFAIRCOMMERCIALPRACTICES.doc. Žiūrėta 2006 02
27; Direktyvos 93/13/EEB preambulės 16 ir 21 d., 8 str.
101
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valstybės narės turi teisę griežčiau reguliuoti nesąžiningų sąlygų su vartotojais sritį. Primintina, kad
neseniai priimta Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva 103, pirmoji vartotojų teisės srityje
įtvirtinusi maksimalųjį harmonizavimo būdą, t.y. valstybės narės neturi teisės griežčiau reguliuoti
nesąžiningą komercinę veiklą nei tai įtvirtinta minėtoje direktyvoje. Principinis vartotojų teisių
apsaugos harmonizavimo būdo keitimas dalies te isės mokslininkų buvo sutiktas ypač priešiškai,
abejojant, ar toks reglamentavimas nesumenkins atskirų valstybių narių pasiekto aukšto vartotojų
teisių apsaugos lygio ir ar direktyvoje įtvirtintas vartotojų apsaugos lygis nėra per žemas

104

,

nenuostabu, kodėl mokslininkai šį reglamentavimo būdą vaizdžiai pavadino „kafkiškuoju“ 105.
Šios Direktyvos normos buvo aiškinamos Europos teisingumo teismo ( toliau – ETT)
jurisprudencijoje: pavyzdžiui, C-372/99 Komisija v. Italija, C-70/03 Komisija v Ispanija, C-240/98
Océano Grupo Editorial SA.
Nesąžiningas sutarčių sąlygas su vartotojais Lietuvoje šiuo metu reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinis kodeksas 106, Vartotojų teisių gynimo įstatymas 107, o Tarybos Direktyva
93/13/EEB Lietuvoje buvo įgyvendinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.188 straipsniu, be to,
minėtos normos dubliuojamos Vartotojų teisių gynimo įstatymo 11 -13 straipsniuose.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.188 straipsnis reglamentuoja vartojimo
sutarčių sąlygų ypatumus , pateikdamas pavyzdinį ne sąžiningų sutarčių sąlygų sąrašą, įtvirtindamas
vartotojo teisę teismo tvarka reikalauti pripažinti minėtas sąžiningumo kriterijų neatitinkančias sąlygas
negaliojančiomis.
Vartotojų teisių gynimo įstatymo ketvirtasis skirsnis nustato prekių pirkimo -pardavimo
ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningas sąlygas, sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus,
šių sąlygų negaliojimą ir nesąžiningų sąlygų taikymo kontrolę. Šis skirsnis suteikia Nacionalinei
vartotojų teisių apsaugos tarybai teisę spręsti ginču s šiuo klausimu arba, pažeidėjui neatsižvelgus į jos
reikalavimus, kreiptis į teismą dėl tokios sąlygos ar sąlygų pakeitimo ar pripažinimo negaliojančiomis.

103

2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės
veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004;
OL L 149/22, 2005.
104

Proposed directive on unfair commercial practices, Geraint Howells, Professor of Law, University of Sheffield.
Straipsnis skelbtas International Association of Consumer Law internetiniame puslapyje,
http://www.iacl.ca/documents/PROPOSEDDIRECTIVEONUNFAIRCOMMERCIALPRACTICES.doc . Žiūrėta 2006 02
27.
105
What sort of Europe do consumers want? Geraint Howells ir Christian Twigg -Flesner // Consumer policy review,
Sep/Oct 2005, Vol I5, No. 5, 171 p.
106
Žin., 2000, Nr. 74-2262, Nr. 80.
107
Žin., 1994, Nr. 94-1833, su vėlesniais pakeitimais ir pap ildymais.
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Vartotojų teisių gynimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekte 108 siūloma atsisakyti
dubliavimo – nesąžiningos sutarčių sąlygos bus reglamentuotos tik civiliniame kodekse. Pažymėtina,
kad Vartotojų teisių gynimo įstatymas šioje srityje numato analogiškus normas, kaip ir civilinis
kodeksas. Atsižvelgiant į tai, šis tyrimas apsiribos tik civiliniame kodekse ir Tarybos Direktyvoje
93/13/EEB nustatytų nesąžiningų sutarč ių sąlygų analize, išskyrus tuos atvejus, kai Vartotojų teisių
gynimo įstatymas kitaip reguliuoja minėtus visuomeninius teisinius santykius.
1. Europos Bendrijos valstybių teisė iki Direktyvos 93/13/EEB priėmimo
Iki Direktyvos 93/13/EEB (toliau – Direktyva) priėmimo kai kurios valstybės buvo
įtvirtinusios kai kurias vartotojų teisės apsaugos nuostatas nesąžiningų sutarčių sąlygų atžvilgiu. Tai
pasakytina apie Švediją, Daniją, Vokietiją, Jungtinę K aralystę, Prancūziją, Olandiją, kurių trumpą šios
srities apžvalgą pateikiame .109
Vokietijoje 1976 m. buvo priimtas Bendrųjų verslo taisyklių ir sąlygų įstatymas .110
Sąlygos, kurios pernelyg nenaudingos šaliai, kuriai jos sukurtos ir pažeidžia geros valios pri ncipą
nesukuria teisinių pasekmių. Be to, buvo nustatytas draudžiamų sąlygų sąrašas, o taip pat pavyzdinis
sąrašas sąlygų, kurių galiojimas priklauso nuo teismo vertinimo ir kuris buvo taikomas taip pat
sutartims, sudaromoms tarp asmenų, veikiančių verslo interesais.
Jungtinėje Karalystėje Nesąžiningų sutarčių sąlygų įstatymas buvo priimtas 1977 m.,
pagal kurį netaikytinos tos sąlygos (beje, nebūtinai standartinės sąlygos), kurios pažeidžia protingumo
principą, siekia apriboti atsakomybę už nerūpestingumą vartotojo mirties ar sužalojimo atvejais
pirkimo-pardavimo ir paslaugų tiekimo sutartyse. Be to, 1979 m. buvo nustatyta, kad prekės turi būti
tinkamos tam tikslui, kuriam jos parduodamos.
Švedijoje 1970 m. buvo priimtas įstatymas, draudžiantis nesąžiningas sutarčių sąlygas 111,
kuriuo buvo nustatyta mišri nesąžiningų sąlygų kontrolės sistema: specialusis teismas ir
administracinis organas – vartotojų ombudsmenas, kurio kompetencijai buvo priskirta standartinių
sutarčių, sudaromų su vartotojais, sąlygų kontrolė . 1976 m. buvo pakeistas Sutarčių įstatymo 36 str.,
kuris suteikė teisę teismams pakeisti standartines sutarčių sąlygas arba jų netaikyti, jeigu jos, vertinant
sutarties sudarymo aplinkybes, sutarties turinį ar kitas aplinkybes buvo pripažįstamos nesąžinin gomis.
Panašią praktiką taikė ir kitos Skandinavijos valstybės : pavyzdžiui, 1975 m. Danijoje buvo nustatyta
bendroji taisyklė, kad kiekviena sutartis yra niekinė, jei ji nesąžininga ar prieštarauja sąžiningai verslo
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praktikai, be to, buvo įkurta ombudsmeno institucija, kuri turėjo prižiūrėti sutarčių sąlygas. Vėliau
Švedija žengė dar ryžtingesnį žingsnį vartotojų teisių apsaugos srityje, nustatydama privalomas
taisykles vartotojo naudai nuo nesąžiningų sutarčių sąlygų.
Prancūzija 1978 m. uždraudė sąlygas, k uriomis pardavėjas piktnaudžiauja ekonomine
galia ne profesionalo atžvilgiu ir kurios nustato netinkamą pranašumą prieš pastarąjį.

112

Beje, nuo

nesąžiningų sąlygų yra saugomas ne tik vartotojas , bet taip pat ir verslininkas, kuris veikia ne savo
veiklos srities ribose. Be to, minėtas įstatymas Vyriausybei suteikė įgaliojimus leisti potvarkius dėl
nesąžiningų standartinių sutarčių sąlygų reglamentavimo, kuriuos turėjo teisę siūlyti specialiai tam
įkurta nesąžiningų sutarčių sąlygų komisija. Visgi šis administr acinės kontrolės modelis nebuvo
efektyvus: buvo priimtas vos vienas komisijos pasiūlytas potvarkis.
Nyderlandai tik 1987 m. pripažino

nuginčijamomis nesąžiningas ir pernelyg

apsunkinančias sutarčių sąlygas. Italijoje nebuvo priimta specialių teisės aktų ši oje srityje, o
nesąžiningų sutarčių sąlygų doktrinos vystymą daugiausia įtakojo teismų praktika.
2. Pagrindinės Direktyvos sąvokos ir taikymas
Direktyvos 93/13/EEB tikslas – harmonizuoti valstybių narių įstatymus ir kitus teisės
aktus, susijusius su nesąži ningomis sąlygomis su vartotojais sudaromose sutartyse (1 str. 1 d.). Taigi
Direktyva siekia padėti prekių pardavėjams ir paslaugų teikėjams, veikiantiems bendrojoje rinkoje,
skatinama konkurencija, padidinant vartotojų pasirinkimą ir suteikiant vartotojam s atitinkamą
apsaugą. 113 Kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui Vokietija, Portugalija, Ispanija ir Nyderlandai, šios
direktyvos normas taiko ne tik nesąžiningoms sąlygoms su vartotojais sudaromoms sutartims, bet taip
pat ir sutartims, sudaromos su verslu ar profesija susijusiais tikslais. 114
Direktyvos 2 straipsnyje apibrėžiamas, „vartotojas “ bei „pardavėjas ar tiekėjas “.
Vartotojas apibrėžiamas kaip fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su jo verslu,
prekyba ar profesija. Taigi vartotojui, kaip vartojimo sutarties šaliai nustatomi du požymiai: pirma, tai
fizinis asmuo ir antra, jis veikia su verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t.y. siekdamas tenkinti tik
savo asmeninius, šeimos ar savo namų ūkio poreikius. Europos teisingumo teismas pa brėžė, kad
asmuo, kuris nėra fizinis asmuo, sudarantis sutartį su pardavėju ar tiekėju, negali būti apibrėžiamas
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vartotoju Direktyvos 2 str. prasme . Kitaip tariant, vartotojo sąvoka, apibrėžta Direktyvos 2 (b) turi būti
interpretuojama kaip nurodanti tik f izinius asmenis. 115
Pardavėjas ar paslaugų teikėjas gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, kuris vartojimo
sutartyse atstovauja savo verslui, užsiėmimui ar profesijai, nesvarbu, tai būtų viešoji ar privati
nuosavybė. Lietuvoje fizinis asmuo yra pripaž įstamas verslininku (prekių pardavėju ar paslaugų
tiekėju), jei jis įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkinė veikla (civ. kod. 2.4 str. 2 d.). Kadangi
Direktyva naudoja sąvokas „pardavėjas ir tiekėj as“, kai kurie teisininkai šią D irektyvą siūlė taikyti tik
pirkimo bei tiekimo sutartims. Toks aiškinimas nėra tinkamas. Sąvoka „pardavėjas“ ar „paslaugų
tiekėjas“ turi būti aiškinama plečiamai, įtraukiant ir kitokias nei paslaugų teikimo ar prekių pirkimo pardavimo vartojimo sutartis, pavyzdžiui, vartojimo sutartis dėl nekilnojamojo daikto pirkimo , net ir
tuos atvejus, kai vartotojas parduoda prekę pirkėjui, kuris perka ją su tikslu perparduoti ir pan.
Lietuvoje vartotojo sutartimi apibrėžiama sutartis dėl prekių ar paslaugų įsigijimo, kurią
fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar
profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti (civ.
kod. 1.39 str.). Labai panašiai vartojimo sutartį apibrėžia 1 980 m. Romos konvencijos dėl sutartims
taikytinos teisės 116 5 str. 1 dalis.
Direktyva nėra taikoma kai kurioms ekonominės veiklos sritims ir atvejams:
1. visoms sąlygoms, kurios buvo individualiai aptartos ( dir. 3 str.1 d.);
2. visoms sąlygoms, atspindinčioms įstatymų ar kitų teisės aktų privalomąsias nuostatas ir
tarptautinių konvencijų, prie kurių yra prisijungusios valstybės narės ar Bendrija, nuostatas ar
principus, ypač transporto srit yje (dir. 1 str.2 d.).
(3.) Taip pat pabrėžtina ir trečioji išimtis, kada nors pati Dire ktyva ir yra taikoma, tačiau nėra
tiriamas sąlygos sąžiningumas. Sąlygos sąžiningumo reikalavimas nėra taikomas visoms sutarties
dalyką apibrėžiančioms sąlygoms, o taip pat parduotos prekės ar suteiktos paslaugos ir jų kainos
atitikimui, jei šios sąlygos y ra aiškios ir suprantamos (dir. 4 str. 2 d.).
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1.

Direktyvos taikymas ribojamas tik individualiai ne aptartoms sąlygoms. 117 Sutarties

sąlyga laikoma individualiai neaptarta, jei ji buvo parengta iš anksto ir vartotojas dėl to negalėj o
padaryti įtakos sąlygos esm ei, ypač iš anksto suformul uotos standartinės sutarties atveju (Direktyvos 3
str. 2 d.).
Specialistų nuomonės dėl to, ar vertėtų direktyvos taikymą praplėsti ir individualiai
aptartoms sąlygoms išsiskiria: Danijos, Suomijos, Prancūzijos, Graikijos teisinin kai mano, kad vertėtų
direktyvos taikymą praplėsti; tuo tarpu Vokietijos, Ispanijos teisininkai šį direktyvos taikymo ribojimą
gina.118 Neatsitiktinai, kai kurios valstybės šią direktyvą taiko taip pat ir individualiai aptartoms
sąlygoms, pavyzdžiui, Prancūz ija, Skandinavijos šalys, kai kuriais atvejais Nyderlandai ir Austrija.119
Lietuvos norminiai aktai Direktyvą taiko tik individualiai neaptartoms sąlygoms .120
Individualiai neaptarta sąlyga yra ta, kuriai vartotojas negalėjo daryti įtakos sąlygos parengimui (civ.
kod. 6.188 str. 4 d. ir Vartotojų teisių gynimo įstatymo 11 str. 3 d.), tačiau minėtose normose
nenustatoma, kad tokia sąlyga yra parengta iš anksto. Dėl to peršasi išvada, kad Lietuvos įstatymų
leidėjas arba nustatė griežtesnius reikalavimus vartotoj ų teisių apsaugos tikslais, nustatydamas tik
vieną sąlygą, kurią tenkinančios sutarties sąlygos laikomos individualiai neaptartomis sąlygomis arba
civ. kod. nustatytas reikalavimas turi būti aiškinamas, plečiamai – kaip apimantis sąvoką „iš anksto
parengta“. Abejones dėl pastarojo aiškinimo būdo kelia civ. kod. 6.185 str. 1 d., kuri nustato, kad
standartinėmis laikomos sąlygos, kurias bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena
šalis nederindama jų su kita šalimi ir kurios be derybų su kita šalimi taikomos sudaromose sutartyse,
t.y. ne vartotojų apsaugos tikslais standartinės sąlygos pripažintinos pagal tuos pačius du kriterijus,
kuriuos nurodo ir Direktyva. Nepaisant to, kad civ. kod. 6.185 str. 1 d. ir 6.188 str. 4 d. formuluotės
skiriasi, manytina, kad vartotojų aps augos tikslais individualiai ne aptarta sąlyga reikėtų laikyti sąlygą,
kuri tenkina vieną reikalavimą: jos parengimui vartotojas negalėjo daryti įtakos. Todėl net iš anksto
parengta sąlyga, kurioje yra numatytos kelios alternatyvo s pasirinkimui, patektų į civilinio kodekso
nesąžiningų sąlygų draudimo apimtį, nes iš principo vartotojas sąlygos parengimui nedarė įtakos. Šiam
aiškinimui prieštarauja civ. kod komentaras, teigiantis, kad 6.188 str. 1 dalyje „vartotojui suteikiama
teisė kreiptis į teismą ir reikalauti pripažinti negaliojančiomis nesąžiningas standartines sąlygas (civ.
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kod 6.185 1 d.)“ 121. Primintina, kad standartinėms sutarčių sąlygoms civ. kod 6.185 1 d. nustato net du
reikalavimus: „iš anksto parengta“ ir „be derybų su ki ta šalimi taikoma“.
Svarbu pabrėžti, kad direktyva turi būti taikoma visoms vartojimo sutarčių standartinėms
sąlygoms, tiek jei jos nustatytos standartinėse, tiek nestandartinėse sutartyse. Primintina, sutarčių rūšių
aspektu direktyva taikoma visoms standa rtinėms sąlygoms vartojimo sutartyse, nepaisant sutarčių
dalyko ir sutarties priskyrimo konkrečiai sutarčių rūšiai. Valstybės, kurios įgyvendino šią direktyvą,
nustatydamos jos taikymą tik standartinėms sutartims, turėjo vėliau atitinkamai pakeisti savo
norminius aktus. 122
Reikėtų pastebėti, kad direktyvos 3 str. 2 d. 2 pastraipoje nustatyta norma: „faktas, kad
buvo atskirai derėtasi dėl tam tikrų sąlygos aspektų arba vienos konkrečios sąlygos, neužkerta kelio šį
straipsnį taikyti likusiai sutarties daliai, jeigu bendrai įvertinus sutartį paaiškėja, jog tai vis dėlto yra iš
anksto suformuluota tipinė sutartis“ yra perteklinė, nes, kaip jau minėta, D irektyva yra taikoma ne vien
standartinėms sutartims, bet visoms vartojimo sutartims.
Analogiška norma tiek dir ektyvoje, tiek minėtuose Lietuvos teisės aktuose nustatyta
įrodinėjimo naštos atžvilgiu: p ardavėjui ar tiekėjui tenka įrodinėjimo našta, įrodinėjant, kad dėl
standartinės sąlygos buvo atskirai derėtasi (civ. kod. 6.188 str. 4 d. ir Vartotojų teisių gynimo įstatymo
11 str. 3 d.). Vadinasi, yra įtvirtinama prezumpcija, kad standartinės sąlygos nėra individualiai
aptariamos.
Dalies teisės mokslininkų nuomone tam, kad sąlyga būtų laikoma individualiai aptarta,
būtina pakeisti standartinę sąlygą (susitarti dėl k itokios nei standartinė sąlyga), tačiau kiti autoriai
teigia, kad net ir nepakeista standartinė sąlyga gali būti laikoma individualiai aptarta.

123

Gramatiškai

aiškinant direktyvą, pritartina būtent pastarajai nuomonei, nes pardavėjas ar tiekėjas gali įrodyti , kad
buvo derėtasi net ir dėl standartinės sąlygos (t.y., kai dėl jos buvo deramasi ir ji liko standartinė),
tačiau jam tenka įrodinėjimo našta. Dalis teisės mokslininkų su tokiu aiškinimu nesutinka ir siūlo
direktyvos 3 str. 2 d. 2 ir 3 pastraipas taikyt i tik tiems atvejams, kai standartinės sąlygos buvo
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pakeistos (pavyzdžiui, ranka įrašytos), nors ir pats pakeitimas automatiškai neturėtų reikšti, kad dėl jos
buvo atskirai derėtasi (pavyzdžiui, pakeitimas vienašališkai įrašytas pardavėjo ar paslaugos teik ėjo).124
2.

Direktyvos 1 str. 2 d. įtvirtinta galimybe netaikyti direktyvos „ sąlygoms, atspindinčioms

įstatymų ar kitų teisės aktų privalomąsias nuostatas ir tarptautinių konvencijų, prie kurių yra
prisijungusios valstybės narės ar Bendrija, nuostatas ar princi pus“ nepasinaudojo nemažas valstybių
narių skaičius, tarp jų Austrija, Danija, Suomija, Švedija, Prancūzija , Nyderlandai, Belgija. 125
Ši išlyga nereiškia skirtumo, paprastai daromo civilinėje teisėje tarp imperatyvių ir
subsidiarių normų.126 Direktyvos preambulės 13 d. nustato, kad formuluotė „įstatymų ar kitų teisės
aktų privalomosios nuostatos “ numato ir normas, kurios pagal įstatymą yra taikomos susitariančioms
šalims, jei nebuvo susitarta kitaip. Be to, daroma prielaida, jog valstybių narių įstatymų ar kitų teisės
aktų nuostatose, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai nustato su vartotojais sudaromų sutarčių sąlygas, nėra
nesąžiningų sąlygų (Direktyvos preambulės 13 ir 14 d.) . Komisija mano, kad viešosios paslaugos iš
principo patenka į „pardavėjo ar paslaugos t eikėjo“ sąvokas, todėl joms taip pat turi būti taikoma
direktyva. 127 Visgi reikėtų priminti Direktyvos preambulės 16 dalį, kuri nustato, kad vertinant sąlygų
nesąžiningumą ypač kai vykdomas viešasis pardavimas ar tiekimas turi būti atsižvelgiama į vartotojų
solidarumą, teikiant kolektyvinės paslaugas, įvertinami ir įvairūs susiję interesai .
Lietuvoje išlygą dėl šios Direktyvoje nustatytos sąlygos kiek tai liečia viešasias sutartis,
reglamentuoja civilinis kodeksas, todėl kodeksas įpareigoja taikyti abiems šal ims privalomas viešosios
sutarties standartines sąlygas , kurias priima ir tvirtina atitinkama valstybės institucija (CK 6.161 str. 5
d.).
(3.)

Sąlygų nesąžiningumas nevertinamas sutarties dalyką apibrėžiančioms sąlygoms, o taip

pat parduotos prekės ar sute iktos paslaugos ir jų kainos atitikimui, jei šios sąlygos pateikiamos aiškia,
suprantama kalba (Direktyvos 4 str. 2 d.). Analogiška norma nustatyta civ. kod. 6.188 str. 5 d.
Aiškumo dėlei pažymėtina, kad direktyva visgi turi būti taikoma toms sutarties dal yką
apibrėžiančioms bei paslaugos/prekės ir kainos santykio sąlygoms, kurios sutartyje nėra išreikštos
aiškiai ir suprantamai. 128
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Pažymėtina, kad direktyvos taikymas ribojamas tik pačiu kainos santykiu, tačiau negali
būti ribojamas kitoms mokėjimo ar kainos nustatymo sąlygoms. Išlyga dėl sutarties dalyką
apibrėžiančių sąlygų gali būti aiškinama per direktyvos preambulėje 19 p. pateiktą aiškinimą: į
sutarties dalyką bei kainos/kokybės santykį galima atsižvelgti vertinant kitų sąlygų sąžiningumą,
pavyzdžiui, draudimo sutartyse draudžiamąją riziką ar draudiko atsakomybę nustatančios sąlygos nėra
tokiu būdu vertinamos, nes į jas atsižvelgiama apskaičiuojant vartotojo mokamos įmokos dydį , tačiau
tik tais atvejais, jei jos yra aiškios. Vadinasi, direktyvos preambulėje apeliuojama į tai, kad draudikas
privalo atsižvelgti į šias sąlygas, apskaičiuodamas įmokos dydį, o nedidelę apsaugą suteikiantys
draudikai turi aiškiai ir nedviprasmiškai įspėti apie tai draudėjus ir tokio draudimo kaina turi būti
mažesnė. 129
Visgi kai kurios valstybės (pavyzdžiui, Danija, Suomija, Portugalija, Švedija) apskritai atsisakė
šiuo pagrindu riboti direktyvos taikymo sritį, manydamos, kad sąlygoms, susijusios su kaina ir
sutarties objektu, gali būti taikomi analogiški sąžiningumo reikalavimai, kaip ir visoms kitoms
sąlygoms. 130
3. Nesąžiningų sutarties sąlygų sąvoka
Direktyvos 3 straipsnis pateikia individualiai neaptariamų sąlygų nesąžiningumo kriterijus –
nesąžiningos yra tos sąlygos, kurios prieštarauja geros valios (angl. – good faith) principui, ir iš esmės
pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai .
Rengiant Direktyvą nesąžiningos sutarties sąlygos sąvokos aspektu buvo pasiremta Vokietijos
ir Portugalijos teisės aktais, kurie nesąžiningas sąlygas apibrėžė dviem kriter ijais: geros valios ir
pusiausvyros nebuvimo tarp sutarties šalių teisių ir pareigų. Visgi Europos Komisija nėra linkusi šių
dviejų kriterijų išskirti: „neįmanoma, kad Sutarties sąlyga, kuri pažeidžia šalių teisių ir pareigų
pusiausvyrą, neprieštarautų ger os valios principui“. 131 Pabrėžtina, kad geros valios principas yra
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objektyvus, bet ne subjektyvus : turint omenyje, kad Direktyva taikoma individualiai neaptartoms
sąlygoms, pusiausvyros pažeidimas yra objektyvus, neturintis nieko bendra su šalių ketinimais.

132

Valstybės narės labai skirtingai įtvirtino nesąžiningumo sąvoką nacionaliniuose teisės aktuose.
Vienos jų šią nuostatą perkėlė pažodžiui ( Airij a, Jungtinė Karalystė, Italija), k itos – nesąžiningumo
sąvokoje neįtvirtino „geros valios“ reikalavimo (Prancūzija, Liuksemburgas, Belgija, Graikija),
nesąžiningumą apibrėždamos tik kaip šalių teisių ir pareigų pusiausvyros pažeidimą, b e to,
Liuksemburgas net neapibrėžė, kad tokia pusiausvyra turi būti pažeidžiama iš esmės. Portugalijos
nacionaliniai teisės aktai, pavyzdžiui, apeliuoja tik į „geros valios“ principą, numatydami, jog sąlyga
yra nesąžininga, jeigu ji prieštarauja „geros valios“ principui, tuo tarpu Suomija apsiriboja,
uždrausdama sutarties sąlygas, kurios yra nesąžiningos vartotojo atžvilgiu, nepateik dama jokios šios
sąvokos apibrėžties. 133
Lietuvoje ši direktyvos nuostata buvo įgyvendinta civ. kod. 6.188 str. 2 d., kuri nustato
tik vieną sąlygos nesąžiningumo kriterijų – nesąžiningomis laikomos tos sąlygos, kurios iš esmės
pažeidžia šalių teisių ir pare igų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus. Tuo tarpu Vartotojų teisių
gynimo įstatymo 11 str. 2 dalis, yra suformuluota analogiškai Direktyvos nuostatoms, taigi nurodo du
nesąžiningumo kriterijus: priešingumas geros valios reikalavimams ir teisių i r pareigų pusiausvyros
pažeidimas.

Direktyvos 4 straipsnis pateikia sąlygos nesąžiningumo kriterijus . Sutarties sąlygos
nesąžiningumas vertinamas, atsižvelgiant į prekių ar paslaugų, dėl kurių buvo sudaryta sutartis,
pobūdį, ir sutarties sudarymo metu nur odant visas sutarties sudarymo aplinkybes ir visas kitas tos
sutarties arba kitos sutarties, nuo kurios ji priklauso, sąlygas. Sąlygos sąžiningumas taip pat reiškia,
kad sąlyga išdėstyta aiškia, suprantama kalba, o atsiradus abejonių dėl jos turinio, ji tu ri būti
interpretuojama vartotojo naudai (direktyvos 5 str.) . Labai panašiai sąlygos nesąžiningumo kriterijus
reglamentuoja Vartotojų teisių gynimo įstatymo 11 str. 4 ir 5 d.
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3.1. Sutarčių nesąžiningų sąlygų katalogas
Direktyvos priede nustatomas pavyzdini s ir indikacinis nesąžiningų sąlygų katalogas. 134
Direktyvos rengimo metu buvo siūloma, kad sąraše nurodytos sąlygos automatiškai būtų
pripažįstamos nesąžiningomis. Visgi, buvo nuspręsta, sušvelninti šį reikalavimą, įtvirtinant sąlygą, kad
Direktyvoje pateiktas nesąžiningų sąlygų sąrašas yra pavyzdinis (žr. Direktyvos preambulės 17 d.) ,
arba „indikacinis“. Iš to seka, kad teismas neprivalo sąlygos paskelbti nesąžininga, vien dėl to, kad
sąlyga yra šiame sąraše , žinoma, išskyrus tuos atvejus, kai nacionalinė t eisė griežčiau reglamentuoja
vartotojų teisių apsaugą šioje srityje.
Svarbu pabrėžti, kad minėtas sąrašas yra tik pavyzdinis ir valstybės narės teismams turi
būti suteikiama teisė kiekvienu konkrečiu atveju pripažinti sąlygą nesąžininga, jei ji tenkina
nesąžiningos sąlygos kriterijus, net jie ji nepatenka į Direktyvos priede nustatytą nesąžiningų sąlygų
sąrašą. ETT nustatė, kad sąlyga, kuri yra minėtame sąraše nebūtinai yra nesąžininga ir atvirkščiai, jei
konkrečios sąlygos nėra tame sąraše, ji vis tiek gal i būti pripažinta kaip nesąžininga, todėl nacionalinis
teismas turi nustatyti, ar konkreti sąlyga yra nesąžininga, atsižvelgiant į bylos aplinkybes ir
Direktyvoje nustatytus kriterijus. 135
Įgyvendindamos Direktyvą, valstybės narės šį sąrašą interpretavo lab ai įvairiai. Šiaurės
šalys neperkėlė Direktyvos priedo į savo nacionalinius teisės aktus , bet tik pacitavo sąlygų sąrašą
įstatymo projekto aiškinamajame rašte. Jų nuomone, priedo perkėlimas į nacionalinius teisės aktus
galėtų vis dėlto prieštarauti vartotojo interesams, nors kitose šalyse nuomonė yra visiškai priešinga.
ETT, atrodytų, sutiko su tokiu Direktyvos priedo perkėlimu, pabrėždamas, kad Direktyvos priedas
nebūtinai turi būti nacionalinėje Direktyvą įgyvendinančioje priemonėje, svarbu tik kad valstybė
pasirinktų tokią įgyvendinimo formą ir metodą, kuris užtikrintų, kad visuomenė galėtų su juo
susipažinti. 136
Kitos šalys nacionalinėje teisėje įtvirtino šį sąrašą ir nustatė, kad jame nustatytos sąlygos
yra automatiškai nesąžiningos (pavyzdžiui, Belgija , Graikija, Austrija, Liuksemburgas) – taip
vadinami „juodieji sąrašai“, kitos šalys šias sąlygas laiko tik indikacinėmis (Jungtinė Karalystė, Airija,
Prancūzija) – taip vadinami „baltieji sąrašai“. 137 Manytina, kad sąrašo neperkėlimas į konkrečios
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valstybės narės teisės sistemą gali reikšti teisinio aiškumo principo pažeidimą; šis principas inter alia
reiškia, kad individams turi būti suteiktas aiškus ir tikslus teisinės situacijos vertinimas, kuris įgalintų
nustatyti jų teises pilna apimtimi ir, kur būtina, pasinaudoti šiomis teisėmis nacionaliniuose
teismuose. 138
Civilinio kodekso 6.188 str. 2 d. pateikia pavyzdinį nesąžiningų sutarčių sąlygų katalogą.
Šis sąrašas yra beveik identiškas nustatytajam Direktyvos priede. Pastebėta, kad nesąžiningų sąlygų
sąraše, civilinis kodeksas išplečia pirmąją sąlygą, įtvirtindamas, kad sutarties sąlyga yra nesąžininga
kuri „panaikina arba apriboja pardavėjo ar paslaugų teikėjo civilinę atsakomybę už žalą ..., padarytą
vartotojo turtui“. Direktyvos priede a punkte ši sąlyga ri bojama tik žala, padaryta dėl gyvybės
atėmimo ar asmens sveikatos sužalojimu. Be to, civilinis kodeksas patikslina Direktyvos priedo e
punkte nurodytą sąlygą, įtvirtindamas draudimą nustatyti neproporcingai didelę vartotojo civilinę
atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą vykdymą. Atkreiptinas dėmesys, kad Direktyvos
priedo m punkte nurodyta sąlyga civiliniame kodekse yra įtvirtinama dviejuose punktuose (atitinkamai
6.188 str. 13 ir 14 punktai).
Civ. kod. 6.188 str. 12 punkte nustatyta sąlyga (atitinkamai Direktyvos priedo l punkte)
netaikoma sutartims dėl vertybinių popierių, kitų finansinių dokumentų, taip pat daiktų perleidimo ir
paslaugų teikimo, kai kaina yra susijusi su biržų kursų ar indeksų svyravimais ir jos nekontroliuoja
pardavėjas ar paslaugų teikėjas, bei užsienio valiutos, kelionės čekių ar užsienio valiuta išreikštų
tarptautinių pašto perlaidų pirkimo -pardavimo sutartims todėl šis punktas netaikytinas, pavyzdžiui,
perkant ir parduodant akcijas, sudarant vartojimo kredito sutartis (civ. kod. 6.886 str.), banko indėlio
(civ. kod. 6.892 str.), banko sąskaitos sutartis (civ. kod. 6.913 str.) ir kitas.
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Ši išlyga remiasi

Direktyvos priede nustatytomis išlygomis. Atkreiptinas dėmesys, kad Direktyvos priede yra numatyta
daugiau išimčių, kurių Lietuvos įstatymų leidėjas neįtvirtino, pavyzdžiui, šis Direktyvos priedo
punktas nekliudo taikyti sąlygų dėl kainų indeksavimo, su sąlyga, kad aiškiai apibūdinamas metodas,
pagal kurį kainos kinta, todėl nėra aišku, ar įstatymo leidėjas tokias sąlygas lai kė nesąžiningomis, ar
tiesiog neįtvirtino minėtos išlygos.
Lietuvoje įtvirtintą nesąžiningų sąlygų sąrašą galima vadinti „juoduoju“, nes civ. kod. 1.688
str. 2 dalyje įtvirtintas sąlygas automatiškai laiko nesąžiningomis, bent jau tą suponuoja gramatinis
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minėtos normos aiškinimas .140 Gana keistas šios normos aiškinimas civilinio kodekso komentare:
”komentuojamo straipsnio 2 dalyje pateikiamas pavyzdinis sąrašas standartinių sutarties sąlygų, kurias
įstatymas laiko nesąžiningomis vartotojams. Tačiau ar konkret i sąlyga tikrai nesąžininga, sprendžia
teismas, atsižvelgdamas į šioje normoje nustatytus kriterijus ir konkrečias bylos ap linkybes.“141
Vadinasi, komentare suponuojama, kad nepakanka identifikuoti konkrečioje sutartyje nustatytos
sąlygos, kuri atitiktų sąly gą, nustatytą minėtame kodekso sąraše, tačiau būtina dar įrodyti, kad visgi ši
sąlyga yra nesąžininga. Manytina, kad toks plečiamasis aiškinimas susiaurina vartotojo teises,
įtvirtintas civiliniame kodekse.
4. Sąlygų aiškinimas ir taikymas
Direktyvos 5 str. pirmajame sakinyje įtvirtina, kad tose sutartyse, kur visos ar tam tikros
vartotojui siūlomos sąlygos pateikiamos raštu, jos visada turi būti iš dėstomos aiškiai ir suprantamai, o
kilus abejonių dėl sąlygos reikšmės, ji interpretuojama vartotojo naudai. Šio sakinio pirmoji dalis
pabrėžia du elementus: aiškumą ir suprantamumą bei sąžiningumą.
Generalinis advokatas Tizzano pabrėžia Direktyvos 5 str. pirmojo sakinio reikšmę,
pažymėdamas pardavėjo ar paslaugos tiekėjo pareigą užtikrinti, kad iš pat pradžių sutarties sąlygos yra
paprastos, aiškios ir suprantamos, ir kad vartotojas prieš sudarydamas sutartį gautų informaciją ir
žinotų aplinkybes, būtinus sprendimo priėmimui. 142 Kitaip tariant sutarties sąlyga turi būti aiški –
vartotojas turi žinoti, kokias pasekme s jam sukuria konkreti sutarties sąlyga, be to, sąlyga turi būti
suprantama, t.y. egzistuoja faktinės aplinkybės, leidžiančios susipažinti su sutarties sąlyga ,
atsižvelgiant inter alia į sutarties sąlygos kalbą , teksto išdėstymą ir pan. Šia prasme atkreiptinas
dėmesys į Direktyvos preambulės 20 punktą, kuriame nustatoma, kad sutartys turi būti rašomos aiškia,
suprantama kalba, ir vartotojui faktiškai turi būti suteikiama galimybė išnagrinėti visas sąlygas, o kilus
abejonėms, turi būti interpretuojama vartot ojo naudai.
Ne mažiau svarbus ir kitas Direktyvos 5 str. įtvirtintos normos kontekstas, apie kurį jau
buvo užsiminta aukščiau, – jos pagrindu, atsižvelgiant į Direktyvos 3 str. ir 4 str., nustatomas taip pat
ir sutarties sąlygos sąžiningumas. Primintina, kad aiškumo ir suprantamumo reikalavimas taip pat
taikomas ir sutarties dalyko apibrėžimui bei dalyko ir kainos santykiui ir jei paaiškėja, kad sutarties
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sąlyga, įtvirtinanti sutarties dalyką ar dalyko ir kainos santykį yra neaiški ar nesuprantama, ji gali būti
pripažinta nesąžininga (Direktyvos 4 str. 2 d.).
Šių nuostatų į savo nacionalinę teisę neperkėlė kai kurios valstybės narės, nes jų teigimu
nėra aiškus jos aiškinimo ir taikymas , be to, bendrosios normos įgalina teismus interpretuoti teisę
silpnosios šalies naudai, ar šalies, kuri siūlo standartinę sąlygą nenaudai. Visgi Komisijos nuomone, 5
str. antrasis sakinys nustato tam tikrą aiškinimo taisyklę, kuri yra daug platesnė nei minėtos bendrosios
interpretavimo taisyklės; šis sakinys nereiškia sankcij os: jei sąlyga neaiški – ji turi būti
interpretuojama vartotojo naudai “, bet reiškia pareigą neaiškiai sąlygai suteikti patį palankiausią
vartotojo atžvilgiu aiškinimą. 143 Teismas taip pat buvo tos nuomonės, kad Direktyvos 5 str. turi būti
perkeltas į nacionalinę teisę, nepaisant to, kad valstybės teismų praktika interpretuoja nacionalinę teisę
direktyvos nustatytu būdu: Teismo nuomone, tai neužtikrintų aiškumo ir tikslumo, todėl nebūtų
pasiektas teisinis aiškumas. 144
Lietuva įgyvendino šią normą nustatydama, kad suabejojus dėl sutarties sąlygų, jos
aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais
sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies
naudai (civ. kod. 6.193 str. 4 d.). Reikalavimas, kad sąlyga turi būti išdėstyta aiškiai ir suprantamai
nebuvo perkeltas į nacionalinę teisę, tačiau vadovaujantis Lietuvos aukščiausiojo teismo praktika,
galima teigti, kad ši sąlyga Lietuvoje yra taikoma. 145 Be to, 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 445
patvirtintos Bendrosias paslaugų teikimo taisyklės (toliau - Taisyklės), kurių 5 punkte nurodoma, kad
sutarčių, sudarytų rašytine forma, sąlygos turi būti išreikštos aiškiai, suprantamai.
Direktyvos 5 str. paskutinis sak inys kartu su 7 str. 2 dalimi nustato, kad šiame straipsnyje
nustatytos sąlygų aiškinimo taisyklės netaikomos, jei asmenys arba organizacijos, pagal nacionalinės
teisės aktus turinčios teisėtą interesą apsaugoti vartotojus, pagal atitinkamus nacionalinės t eisės aktus
iškelia bylą teismuose arba kompetentingose administracinėse institucijose, kad būtų priimtas
sprendimas dėl to, ar bendram naudojimui parengtos sutarčių sąlygos yra nesąžiningos, o pastarosios
institucijos taiko tinkamas ir veiksmingas priemon es, užkertančias kelią tolesniam tokių sąlygų
naudojimui.
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Ši nuostata Direktyvoje atsirado, siekiant apsaugoti pačių vartotojų interesus.
Palankiausio vartotojo atžvilgiu sutarties sąlygos aiškinimo taisyklė gali prieštarauti vartotojo
interesams, kolektyvinių ieškinių atvejais, kai asmenys ar organizacijos siekia nesąžiningą sąlygą
panaikinti ar reikalauja jos netaikyti. Ši norma taip pat taikytina siekiant uždrausti dar nenaudojamos
sąlygos taikymą sutartyse su vartotojais – t.y. preventyviai uždrausti ne sąžiningą sąlygą.
Valstybės narės ne itin stropiai įgyvendino šią direktyvos nuostatą, tačiau atkreipus į tai
dėmesį, įsipareigojo ją įgyvendinti, kitos – jau pradėjo nacionalinių norminių aktų, susijusių su šia
nuostata, keitimo procedūras. 146
Pažymėtina, kad šios normos aiškinimas ir tinkamas įgyvendinimas valstybėse narėse
buvo ETT nagrinėjimo dalykas. ETT nustatė, kad Ispanija pažeidė Direktyvą, nes neįtvirtino išimties,
nustatytos Direktyvos 7 str. 2 d. Kaip nustatė ETT, direktyvos 5 str. taikytinos aiš kinimo taisyklės
atžvilgiu daromas skirtumas tarp individualaus vartotojo ieškinių ir ieškinių dėl nutraukimo, susijusių
su asmenimis ar organizacijomis, atstovaujančiais kolektyvinį vartotojų interesą, paaiškinamas
skirtingais šių ieškinių tikslais. Pirmu oju atveju teismai ir kompetentingos institucijos turi atlikti jau
sudarytos sutarties sąlygos nesąžiningumo vertinimą in concreso, tuo tarpu antruoju atveju turi atlikti
sąlygos, kuri galėtų būti įtraukta į dar nesudarytą sutartį, nesąžiningumo vertinimą in abstracto.
Pirmuoju atveju vartotojui palankus aiškinimas yra jam palankus iš karto,, o antruoju, kad prevenciniu
būdu būtų pasiektas visiems vartotojams palankiausio aiškinimo rezultatas, esant abejonei, nėra būtina
aiškinti sąlygą jiems palankiausiu b ūdu. Taigi, dėl objektyvaus aiškinimo galima dažniau uždrausti
nesuprantamos ir dviprasmiško sąlygos naudojimą, taip užtikrinant didesnę vartotojų apsaugą.
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Įgyvendinant šią direktyvą, aukščiau minima išimtis nebuvo perkelta į Lietuvos
nacionalinę teisę. Manytina, kad Lietuva šiuo aspektu tinkamai neįgyvendino direktyvos .
5. Nesąžiningos sąlygos nustatymo pasekmės
Direktyva reikalauja netaikyti sutartyje nustatytų nesąžiningų sąlygų vartotojui („sąlygos
neturi būti privalomos vartotojui“), tačiau paliekant galioti pačią sutartį, jei ji gali išlikti be
nesąžiningų nuostatų. Be to, direktyva įpareigoja valstybes nares imtis priemonių, kad vartotojas
neprarastų šia direktyva teikiamos apsaugos, sutarčiai taikytina teise pasirenkant Bendrijai
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nepriklausančios valstybės teisę, jei pastaroji yra artimai susijusi su valstybių narių teritorija
(Direktyvos 6 str.).
Pabrėžtina, kad direktyvoje neformuluojama, kad sąlyga yra negaliojanti, tačiau
pasirinktas labiau neutralus terminas – sąlyga yra neprivaloma arba neįpa reigojanti (angl. – not
binding, pranc. - ne lient pas). Valstybės narės šią nuostatą įgyvendino arba perkeldamos pažodžiui
(Jungtinė Karalystė ir Airija), arba įtvirtindamos, kad tokios sąlygos negalioja (pavyzdžiui,
Liuksemburgas, Belgija, Portugalija). Kai kurios valstybės pasirinko specifinius terminus: Olandija
nustatė, kad tokios sąlygos naikinamos, Italija – netaikomos vartotojo atžvilgiu . Taip pat atkreiptinas
dėmesys, kad kai kurios šalys suteikė teisę vartotojui pasirinkti, ar sutartis, kurioje yr a nesąžiningų
sąlygų, yra šalims toliau galiojanti (Portugalija, Švedija). 148
Atkreiptinas dėmesys, kad Komisija ataskaitoje dėl šios Direktyvos įgyvendinimo
pabrėžia, kad siekiant įtikinti pardavėjus ir paslaugų teikėjus nenaudoti nesąžiningų sąlygų, siūlyt ina
nustatyti sankcijas (atsakomybės už žalą ar baudos forma). 149
Šiuos direktyvos reikalavimus Lietuva įgyvendino civ. kod. 6.188 str. 6 d . nuostatomis,
įtvirtindama griežtą reikalavimą, kad nesąžiningos sąlygos „negalioja nuo sutarties sudarymo“ (ab
initio), o likusios sutarties sąlygos šalims lieka privalomos, jeigu tolesnis sutarties vykdymas yra
galimas panaikinus nesąžiningas sąlygas. Pastaroji norma yra dubliuojama: civilinio kodekso 1.96
straipsnis, reguliuojantis sandorio dalies negaliojimo pasekmės,

nustato, kad sandorio dalies

negaliojimas nedaro negaliojančių kitų jo dalių, jeigu galima daryti prielaidą, kad sandoris būtų buvęs
sudarytas ir neįtraukiant negaliojančios dalies.
Pažymėtina, civilinio kodekso komentaras, nurodo , kad civ. kod. 6.162 str. 2 d. suteikia
teisę teismui spragą, atsiradusią dėl sąlygos pripažinimo negaliojančia, užpildyti .150 Jei panaikinus
nesąžiningą sąlygą sutartis negali galioti, negalioja ir visa sutartis – taikoma restitucija, o vartotojas
turi teisę į nuostolių atlyginim ą.151
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6. Ginčų dėl nesąžiningų sąlygų nagrinėjimas
Valstybė taip pat privalo užtikrinti vartotojų teisę inter alia kreiptis į teismą ar
kompetentingas institucijas dėl sąlygos pripažinimo nesąžininga ir užkirsti kelią tokios sąlygos
tolesniam naudojimui (Direktyvos 7 str. 1 d.). Kaip jau buvo minėta teisminės arba administracinės
institucijos turi būti įgaliotos priimti sprendimus nustatant, ar sąlyga yra nesąžininga, o taip pat taikyti
efektyvias priemones, užkertančias kalią šių sąlygų taikymui (D irektyvos 7 str. 2 d.). Kokias
konkrečiai priemonės pasirinkti, spr endžia kiekviena valstybė narė, tame tarpe ir klausimą, kokias
institucijas (teismines ar administracines) įgalinti ir atitinkamai procedūras taikyti nagrinėjant ginčus
dėl nesąžiningų sutarčių sąly gų.
Iki 2004 m. visos Europos Bendrijos valstybės -narės nacionaliniuose teisės aktuose pasirinko
teisminį variantą: tik teisminės institucijos yra kompetentingos nutraukti nesąžiningų sutarties sąlygų
vartojimą. Ši teisminė procedūra dažniausiai yra priskiriama bendrosios kompetencijos teismams, nors
kai kurios valstybės tai priskiria specialiosios kompetencijos teismams (High Court Jungtinėje
Karalystėje ir Airijoje, Market Court Šiaurės šalyse). Dažniausiai teismingumas nustatomas pagal
atsakovo gyvenamąją vietą, arba, kaip jau minėta, specializuotam teismui, kuris savo kompetencija
apima visą šalies teritoriją ( Market Court atvejis skandinavų šalyse). Pažymėtina, kad Ispanija sukūrė
specifinę nesąžiningų sąlygų ir sutarčių registravimo sistemą ( Registro de Condiciones Generales ).152
Reikėtų pabrėžti, kad daugumoje valstybių taip pat įtvirtinama administracinių institucijų teisė
kontroliuoti nesąžiningas sutarčių sąlygas: Jungtinėje Karalystėje – Sąžiningos prekybos tarnybos
direktorius, Airijoje – Vartotojų reikalų direktorius, Skandinavijos valstybėse – ombudsmenai ir
pan.153
Šios normos Lietuvoje, kaip ir kitose valstybėse narėse, buvo įgyvendintos suteikiant
teisę vartotojui teismo tvarka reikalauti pripažinti negaliojančiomis sąžiningumo kriterijams
prieštaraujančias vartojimo sutarties sąlygas (civ. kod. 6.188 str. 1 d.) bei vartotojo teisę kreiptis į
vartotojų teises ginančias institucijas (civ . kod. 6.188 str. 7 d.). Atitinkamai Vartotojų teisių gynimo
įstatymas įpareigoja Nacionalinę vartotojų teisių ap saugos tarybą nagrinėti vartotojų skundus dėl
vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir atlikti tokių sąlygų taikymo kontrolę (30 str. 1 d.) bei
ginčyti nesąžiningas sutarčių sąlygas (civ. kod. 6.188 str. 8 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad vartotojo
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kreipimasis į vartotojų teises ginančias institucijas neatima iš jo teisės kreiptis į teismą dėl sąlygos
pripažinimo negaliojančia.
Taip pat atkreiptinas dėmesys į civ. kod. 1.688 str. 8 d., kuri įtvirtina v artotojų teises
ginančių institucijų teises kontroliuoti sutarčių standartines sąlygas ir ginčyti nesąžiningas vartojimo
sutarčių sąlygas. Tokias teises šiuo metu turi Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba bei vartotojų
asociacijos. Tai – kolektyvinės vartotojų teisių gynybos galimybė. Patenkinus tokį grupinį ieškinį,
teismo sprendimo res judicata galia taikoma visiems vartotojams, kurių sudarytose sutartyse yra
sąlygų, teismo sprendimu pripažintų negaliojančiomis. 154
Atkreiptinas dėmesys, kad teismas savo iniciatyva turi teisę pripažinti sutarties sąlygas
nesąžiningomis ir negaliojančiomis (civ. kod. 1.78 str. 5 d.) . Kaip teigia ETT, efektyvi vartotojų
apsauga gali būti pasiekta tik tais atvejais, jei nacionalinis teismas turi teisę pats savo iniciatyva
įvertinti sąlygų nesąžiningumą, nepaisan t to, kad vartotojas to neprašo 155 ir neatsižvelgiant į senaties ar
kitokius terminus, kurie apriboja nacionalinį teismą savo iniciatyva pripažinti nesąžiningą sutarties
sąlygą negaliojančia.156
Direktyvos 7 str. 1 ir 2 d. įtvirtintos priemonės turi būti taikomos ne tik pardavėjų ar
paslaugų teikėjų atžvilgiu, bet taip pat ir prieš jų asociacijas, kurios skatina nesąžiningų sutarties
sąlygų praktiką ( Direktyvos 7 str. 3 d.). Komisija yra tos nuomones, kad įstatymuose turi būti
įtvirtinta norma, įgalinanti pradėti te ismines procedūras ne tik prieš pardavėjus ar paslaugų tiekėjus,
bet ir prieš jų asociacijas, kurios skatina nesąžiningų sąlygų praktiką. Todėl, panašiai kaip ir 7 str. 2 d.
atžvilgiu, nėra būtina laukti, kol tokia sąlyga atsiras konkrečioje sutartyje. Su tarties 7 str. 3 d. turi būti
aiškinama, kaip reikalaujanti nustatyti procedūras, įgalinančias užkirsti nesąžiningų sąlygų skatinimo
(rekomendavimo) praktiką. 157 Atsižvelgiant į tai pažymėtina, kad Lietuvos teisė neįgyvendina
Direktyvos 7 str. 3 d. nustatyto s vartotojų teisės kreiptis į atitinkamas institucijas skundžiant pardavėjų
ar paslaugų teikėjų asociacijas, kurios skatina nesąžiningų sutarties sąlygų praktiką.
Be to, kai kuriose valstybėse šiose bylose ieškovais gali būti ne tik pats vartotojas ar
vartotojų asociacijos, tačiau ir administracinės institucijos, kurių kompetencija apima viešojo intereso
gynimas (pavyzdžiui, Director of the Office of Fair Trading Didžiojoje Britanijoje, Director of
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Consumers Affaires Airijoje, ombudsmenas skandinavų šalyse , ministerijos Portugalijoje ir Ispanijoje
ir t.t.).158
7. Taikytina teisė
Direktyvos 6 str. 2 d. įpareigoja valstybes nares užtikrinti, kad vartotojas neprarastų šia
direktyva teikiamos apsaugos, tais atvejais, kai sutarčiai taikytina teise pasirenkama Ben drijai
nepriklausančios valstybės teisė, jei sutartis yra artimai susijusi su vienos iš Europos Bendrijų
valstybių-narių teritorija. Svarbu pažymėti, kad ši nuostata neįpareigoja valstybių narių nustatyti
specialių normų vartotojų sutartims taikytinos teis ės srityje, o tiesiog įpareigoja valstybes nares
užtikrint, kad vartotojas galėtų pasinaudoti šioje direktyvoje įtvirtintomis apsaugos priemonėmis tais
atvejais, kai vartotojo sutarčiai taikoma trečiosios valstybės teisė.
Kai kurios valstybės šias nuostatas iš pradžių perkėlė netiksliai, k itos – šį straipsnį
perkėlė panašiai, kaip yra įtvirtinta 1980 m. Romos konvencijos dėl sutartims taikytinos teisės (toliau
– Konvencija) 159 5 straipsnyje, tačiau yra akivaizdu, kad Direktyva siekė suteikti papildomą
(atsižvelgiant į Konvencijoje jau įtvirtintą) apsaugą vartotojui. 160
Europos teisingumo teismas, aiškindamas šią normą, pažymi, kad remiantis Direktyvos
preambulės 25 punktu, Direktyvos 6 str. 2 dalimi siekiama užkirsti kelią pavojui, jog tam tikrais
atvejais vartotojas gali netekti Bendrijos garantuojamos apsaugos, sutarčiai taikytina teise pasirenkant
Bendrijai nepriklausančios valstybės teisę (30 dalis). Dėl sąsajos su Bendrija, Direktyvos 6 str. 2 dalis
nurodo tik tai, kad sutartis turi būti „artimai susijusi su valstybių narių teritorija“. Šia bendro pobūdžio
fraze siekiama sudaryti galimybę atsižvelgti į įvairias sąsajos rūšis, priklausomai nuo konkrečiu atveju
egzistuojančių aplinkybių (32 dalis). Vien 1980 m. Romos konvencijos dėl sutartims taikytinos teisė s
5 str. normų perkėlimas nėra tinkamas šios Direktyvos nuostatos įgyvendinimas: „... sąmoningai plati
sąvoka „artimai susijusi“, kurią Bendrijos teisės aktų leidėjas pasirinko, gali būti konkretizuota
prielaidomis, tai ji negali būti apribota iš anksto nu statytais sąsajos kriterijais, tokiais kaip Romos
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konvencijos 5 str. numatytos kumuliacinės sąlygos dėl nuolatinės gyvenamosios vietos ir dėl sutarties
sudarymo (33 dalis). 161
Lietuva specialiai šių Direktyvos normų taip pat neįgyvendino, į nacionalinę teisę
perkeldama tik tai, kas numatyta 1980 m. Romos konvencijos dėl sutartims taikytinos teisės 5
straipsnyje. Civilinio kodekso 1.39 str. Reguliuoja užsienio teisės taikymo vartojimo sutartims
ypatumus. Šio straipsnio 3 d. nustato bendrą taisyklę: vartojimo sutarties šalims nepasirinkus
taikytinos teisės, taikoma valstybės, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, teisė
(analogiškas reglamentavimas Konvencijos 5 str. 3 d.) . Minėto straipsnio 2 d., nustato, kad sutarties
šalių teisė pasirinkti sutarti nei prievolei taikytiną teisę neatima ir neriboja vartotojo teisės ginti savo
interesus priemonėmis ir būdais, kuriuos nustato jo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės teisė,
jeigu: vartojimo sutartis buvo sudaryta jo nuolatinės gyvenamosios vietos vals tybėje pagal specialią
ofertą ar reklamą toje šalyje, vartotojas buvo kitos sutarties šalies paskatintas vykti į užsien io valstybę
sudaryti sutarties arba kita šalis ar jos atstovas gavo užsakymą iš vartotojo šio nuolatinės
gyvenamosios vietos valstybėje (analogiškas reglamentavimas Konvencijos 5 str. 2 d.). Aukščiau
minėtos normos netaikomos vežimo suta rtims, taip pat paslaugų sutartims, pagal kurias vartotojui
paslaugos teikiamos tik kitoje valstybėje, o ne Lietuvos Respublikoje (analogiškas reglamentavim as
Konvencijos 5 str. 4 d.).
Konvencijos 5 str. 5 d. nustato, kad išimtis dėl vežimo sutarčių netaikytina, t.y. taikytinas
Konvencijos 5 str. sutartims, kuri už vieną bendrą kainą numato ir kelionę, ir apgyvendinimą.
Lietuvoje ši norma nebuvo perkelta į c ivilinį kodeksą, tačiau aiškinama civilinio kodekso
komentare. 162
Civilinio kodekso 1.38 str. 4 d. nustatoma, kad vartojimo sutarčių, sudarytų šio kodekso
1.39 straipsnio numatytais atvejais, formai yra taikoma vartotojo nuolatinės gyvenamosios vietos
teisė.163 Visgi abejotina, ar ši norma pakeičia anksčiau padarytą išvadą, kad Direktyvos 6 str. 2 d.
Lietuvoje nėra tinkamai įgyvendintas .
Pažymėtina, kad sutarties sąlyga, nustatanti privalomą jurisdikciją pagal pardavėjo ar
paslaugos tiekėjo buveinę, kai tokia vieta yra nutolusi nuo vartotojo gyvenamosios vietos ir apsunkina
jo galimybes atvykti į teismą, patenka į nesąžiningų sąlygų kategoriją (Direktyvos priede nurodyta
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sąlyga pažymėta q punkte, kaip panaikinanti ar trukdanti vartotojo teisei pareikšti ieškinį ), jei ji
prieštarauja geros valios (angl. – good faith) principui, ir iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų
pusiausvyrą vartotojo nenaudai .164 Atkreiptinas dėmesys taip pat į tai, kad 1968 m. Briuselio
konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo 165 5 str. 3
dalis (o taip pat ir atitinkamos 2002 m. kovo 1 d. Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir teismų
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo

166

normos) turi būti

interpretuojamos, kaip suteikiančios teisę vartotojų teisių apsaugos organizacijoms pareikšti
prevencinį ieškinį, su tikslu uždrausti prekybininkui vartoti nesąžiningas sutarties sąlygas su
vartotojais. 167
8. Lietuvos aukščiausiojo teismo jurisprudencija
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos aukščiausiojo teismo (toliau – LAT) jurisprudencija
vartotojų teisių apsaugos srityje nėra itin gausi, šioje dalyje atskirai aprašomos pagrindinės nutartys,
kuriose buvo ginčijamo s vartotojų teisės ir interesai, pagrindinį dėmes į kreipiant į vartotojo teises
ginančių normų aiškinimą .

8.1. LAT 2002 m. spalio 7 d. nutartis c. b. SP AB “Vilniaus šilumos tinklai” v. B.
Giedraitienė, Nr. 3K -3-1137/2002.
Ieškovas SP AB “Vilniaus šilumos tinklai” reikalavo, jog atsakovė – Bronislava
Giedraitienė – sumokėtų už pateiktą šilumos energiją, tiektą į jai nuosavybės teise priklausantį butą.
Ieškovė inter alia argumentavo, kad ieškovas teikė jai netinkamos kokybės paslaugas, todėl
vadovaujantis CK 6.383 str. 2 d., abonentas turi teisę atsisakyti už tokią energij ą mokėti. Be to,
ieškovas turi teikti paslaugą ir už ją atsako iki vartotojo, o ne iki namo . Atsakovė teigia, kad šilumos
energija buvo teikiama priver stinai ir atsakovei nesutinkant, be to, g inčo santykiams taikytinos
viešosios sutarties sąlygos, kuriomis tiekėjas panaikino savo atsakomybę, todėl jos yra nesąžiningos,
pažeidžiančios sandorio šalių teisių ir pareigų balansą.
LAT grąžino bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, pateikdamas žemiau
aprašomus pagrindinius motyvus.
Pagal civ. kod. 6.383 str. 2 d. energijos tiekimo įmonei pažeidus energijos kokybės
reikalavimus, abonentas turi teisę atsisakyti už tokią energiją mokėti.
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Šilumos energijos tiekimo sutartis priskiriama viešųjų ir vartojimo sutarčių rūšims, todėl
analizuojant šalių tarpusavio teises bei pareigas būtina atsižvelgti į minėtų sutarties rūšių ypatumus.
CK 6.193 str. 4 d. numato, jog esant abejonių dėl sutarties sąlygų, jos visais atvejais turi būti
aiškinamos vartotojų naudai.
Atsižvelgiant į energijos pirkimo -pardavimo sutarties specifiką, ieškovo atsakomybė tik
iki energijos įvado gyvenamajame name reikštų tiekėjo atsakomybės ribojimą, kuris šios vartojimo
sutarties atveju reikštų nesąžiningos, pažeidžiančios sandorio šalių teisių ir pareigų balan są sąlygos
įtvirtinimą (CK 6.188 str.).
Kilusio iš vartojimo sutarties ginčo specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais
lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, todėl teismai turėjo aiškintis šias aplinkybes, kadangi
jeigu būtų laikoma, kad šilumos tiekėjas už vartotojo patirtus šilumos nuostolius dėl kito vartotojo
kaltės neatsako, taip būtų sudaromos prielaidos šilumos tiekėjui nepagrįstai praturtėti, ką draudžia
įstatymas (civ. kod. 6.237-6.242 str.).

8.2. LAT CBS teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 8 d. nutartis c.b. J .Markevičienė
v. SP UAB „Vilniaus šilumos tinklai“, Nr. 3K -3-3/2003
J.Markevičienė (toliau – Ieškovas) ginčijo SP UAB „Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau –
Atsakovas) karšto vandens ir šilumos tiekimą, teigiant, kad prekės teikiamos prieš ieškovės valią,
atsakovas vienašališkai keičia sutarties sąlygas (kainą) bei atsisako nutraukti sutartį dėl minėtų prekių
tiekimo.
Ieškovė kasacinėje instancijoje rėmėsi šiais inter alia argumentais: nebuvo taikytas civ.
kod. 6.186 str. 3 d., kuris numato netikėtos (siurpr izinės) standartinės sutarties sąlygos taikymo
pasekmes, taip pat netaikytos vartotojų teisių gynimą reglamentuojančios civ. kod. normos,
nustatančios, jog vartojimo sutarties nesąžininga sąlyga bus laikomas tiekėjo, pardavėjo sutartyje
numatyta teisė vienašališkai nustatyti prekių, paslaugų kainas arba teisė vienašališkai padidinti kainą
be teisės vartotojui atsisakyti sutarties, jeigu galutinė kaina yra didesnė už sutartyje nustatytąją, taip
pat aiškinti sutartį ar vienašališkai nuspręsti, ar suteiktos pa slaugos atitinka sutarties reikalavimus.
Atsakovo atsiliepime į kasacinį skundą atsakovas inter alia remiasi šiais argumentais:
civ. kod. 6.161 str. įpareigoja nustatyti visiems atitinkamų grupių vartotojams vienodas standartines
sutarčių sąlygas, nustatan t, ar konkreti sutarties sąlyga yra nesąžininga, turi būti vertinama
atsižvelgiant į sutartyje numatytų prekių ar paslaugų prigimtį bei visas sutarties metu buvusias
aplinkybes (civ. kod. 6.188), be to, civ. kod. 6.390 str. 1 d. nustato, kad sutartis vart otojo iniciatyva
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gali būti nutraukta tik tuo atveju, jei toks sutarties nutraukimas nepadarys žalos kitiems namo
gyventojams.
LAT paliko galioti apygardos teismo sprendimą, ko pasėkoje ieškinys buvo atmestas.
Žemiau pateikiami pagrindiniai LAT motyvai.
Šilumos energijos ir karšto vandens pirkimo -pardavimo sutartis yra viešoji vartojimo
sutartis (civ. kod. 6.383 str. 3 d.). Sudarydamas viešąją sutartį juridinis asmuo (šiuo atveju Atsakovas)
neturi teisės kam nors suteikti privilegijų, išskyrus įstatymuose n ustatytus atvejus (CK 6.161 str. 3, 4
d.). Be to, pagal civ. kod. 6.161 str. 5 dalį standartinės viešųjų sutarčių sąlygos yra tvirtinamos
įstatymo numatytais atvejais atitinkamose valstybės institucijose.
Šilumos energijos tiekimo sutarties, o taip pat ši lumos ir karšto vandens tiekimo santykių
nutraukimo atskiram butui, esančiam daugiabučiame name, tvarką nustato civ. kod. 6.390 str. 1 dalis,
kurioje pasakyta, kad abonentas, kai pagal energijos pirkimo -pardavimo sutartį jis yra fizinis asmuo vartotojas, naudojantis energiją buitiniams reikalams, turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai, apie tai
pranešdamas energijos tiekimo įmonei, jeigu yra visiškai sumokėjęs už sunaudotą energiją.
Daugiabučiame name gyvenantis vartotojas šią teisę gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu toks sutarties
nutraukimas nepadarys žalos kitų to namo butų gyventojams. Šį nutraukimą reglamentuoja
poįstatyminiai teisės aktai.

8.3. LAT CBS išplėstinės teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 9 d. nutartis c.b.
I.Valionienė v. UAB „Karolin iškių būstas“, Nr. 3K-7-1/2003.
I. Valionienė (toliau – Ieškovas) ginčijo UAB „Karoliniškių būstas“ (toliau – Atsakovas)
atsisakymą nutraukti pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutartį (konkrečiai – dėl
naudojimosi liftu paslaugos), kuri , Ieškovės teigimu, negina vartotojo teisių, nenumato paslaugų
teikėjų įsipareigojimų, nereglamentuoja sutarties nutraukimo tvarkos, nenumato nei paslaugų
mokesčio, nei jo dydžio.
LAT paliko galioti apylinkės ir apygardos teismų sprendimus , ko pasėkoje ieškinys
buvo patenkintas ir minėta sutartis nutraukta . Žemiau pateikiami pagrindiniai LAT motyvai.
Pagal Vartotojų teisių gynimo įstatymo 3 straipsnį vartotojas turi teisę gauti teisingą
informaciją apie teikiamas paslaugas, jo teisių įgyvendinimo ir gynim o tvarką, savo nuožiūra įsigyti
tinkamos kokybės paslaugas. Taip pat turi teisę nutraukti paslaugos teikimo sutartį bet kuriuo metu,
sumokėjęs paslaugos teikėjui už atliktą darbą (minėto įstatymo 8 str. 4 d. 3 p.).
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2000 m. gruodžio 29 d. įsakym u Nr. 445 patvirtintos Bendrosios paslaugų teikimo
taisyklės, kurių 5 punkte nurodoma, kad sutarčių, sudarytų rašytine forma, sąlygos turi būti išreikštos
aiškiai, suprantamai.
Civ. kod. 6.188 str. 2 dalis nurodo, kokios vartojimo sutarčių sąlygos laikomos
nesąžiningomis. Prie tokių sutarties sąlygų įstatymas priskiria: įpareigojimą vartotoją vykdyti sutarties
sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, be teisės jų
atsisakyti; teisę paslaugų teikėjui paslaugų teikimo metu vi enašališkai nustatyti jų kainas arba teisę
vienašališkai padidinti kainą be vartotojo teisės atsisakyti sutarties, jeigu galutinė kaina yra didesnė už
sutartyje nustatytąją ir pan.
Nustatyta, kad ginčijama sutartis yra tipinė, kurioje įtvirtintos standarti nės sąlygos (civ.
kod. 6.185 str.). Ieškovė neturėjo tinkamos galimybės susipažinti su sutarties sąlygomis. Akivaizdu,
kad paslaugų teikėjui suteikta galimybė vienašališkai nustatinėti paslaugos kainą, nenumatyta
galimybė vartotojui nutraukti paslaugų teik imo sutartį. Esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms,
teismai pagrįstai konstatavo, kad vartojimo sutarties sąlygos ieškovės (vartotojos) atžvilgiu laikytinos
nesąžiningomis ir buvo pagrindas ginčijamą sutartį (lifto paslaugų teikimo) nutraukti.
Tačiau teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad ieškovė, kaip daugiabučio namo bendraturtė
(civ. kod. 4.72), nėra atleidžiama nuo pareigos dalyvauti bendro turto, šiuo atveju lifto, išlaikyme, nes
ji nėra vien tik teikiamos paslaugos vartotoja. Ieškovės subjektinė teisė atsisakyti naudojimosi liftu
paslaugų ir šiai daliai tenkančių mokėjimų yra ginama, tačiau tai neturi įtakos jos – kaip bendraturtės
– pareigoms, kurios kyla iš įstatymu jai suteiktų pareigų dalyvauti bendro turto išlaikyme (civ. kod.
4.76 str.).

8.4. LAT CBS teisėjų kolegijos 2003 m. gegužės 12 d . nutartis c.b. 257-oji
daugiabučio namo savininkų bendrija v. UAB “Vilniaus vandenys”, UAB
“Vilniaus energija” , Nr. 3K-3-579/2003 168.
Ieškovas 257-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos pateikė ieškinį atsakovams
UAB “Vilniaus vandenys”, UAB “Vilniaus energija” dėl pripažinimo tiekėjais, sandorių pripažinimo
iš dalies negaliojančiais, teisinių santykių modifikavimo.
Ieškovas argumentavo, kad g inčo sutartys yra vartojimo – energijos pirkimo-pardavimo
sutartys, kur vartotojai yra fiziniai asmenys – Bendrijos nariai, o Bendrija minėtas sutartis pasirašė
arba kaip įstatyminis Bendrijos narių atstovas, atstovaujantis įstatymo pagrindu ( civ. kod. 2.132 str. 2
dalis), arba tai yra sutartys trečiųjų asmenų – Bendrijos narių - naudai (civ. kod. 6.191 str.). Visos
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ginčijamos sutarčių sąlygos buvo primestos ieškovui kaip standartinės, nebuvo individualiai aptartos,
ir įrodyti, kad minėtos sąlygos buvo aptartos individualiai, turi pardavėjas ( civ. kod. 6.188 str.).
Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies
naudai (civ. kod. 6.193 str. 4 d.). Pripažinus ginčo sutartis vartojimo sutartimis, tos jų sąlygos, kurios
neatitinka teisės aktų (Vyriausybės nutarimo N r. 1507 ir kt.) reikalavimų, turėtų būti pripažintos
nesąžiningomis vartojimo sutarčių sąlygomis ir tuo pagrindu pripažintos negaliojančiomis (Vartotojų
teisių gynimo įstatymo 9 str.).
LAT tik iš dalies patenkino ieškovo reikalavimus, remdamasis žemiau pateikiamais
pagrindiniais motyvais.
Vartojimo sutarties sampratą pateikia civ. kod. 1. 39 straipsnio 1 dalis. Pagal šią normą
vartojimo sutarčiai yra būdingi du požymiai. Pirma, prekes ar paslaugas turi įsigyti fizinis asmuo.
Antra, fizinis asmuo prekes ir p aslaugas turi įsigyti ne dėl savo ūkinės -komercinės veiklos, o savo
asmeninių, šeimos, namų ūkio poreikių tenkinimui. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų
įstatymo 3 straipsnio 1 dalį bendrija yra nekomercinis, specialaus teisnumo juridinis asmuo, per kurį
butų savininkai įgyvendina savo daiktines ir prievolines teises. Akivaizdu, kad pagal ginčijamas
sutartis tiekiamo vandens vartotojais yra ne bendrija, bet butų savininkai, t.y. fiziniai asmenys .
Vadinasi, sutarties objekto - vandens -

vartotojai yra fiziniai asmenys, bet ne bendrija. Todėl

ginčijamos sutartys teisine prasme vertintinos kaip vartojimo sutartys ir joms turi būti taikomos
specialios teisės normos, taikomos vartojimo sutartims. Dėl šios priežasties ginčijamų sutarčių
sąlygos, kad vanduo tiekiamas ne iki gyventojų butų, o tik iki eksploatacijos ribų, yra nesąžiningos
vartotojų, t.y. butų savinin kų, atžvilgiu (civ. kod. 6.188 str.).
Teismas, nustatęs, jog vartojimo sutarties sąlyga yra nesąžininga, ir ją pripažinęs
negaliojančia, turi teisę sutartį atitinkamai modifikuoti, užpildydamas sutarties spragą, atsiradusią dėl
nesąžiningos sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia ( civ. kod. 6.195 str.).
Pagal civ. kod. 6.383 straipsnio 1 dalį energijos pirkimo -pardavimo sutarties šalys yra
atsakingos už jiems priklausančius energijos tinklus. Jeigu vandens nuostoliai atsiranda tiekiant
vandenį vartotojams priklausančiais tiekimo tinklais, tai šiuos nuostolius privalo padengti tų tinklų
savininkai, t.y. butų savininkai. Tokia butų savininkų pare iga atsiranda ne Vyriausybės 1997 m.
gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1507 pagrindu, o civ. kod. 4.76 ir 4.82 straipsnių bei Daugiabučių namų
savininkų bendrijų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies pagrindu.
Delspinigiai, kaip sutartinės atsakomybės forma, gali būti nustatomi sutartimi arba
įstatymu (civ. kod. 6.258 str. 1 d.). Jeigu netesybų dydis nustatytas įstatyme, o sutartis yra vartojimo
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sutartis, tai šalys savo susitarimu negali bloginti vartotojo padėties, t.y. nustatyti vartotojui didesnius
delspinigius negu nustato įstatymas. 1996 m. rugpjūčio 13 d. įstatymu yra nustatyti 0,04 proc. dydžio
delspinigiai, todėl ginčijamoje sutartyje delspinigiai negalėjo būti didinami. Sutarties sąlygos, pagal
kurias energijos pardavėjas energiją tiekia tik iki energijos įvado , žyminčio pardavėjo ir pirkėjo tinklų
nuosavybės atribojimą, pažeidžia varto tojų teises ir yra nesąžiningos.

8.5. LAT CBS 2004 m. rugsėjo 29 d. nutartis c.b. 519 -oji daugiabučio namo
savininkų bendrija ir kt. v. UAB „Vilniaus energija“, Nr. 3K-3-514/2004
Trečiasis asmuo SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ sudarė sutartį su 519 -ja daugiabučio
namo savininkų bendrija dėl gyvenamojo namo aprūpinimo šiluma ir karštu vandeniu. Vėliau trečiasis
asmuo sudarė atskiras sutartis su kiekvienu namo buto savininku dėl atsiskaitymo už šildymą ir karštą
vandenį. Bendrija ir atsakovas – UAB „Vilniaus energija“ – skaičiavo mokesčius už patalpų šildymą ir
„gyvatuko“ mokestį pagal skirtingus norminius aktus: Bendrija pagal Valstybės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 1999 m. spalio 10 d. nutarimu Nr.85 patvirtintą Centralizuotos šilumos kainų
taikymo, nustatant mokėjimus už patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą, daugiabuči o gyvenamojo
namo butams tvarką, o atsakovas – pagal Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 29 d. sprendimu
Nr.535V patvirtintą Šilumos kiekio patalpoms šildyti ir karštam vandeniui paskirstymo tvarką .
Skaičiuojant pagal pastarąją tvarką mokesčiai gavosi didesni. Ieškovai mano, kad at sakovas
nepagrįstai vadovavosi minėta Tvarka, nes nei Vilniaus miesto savivaldybės taryba, nei valdyba neturi
teisės nustatinėti mokesčių už šilumą apskaičiavimo taisyklių, tvarkos, metodikos. Ieškovai prašė
įpareigoti atsakovą perskaičiuoti mokesčius už š ilumą.
Vilniaus miesto antrasis apylinkės teismas ieškinį atmetė , o apygardos teismas sprendimą
paliko nepakeistą. Teismai nustatė, kad Mokesčių apskaičiavimo tvarka įskaito nuostolius, kurie
susidaro dėl to, kad namo gyventojams vartoti name pašildomas va ndens kiekis ne visas buvo
gyventojų apmokėtas, nes atsiskaitymai už suvartotą karšto vandens kiekį nesutapo su pašildytu
vartojimui vandens kiekiu. Sutartyse su bendrija ir atskirais gyventojais nustatyta, kad bus
vadovaujamasi šilumos kiekio apskaita pag al skaitiklio parodymus, o ne kitu būdu. Į gyvenamąjį namą
šiluma tiekiama šildymui, „gyvatukui“ ir karštam vandeniui ruošti. Gyvenamajame daugiabučiame
name yra įrengtas individualus šilumokaitis, ruošiantis karštą vandenį namo gyventojų vartojimui.
Šiam tikslui naudojamas šilumos kiekis yra atskirai išmatuojamas.
Pagrindiniai kasatoriaus (ieškovo) argumentai:

vartojimo sutartis būtina vertinti

Vartotojų teisių gynimo įstatymo požiūriu, vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir
socialinės politikos dalis, šilumos tiekimo ir vartojimo santykiai grindžiami Energetikos įstatymu,
Šilumos ūkio įstatymu ir kitais specialiais teisės aktais, teisės aktas neturi grįžtamosios gali os ir galioja
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tik ateičiai. Namo gyventojai nėra atsakingi už susidaran tį nepaskirstytą vandenį, nes jis susidaro ne
jiems bendrosios nuosavybės teise priklausančių tinklų dalyje. Tvarka pagal kurią paskaičiuojami
mokesčiai prieštarauja civ. kod. normoms, Vartotojų teisių gynimo, Energetikos, Šilumos ūkio
įstatymams ir kitiems teisės aktams: savivaldybė neturi kompetencijos rengti energijos tiekimo ir
atsiskaitymo už ją tvarką.
LAT

paliko

sprendimus

nepakeistus

(t.y.

kuriais

ieškinys

buvo

atmestas) ,

vadovaudamasis žemiau pateikiamais pagrindiniais motyvais.
Energijos tiekėjas pagal sutartį turi teisę gauti apmokėjimą už tą energijos kiekį, kurį
pateikė vartotojui. Pateiktos ir suvartotos energijos kiekis nustatomas pagal apskaitos prietaisų
rodmenis ar kitu sutartyje numatytu būdu ( civ. kod. 6.385 straipsnis). Suvartotas kelių vartotojų
pastate šilumos kiekis turi būti paskirstytas tokiomis metodikomis ar tvarkomis ir taip, kad visas
pastate suvartotas kiekis būtų paskirstytas ir dėl jo atsiskaityta su tiekėju.
Dalis energijos yra apmokama kaip suvartota konkrečių vartotojų. K ita dalis, kurią
sudaro neapmokėtoji kaip vartotojų dalis, turi būti apmokėta tiekėjui kaip namo savininkų. Namo
gyventojai gauna šilumą kaip vartotojai ir kaip savininkai, todėl už ją ir sumoka ir kaip vartotojai
(pagal individualaus vartojimo prietaisų r odmenis) ir kaip savininkai (likusią dalį, fiksuotą tiekėjo
apskaitos prietaisu, paskirstytą tarp jų kaip bendraturčių).
Sutartys, kuriomis nustatytas šilumos ir karšto vandens tiekimas, į daugiabučių
gyvenamuosius namus negali būti traktuojamas vien kaip vartojimo sutartys, nes tiekiama šilumos
energija kartu yra ir resursai daiktui išlaikyti. Be šilumos ir karšto vandens vartojimo santykių yra ir
atlyginimo už išlaidas, skirtas bendram turtui išlaikyti, aspektas. Susidarę šilumos energijos nuostoliai
yra vartotojų atskaitomybės ribose, todėl kaip vartotojai ir daikto savininkai namo gyventojai
susidariusius nuostolius turi padengti. Tokias principines atsiskaitymo nuostatas atitinka atsakovo
taikoma apmokėjimo tvarka, kurią buvo prašoma ieškiniu pakeisti.
Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį ir pobūdį bei į tai, kad ieškovą
pagal pareigas bendrijoje atstovavo teisininko išsilavinimą turintis bendrijos pirmininkas, sugebantis
rengti teismui reikalingus dokumentus, kad bendrijos pirmininko darbas yra apmokamas, teismas gali
teisinei pagalbai, susijusiai su procesinių dokumentų rengimu, išleistų sumų nepripažinti pagrįstomis.

8.6. LAT CBS 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis c. b. SP AB “Vilniaus šilumos
tinklai” v. B. Giedraitienė, Nr. 3K -3-651/2004.
Ieškovas SP AB “Vilniaus šilumos tinklai” reikalavo, jog atsakovė – Bronislava
Giedraitienė – sumokėtų už pateiktą šilumos energiją, tiektą į jai nuosavybės teise priklausantį butą.
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Ieškovė inter alia argumentavo, kad ieškovas teikė jai netinkamos k okybės paslaugas, todėl
vadovaujantis civ. kod. 6.383 str. 2 d., abonentas turi teisę atsisakyti už tokią energiją mokėti . Be to,
ieškovas turi teikti paslaugą ir už ją atsako iki vartotojo, o ne iki namo įvado. Jeigu būtų laikoma, kad
šilumos tiekėjas už vartotojo patirtus šilumos nuostolius dėl kito vartotojo kaltės neatsako, taip būtų
sudaromos prielaidos šilumos tiekėjui nepagrįstai praturtėti, tai draudžia įstatymas. Šilumos energija
buvo teikiama priverstinai ir ieškovei nesutinkant. Ginčo santykiams taikytinos viešosios sutarties
sąlygos, kuriomis tiekėjas panaikino savo atsakomybę, todėl jos yra nesąžiningos, pažeidžiančios
sandorio šalių teisių ir pareigų balansą.
LAT patenkino ieškovo reikalavimus ir iš atsakovės priteisė įsiskolinimą už patiektą
šilumos energiją ir priskaičiu otus delspinigius, remiantis žemiau pateikiamais inter alia motyvais.
Šilumos energijos tiekimo sutartis priskiriama viešųjų ir vartojimo sutarčių rūšims,
atsižvelgiant į šios sutarties specifiką, ieškovo atsakomybė tik iki en ergijos įvado gyvenamajame name
reikštų tiekėjo atsakomybės ribojimą, kuris šios vartojimo sutarties atveju reikštų nesąžiningos,
pažeidžiančios sandorio šalių teisių ir pareigų balansą sąlygos įtvirtinimą (civ. kod. 6.188 str.). Jeigu
šilumos energijos nuostoliai atsiranda tiekiant šilumos energiją vartotojams priklausančiais tiekimo
tinklais, tai šiuos nuostolius privalo padengti tų tinklų savininkai, t. y. butų savininkai, nes bet kurio
buto savininkas kartu yra bendrosios dalinės nuosavybės subjektas, k uris pagal daiktinės teisės normas
privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu .
Name gyvenantys asmenys turi dvejopą padėtį šilumos energijos vartojimo požiūriu.
Viena vertus, jie yra vartotojai, nes šilumos tiekėja s parduoda šilumos energiją kiekvienam iš
gyventojų suvartojimui buityje. Kaip vartotojas gyventojas -abonentas turi apmokėti už tiek energijos,
kiek suvartojo savo poreikiams. Kita vertus, jis yra šilumos kiekio vartotojas ir kaip turto savininkas.
Susidarę šilumos energijos nuostoliai yra vartotojų atskaitomybės ribose, todėl kaip vartotojai ir daikto
savininkai namo gyventojai susidar iusius nuostolius turi padengti.

8.7. LAT CBS 2005 m. kovo 30 d. nutartis c.b. Saulius Jonaitis v. Giedrius
Alionis, Nr. 3K-3-207/2005
Ieškovas Saulius Jonaitis sudarė su atsakovu Giedriumi Alioniu statybos rangos sutartį ,
kuria ieškovas įsipareigojo įrengti atsakovui garažą ir sutvark yti teritoriją atsakovo objekte. Atsakovas
įsipareigojo priimti atliktus darbus ir laiku už j uos sumokėti, kartu su sutartimi buvo pasirašyta darbų
sąmata 80 000 Lt sumai. Atsakovui pageidaujant buvo papildomai atlikta darbų pagal su atsakovu
suderintas (bet nepasirašytas) sąmatas už 28 524,49 Lt sumą. Atsakovas liko skolingas 35 174,49 Lt ,
nors faktiškai darbus priėmė ir pastatytais statiniais naudojasi. Atsakovas priešieškinyje reikalavo
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priteisti nuostolių atlyginimo ir delspinigių, nes darbai atlikti prastai, nekokybiškai ir nekvalifikuotai,
brokas neištaisytas, taip pat neatlikta kai kurie dar bai pagal pagrindinę ir papildomas sąmatas.
Atsakovo teigimu, dėl šios priežasties jis nutraukė sutartį, sumokėdamas dalį kainos, proporcingos
atliktam darbui.
Be to, atsakovas inter alia pateikia argumentą, kad tarp atsakovo ir ieškovo buvo
susiklostę ne vartojimo, o statybos rangos teisiniai santykiai, todėl ginčui išspręsti turėjo būti taikomos
ir civ. kod. šeštosios knygos XXXIII skyriaus trečiojo skirsnio, reglamentuojančios statybos rangą,
nuostatos, kurių netaikę teismai atleido rangovą (ieškovą) nu o pareigų, privalomų pagal civ. kod.
6.684 str. 4 ir 5 dalis bei 6.694 str., vykdymo. Ieškovas Saulius Jonaitis nurodo, kad bylą nagrinėję
teismai teisingai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius santykius kaip vartojimo rangos sutartinius
teisinius santykius.
Apylinkės teismas ieškinį ir priešieškinį iš dalies patenkino , apygardos teismas ir LAT
sprendimą atitinkamai paliko nepakeistą.
Vartotojų teisės apsaugos aspektu, vienas pagrindinių motyvų buvo tas, kad tarp šalių
buvo sudaryta vartojimo rangos, o n e statybos rangos sutartis, todėl tokio ginčo išsprendimui
taikytinos civ. kod. šeštosios knygos XXXIII (Ranga) pirmojo skirsnio (Bendrosios nuostatos) ir
antrojo skirsnio (Vartojimo ranga) nuostatos, o ne trečiojo skirsnio (Statybos ranga) normos. Be to,
Teismas pažymėjo, kad j eigu sutartyje kaina nenurodoma, ji nustatoma pagal civ. kod. 6.198 straipsnio
nustatytas taisykles. Tai reiškia, kad kai kaina ar jos nustatymo tvarka sutartyje neaptarta ir šalys nėra
susitarusios kitaip, laikoma, jog šalys turėjo omenyje kainą, kurią sutarties sudarymo metu toje verslo
srityje buvo įprasta imti už tokį pat įvykdymą atitinkamomis aplinkybėmis. Esant tokioms
aplinkybėms, už ieškovo atliktus darbus, dėl kurių nebuvo susitarta, bylą nagrinėję teismai pagrįstai
paskaičiavo 2002 metų sutartinėmis kainomis.

8.8. LAT CBS 2005 m. birželio 20 d. nutartis c.b. Vygantas Simonaitis v. UAB
„Rasmitas“, Nr. 3K-3-350/2005
2000 m. gruodžio 15 d. pirkimo -pardavimo sutartimi Nr. 200/12 -15.1 išsimokėtinai,
naudodamasis UAB „VB lizingas“ paslaugomis iš atsakovo įsigijo automobilį Opel Zafira.
Automobilio kėbului buvo suteikta 12 metų antikorozinė garantija, tačiau praėjus dviems metams jis
surūdijo. Kadangi automobilis neištarnavo nei penktadalio garantinio laiko, ieškovas prašė teismo
įpareigoti atsakovą priimti atgal automobilį Opel Zafira, grąžinti 50 957,70 Lt sumą ir sumokėti
7265,28 Lt žalą, kaip ieškovo sumokėtus mokesčius. Atsakovas neginčija, kad yra korozijos židiniai,
tačiau nurodo, kad antikorozinė 12 metų garantija taikytina, jeigu yra nustatytas kiauryminis
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prarūdijimas. Tačiau atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad ieškovui buvo išaiškintos minėtos
garantijos taikymo specifinės sąlygos.
Apylinkės ir apygardos teismai ieškinį tenkino pilnai, o LAT sprendimą ir nutartį
atitinkamai paliko nepakeistais.
LAT konstatavo, kad CK 6.353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pardavėjas,
nurodydamas parduodamo daikto etiketėse, ar kitokiu būdu, privalo suteikti pirkėjui būtiną, teisingą ir
visapusišką informaciją apie parduodamus daiktus: jų kainą, kokybę, vartojimo būdą ir saugumą,
kokybės garantijos terminą, tinkamumo naudoti terminą bei kitas daiktų ir jų naudojimo savybes,
atsižvelgiant į daiktų pobūdį, jų paskirtį ir t. t. Pardavėjas pažeidęs šią pareigą, turi atlyginti dėl to
pirkėjo patirtus nuostolius. Minėto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad informacija neturi būti klaidinanti.
Teismai nustatė, kad sutarties priede numatyta, kad visiems naujiems automobiliams suteikiama 1 -erių
metų garantija neribojant ridos, 12 metų antikorozinė garantija kėbului ir 3 metų garantija
akumuliatoriui. Teismai padarė visiškai pagrįstą išvadą, kad atsakovo teigimas, kad terminas
antikorozinė garantija reiškia, kad nebus kiauryminio kėbulo prarūdijimo, neatitinka tikrovės ir yra
informacija, klaidinanti pirkėją.
CK 6.363 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad parduodamas daiktas turi būti tinkamos
kokybės, t. y. daikto savybės neturi būti blogesnės, nei numatyta tam daiktui taikomame techniniame
reglamente (jeigu jis yra) ir daikto pirkimo -pardavimo sutartyje. Minėto straipsnio 8 dalyje nustatyta,
kad pirkėjas tam tikrais atvejais gali vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą
kainą. Vadovaujantis CK 6.363 straipsnio 9 dalimi, išreikalauti sumokėtą kainą pirkėjas gali per dviejų
metų ieškinio senaties terminą. CK 1.126 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinio senatį teismas
taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Kadangi byloje tokio reikalavimo nebuvo pareikšta,
teismai pagrįstai ieškinio senaties netaikė.

8.9. LAT CBS 2005 m kovo 7 d. nutartis c.b. Šiaulių apskrities viršininko
administracija v. Danutė Petravičienė , Nr. 3K-3-155/2005
Ieškovas centralizuotai tiekia šilumos energiją daugiabučiams namams. Su atsakove
šilumos tiekimo ir vartojimo santykiai atsirado nuo 1987 me tų, kai su ja buvo sudaryta buto nuomos
sutartis. Joje numatyta, jog bute yra centralizuotas šildymas. Atsakovė 1997 -1998 metais atsijungė nuo
šildymo nupjaudama radiatorius, tačiau šilumos tiekėjas toliau skaičiavo mokestį už šildymą, nes
atjungimą vertino kaip neteisėtą, padarytą savavališkai, nesilaikant teisės aktais nustatytos tvarkos.
Byloje ieškovas reikalauja apmokėti už buto šildymą nuo 1999 m. lapkričio mėnesio.
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Apylinkės teismas ieškinį patenkino, o apygardos teismas sprendimą paliko nepakeistą.
Teismai pabrėžė, kad nesant reikalavimo nutraukti sutartį ar pakeisti jos sąlygas, atsakovės argumentai
ir pateikti įrodymai dėl atsijungimo nuo centralizuotų šilumos energijos tiekimo sistemų
sprendžiamam ginčui neturi reikšmės. Be to, tarp šalių susiklos tė šiluminės energijos tiekimo vartojimo santykiai: nors rašytine forma konkrečiai dėl šilumos energijos tiekimo šalių sutartis nebuvo
sudaryta, tačiau sutartinių santykių buvimą patvirtina faktinė situacija. Abiejų šalių valia - tiekti ir
gauti šiluminę energiją - išreikšta konkliudentiniais veiksmais.
LAT vadovaudamasis inter alia žemiau pateiktais motyvais pakeitė apylinkės ir
apygardos teismų nutartis, priteistą iš atsakovės Danutės Petravičienės skolą ir žyminį mokestį
sumažino.
Šilumos vartojimas yra paslaugos vartojimas, ir tai yra ne pareiga, o teisė. Šalies valia
yra atsisakyti jam priklausančios teisės, bet tai turi būti atliekama teisės aktų nustatyta tvarka ir
nepažeidžiant kitų asmenų teisi ų. Jeigu šiais aktais nustatytų reikalavimų nebuvo laik ytasi, tai
atsijungimas ir sutarties dėl tiekimo ir vartojimo nutraukimas yra neteisėtas. Tokiu atveju tiekėjas turi
teisę į neteisėtu atsijungimu padarytos žalos atlyginimą, tačiau negali toliau reikalauti apmokėti už
paslaugą ar produktą, kurio nesuteikė ir kuris atsijungusiojo nuo šilumos tiekimo buvusio abonento jau
nebuvo vartojamas.
Byloje turi būti taikomos ir Vartotojų teisių gynimo įstatymo nuostatos. Per prašomą
priteisti laikotarpį buvęs abonentas, kuris buvo ir paslaugos vartotojas, šilumos ene rgijos nenaudojo.
Vartotojas turi pareigą apmokėti už gautą prekę ar pa slaugą. Kadangi vartojimas buvo nutrauktas, tai
iš buvusio abonento negali būti išieškomas mokestis už nesuvartotą šilumos energiją. Tai prieštarautų
Vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnyje numatytai vartotojo teisei pirkti prekes ar paslaugas
savo nuožiūra, šiame įstatyme įtvirtintai įstatymo leidėjo valiai, kad yra apmokama už parduotą prekę
ar paslaugą.

8.10. LAT CBS 2006 m. sausio 25 d. nutartis c.b. AB „Rytų skirstomieji ti nklai”
v. R. Ž., Nr. 3K-3-60/2006
Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai” pareiškė ieškinį atsakovui R. Ž. dėl skolos už
elektros energiją priteisimo , nes patikrinus elektros skaitiklio parodymus buvo nustatyti faktinių
elektros skaitiklio rodmenų ir atsis kaitymo knygelėje nurodytų apmokėt ų rodmenų neatitikimai.
Atlikta elektros skaitiklio ekspertizė parodė, kad skaitiklio disko sūkių skaičius ir skaičiavimo
mechanizmo rodmenų santykis yra teisingas. Perskaičiavus suvartotos elektros energijos kiekį R. Ž.
gera valia skolos nesumokėjo . Atsakovo R.Ž. teigimu, ekspertizės akte yra išvada, jog elektros
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skaitiklis neatitinka patikros metodikos reikalavimų: kai nėra tiesioginių įrodymų apie atsakovo
suvartotos elektros energijos kiekį, negalima priteisti iš atsako vo skolą.
LAT perdavė bylą Vilniaus apygardos teismui iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. LAT
nurodė, kad bylos šalių ginčas kilo dėl atsiskaitymų už suvartotą elektros energiją. Elektros energijos
tiekimo ir vartojimo tvarką, elektros energijos tiekėjo ir vartotojo tarpusavio santykius tiekiant,
vartojant elektros energiją bei ats iskaitant už ją, reglamentuoja Ū kio ministro 1999 m. rugsėjo 22 d.
įsakymu Nr. 319 patvirtintos Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Šios taisyklės yra
privalomos tiek elektros energijos tiekėjams, tiek elektros energijos vartotojams nepriklausomai nuo jų
pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formos, nes jos patvirtintos vykdant Energetikos įstatymą ir
Vyriausybės pavedimą.
Ekspertizės išvadoje konstatuojama, kad el ektros skaitiklis pagal metrologines
charakteristikas neatitinka patikros metodikos reikalavimų. Ekspertas davė išvadą, kad, pagal byloje
esančius duomenis, elektros skaitiklis yra netinkamas naudoti elektros energijos apskaitai. Nors byloje
yra pateiktos atsakovo R. Ž. atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją knygelės, tačiau teismai šiose
knygelėse esančių duomenų neanalizavo, neišsiaiškino, kaip kito elektros skaitiklio rodmenys, kurios
aplinkybės ir kokią įtaką tiems pasikeitimams galėjo turėti. Bylą nagrinėję teismai neįvertino, ar
faktiniam elektros energijos suvartojimo kiekio nustatymui esminę įtaką daro nustatyta skaitiklio
paklaida. Beje, LAT nepasisakė, dėl atsakovo argumento, kad p agal civ. kod. 6.387 straipsnio 2 dalį,
kai abonentas yra fizinis asmuo - vartotojas, naudojantis energiją buitinėms reikmėms, energijos
tiekimo tinklu, energijos vartojimo apskaitos prietaisų techninę būklę ir saugų naudojimą turi užtikrinti
energijos tiekimo įmonė, jeigu sutartis ar įstatymai nenumato ko kita.
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Summary
Unfair contract terms under the E uropean Union and Lithuanian laws
This chapter deals with regulation of unfair contract terms under the EU and Member
State’s legislation. The largest part of the text is devoted to the analysis of the Council Directiv e
93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts and its implementation in the
Member States, the related jurisprudence of the European Court of Justice as well as Directive‘s
impact to the laws of Lithuania, paying particular attention to the Civil Code and the Law on
Protection of Consumer Rights.
This chapter is divided into several parts emphasising the interpretation and application
of the terms used in the Directive, most importantly the definition of the unfair contract term, the
catalogue of the unfair contract terms that is provided in the appendix to the Directive and it‘s diverse
implementation in the Member States. The areas that are exempted from the scope of the Directive
such as the contractual terms that where individually ne gotiated, the contractual terms which reflect
mandatory statutory or regulatory provisions and the provisions or principles of international
conventions to which the Member States or the Community are party, are examined either. It is
emphasised that the fairness of the contractual term would not be scrutinised and the requirement that
the contractual term is fair would not apply to the definition of the main subject matter of the contract
nor to the adequacy of the price and remuneration, however in so far as these terms are expressed in
plain intelligible language. Throughout the text the jurisprudence of the European Court of Justice is
being analysed. The last part of the chapter is devoted to the related jurisprudence of the Supreme
Court of Lithuania.
This chapter concludes that it is necessary to improve the regulation of the unfair
contract terms in Lithuania by waving duplication of the similar legal norms in different legal acts, i.e.
Law on Protection of Consumer Rights and The Civil Code. The regu lation of the catalogue of the
unfair contract terms bears doubts as to whether this catalogue consists of the “black” or the “white”
lists of unfair terms, therefore relevant legal acts or their application shall be amended or clarified.
Following decisions of the European Court of Justice that highlighted conflict areas between the
national Member State’s legislation and the Directive, this chapter concludes that certain provisions of
the Lithuanian legislation may raise conflicts with the Directive. This particularly applies to the Art. 6
par. 2, Art. 7 par. 2 and Art. 7 par. 3 of the Directive, that under our view where not implemented
correctly in the Lithuanian legislation.
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