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ĮVADAS 

Elektroninė prekyba kasdieniniame gyvenime užima vis didesnį vaidmenį ir tai patvirtina 

naujausi „2017 Masterindex“1 tyrimo duomenys, atskleidžiantys, kad praėjusiais metais net 25 proc. 

europiečių, turinčių prieigą prie interneto, apsipirko elektroninėse parduotuvėse bent kartą per 

savaitę, o 60 proc. apsipirko bent kartą per mėnesį. Elektroninės prekybos populiarėjimo ir augančio 

pasitikėjimo ja tendencijas atskleidžia ir 2017 m. parengta vartotojų sąlygų rezultatų suvestinė2, 

rodanti, kad per dešimt metų internetu apsiperkančių asmenų dalis beveik padvigubėjo (nuo 29,7 

proc. 2007 m. iki 55 proc. 2017 m.), o nuo paskutinės rezultatų suvestinės vartotojų pasitikėjimo lygis 

padidėjo 12 procentinių punktų tais atvejais, kai apsiperkama iš mažmenininkų toje pačioje šalyje ir 

21 procentinių punktų tais atvejais, kai apsiperkama kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje. 

Visgi, nors nuo paskutinės rezultatų suvestinės vartotojų sąlygos pagerėjo, skirtingose šalyse 

pasitikėjimo lygis, turimos žinios ir vartotojų apsauga dar labai skiriasi, o poreikis didinti vartotojų 

pasitikėjimą, užtikrinant geresnę apsaugą ir taisyklių vykdymą, išlieka. Europos Komisija, 

reaguodama į skaitmeninės erdvės keliamas problemas, yra pateikusi keletą iniciatyvų, tarp jų – 

pasiūlymą peržiūrėti 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 

2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, 

bendradarbiavimo (toliau – Reglamentas Nr. 2006/2004) nuostatas ir, siekiant užtikrinti geresnę 

vartotojų teisių apsaugą, atitinkamais pakeitimais suteikti daugiau įgaliojimų nacionalinėms valdžios 

institucijoms, pvz., numatant tolias priemones, kaip interneto svetainės, pažeidžiančios vartotojų 

apsaugos teisės aktų reikalavimus, blokavimas ir kt. 

Atitinkamos poreikio stiprinti vartotojų apsaugą tendencijos pastebimos ir Lietuvoje, kadangi 

esamos priemonės, kurias taiko su vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos įgyvendinimu 

susijusios valstybės institucijos, ne visada pasiekia savo tikslus ir yra veiksmingos kovojant su 

pažeidėjais, atsižvelgiant į elektroninės erdvės globalumą ir nuolatinę komercinės veiklos šioje 

erdvėje plėtrą. 

Siekiant apžvelgti esamą vartotojų teisių apsaugos elektroninėje prekyboje padėtį, išanalizuoti 

problemas, su kuriomis susiduriama, taip pat įvertinti vartotojų teisių apsaugos stiprinimo poreikį ir 

galimybes Lietuvoje, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 

31 d. įsakymu Nr. 1-117 buvo sudaryta Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo grupė, 

kuri įgyvendino Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015-2018 strategijos vertinimo kriterijų P-1-

                                                 
1 MASTERINDEX 2017 Pan-European e-commerce and new payment trends. Prieiga internete 

https://newsroom.mastercard.com/documents/european-masterindex-2017/  
2 Consumer Conditions Scoreboard – 2017 edition. Prieiga internete http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-

detail.cfm?item_id=117250  

https://newsroom.mastercard.com/documents/european-masterindex-2017/
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=117250
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=117250
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1-1 „Atliktas tyrimas, siekiant nustatyti vartojimo prekes ir paslaugas siūlančių interneto svetainių, 

pažeidžiančių vartotojų apsaugos teisės aktų reikalavimus, priežiūros ir prieinamumo vartotojams 

ribojimo galimybes, pateikti pasiūlymais dėl teisės aktų tobulinimo“ ir pateikia ataskaitą apie 

nustatytus rezultatus bei pasiūlymus dėl galimų vartotojų teisų apsaugos stiprinimo priemonių ir būdų 

Lietuvoje. 

Pagrindinis šio tyrimo tikslas yra įvertinti esamų vartotojų apsaugos priemonių pakankamumą 

ir efektyvumą, siekiant su vartotojų apsaugos užtikrinimu elektroninėje erdvėje susijusių tikslų, bei 

išsiaiškinti, kokiomis kitomis papildomomis ar alternatyviomis valstybės institucijų 

įgyvendinamomis interneto svetainių priežiūros ir kontrolės priemonėmis galėtų būti užtikrinta 

didesnė vartotojų, įsigyjančių prekes ir paslaugas internetu, teisių ir teisėtų interesų apsauga. 

Siekiant šio tikslo, tyrime bus gilinamasi į esamą elektroninės komercijos situaciją ir 

tendencijas Lietuvoje bei Europos Sąjungoje, nustatoma, su kokiais pavojais vartotojai susiduria 

įsigydami prekes ir paslaugas internetu, aptariamos priemonės, kurių gali imtis vartotojų teisių 

apsaugą užtikrinančios institucijos, ir atitinkamų priemonių veiksmingumas, taip pat atskleidžiamos 

problemos, kylančios valstybės institucijoms kovojant su vartotojų teisių pažeidėjais, veikiančiais 

elektroninėje erdvėje. Atitinkamų problemų kontekste bus iškeltas klausimas dėl prieigos prie 

interneto svetainių ribojimo (blokavimo), kaip vienos iš galimų vartotojų teisių apsaugos užtikrinimo 

priemonių, taikymo poreikio ir galimybių Lietuvoje, aptariamas šiai priemonei reikšmingas 

tarptautinės praktikos, susijusios su jurisdikcijos taikymu, kontekstas, minėtos priemonės taikymo 

sąlygos bei privalumai ir trūkumai, taip pat apžvelgiama kitų Europos Sąjungos valstybių narių 

patirtis bei Lietuvoje esama situacija, susijusi su interneto svetainių blokavimu. 
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1 SKYRIUS. ELEKTRONINĖ PREKYBA: NAUDA IR PAVOJUS 

1.2. Elektroninės prekybos samprata ir santykis su tradicine komercija 

Pasaulinio tinklo sukūrimas (WWW) paskatino esmines permainas įvairiose srityse, o 

internetas sudarė galimybes atsirasti prekybai internete, kuri kasdieniniame gyvenime užima vis 

didesnį vaidmenį. Kiekvienas asmuo, turintis prieigą prie pasaulinio internetinio tinklo, gali sukurti 

internetinę svetainę ir pradėti prekybą elektroninėje erdvėje. Pastebėtina, kad apibūdinant prekybą 

elektroninėje erdvėje vartojamos įvairios sąvokos: internetinė prekyba, elektroninė prekyba (el. 

prekyba), elektroninė komercija (el. komercija) ir kt. Neretai elektroninė prekyba tapatinama su 

elektronine komercija arba pastarosios turinys aiškinamas būtent per elektroninė prekybos sąvoką, 

todėl svarbu apsibrėžti šių dviejų „reiškinių“ sampratas, išsiaiškinti jų sąsajas. 

Mokslininkai nesutaria dėl vieno elektroninės komercijos sąvokos apibrėžimo, todėl vyrauja 

įvairios nuomonės. P.P. Polanski elektroninę komerciją apibrėžia kaip prekybą internete, kartu 

pažymėdamas, kad galima atrasti daugybę kitų elektroninės komercijos apibrėžimų, kaip, pavyzdžiui, 

informacijos pasikeitimas tarp šalių pagrįstas vidine ir išorine organizacijos veikla bei technologinių 

priemonių pritaikymu3. M. Kiškis, siekdamas atskleisti elektroninės komercijos sąvokos turinį, 

išskiria pagrindines elektroninės prekybos formas: prekyba interneto svetainėse, naudojant nuorodas 

bei reklamines antraštes (angl. banner); šiuolaikinių technologijų pagalba vykdoma prekyba 

(elektroniniu paštu, trumposiomis žinutėmis ir pan.); turinio rinkodara (naudojant paieškos sistemas; 

prekyba remiantis vietove; prekyba, siunčiant reklaminio pobūdžio pranešimus) bei prekyba 

socialiniuose tinkluose ir mobili prekyba4. M. Civilka siūlo elektroninę komerciją laikyti veikla, kuri 

„susijusi su prekių ir paslaugų pirkimu-pardavimu ir kitomis verslo transakcijomis, kurių dalyviai yra 

nebūtinai toje pačioje fizinėje vietoje ir todėl sandorių sudarymui, jų vykdymui pasitelkia elektronines 

ar joms adekvačias priemones“5. Kaip teigia autorių kolektyvas6, elektroninę komerciją būtų galima 

apibrėžti kaip prekybą prekėmis ar paslaugomis, kai sandoriai sudaromi arba vykdomi elektroninėmis 

priemonėmis. 

                                                 
3 Polanski P.P. Customary Law of the Internet: In the Search for a Supranational Cyberspace Law. The Hague: T.M.C. 

Asser Press, 2007. P. 368. 
4 Kiškis M. Legal Regulation of Electronic Marketing. Jurisprudencija: 3 (121),Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, 

2010. P. 349-370. 
5 Civilka M. Elektroninės komercijos teisiniai aspektai: bendrieji klausimai. Vilnius: Vilniaus Universiteto Teisės 

fakulteto Informacijos teisės centras, 2002. P.11. Prieiga internete < 

http://media.search.lt/GetFile.php?OID=92868&FID=269821 > 
6 Kiškis M., ir kt. Teisės informatika ir informatikos teisė. Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, 2006. P.152. 

http://media.search.lt/GetFile.php?OID=92868&FID=269821
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Kaip pastebėta Elektroninės prekybos kontrolės ataskaitoje7 tik keletas su prekyba 

elektroninėje erdvėje susijusių sąvokų yra apibrėžtos Europos Sąjungoje ir Lietuvos teisės aktuose: 

Informacinės visuomenės paslaugų įstatyme8 elektroninė komercija apibūdinama kaip informacinės 

visuomenės paslaugų teikimas ir kita su informacinės visuomenės paslaugų teikimu susijusi veikla; 

2000 m. birželio 8 d. Elektroninės komercijos direktyvoje9, kurios nuostatos perkeltos į Informacinės 

visuomenės paslaugų įstatymą, taip pat vartojama informacinės visuomenės paslaugų sąvoka – 

paprastai už atlyginimą elektroninėmis priemonėmis ir per atstumą individualiu informacinės 

visuomenės paslaugos gavėjo prašymu teikiamos paslaugos. 

Pasaulyje prekybai elektroninėje erdvėje apibūdinti bene plačiausiai vartojama Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. OECD – Organisation for Economic Co-operation 

and Development) (toliau – EBPO) pasiūlyta e-commerce sąvoka, apibrėžiama kaip prekių ar 

paslaugų pardavimas ar užsakymas naudojantis kompiuteriniais tinklais, kurie skirti gauti ar talpinti 

užsakymą. Prekės ar paslaugos užsakomos naudojant specialius tam skirtus būdus, bet mokėjimai ir 

pristatymas vartotojui nebūtinai turi būti atliekami interaktyviu (angl. on-line) rėžimu. Tačiau 

elektroninė komercija pagal EBPO neapima telefoninių skambučių, faksimilinių aparatų ar 

elektroninio pašto laiškų10. Visgi, EBPO apibrėžimas nesutampa su Lietuvos Aukščiausio Teismo 

(toliau – LAT) pateikta sąvoka. LAT apžvalgoje11 pabrėžiama, kad elektroninė komercija „apima ne 

tik internetinę komerciją, bet ir bet kokią kitą komercinę veiklą, atliekamą elektroninėmis ryšio 

priemonėmis (pvz., elektroniniu paštu, telefonu, faksu, kt.)“. Taigi, LAT palyginti su EBPO išplečia 

elektroninės komercijos apibrėžimą. 

Įvertinus pateiktus galimus elektroninės komercijos apibrėžimus, jų įvairovę, galima pastebėti, 

kad sąvokos elektroninė prekyba ir elektroninė komercija yra glaudžiai susijusios, pati elektroninė 

komercija apibrėžiama per elektroninę prekybą, todėl šiame tyrime vartojama elektroninės prekybos 

sąvoka bus vertinama kaip tapati elektroninės komercijos sąvokai. Atsižvelgiant į tyrimo kontekstą, 

elektroninės prekybos sąvoka bus suprantama siaurąja prasme, t. y. elektronine prekyba laikant tik 

prekių ar paslaugų įsigijimą ar pardavimą internete. 

Priklausomai nuo dalyvaujančių šalių, elektroninės prekybos sandoriai dažniausiai skirstomi į 

sandorius tarp įmonių (angl. business-to-business, B2B), sandorius tarp įmonių ir vartotojų (angl. 

                                                 
7 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2015 m. balandžio 30 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-60-12-7 

Elektroninės prekybos kontrolė. Prieiga internete https://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitos.aspx?tipas=2 
8 Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymas, 2006-05-25 Nr. X-614. 
9 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės 

paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva). 
10 OECD Guide to Measuring the Information Society 2011. Prieiga internete < http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/science-and-technology/oecd-guide-to-measuring-the-information-society-2011_9789264113541-

en#page1 > 
11 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 19 d. apžvalga „Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose 

santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga II (vartojimo pirkimo–pardavimo, vartojimo rangos, 

civilinės atsakomybės vartojimo teisiniuose santykiuose taikymo klausimai)“ (Bylos Nr. AC-33-1). 

https://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitos.aspx?tipas=2
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-guide-to-measuring-the-information-society-2011_9789264113541-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-guide-to-measuring-the-information-society-2011_9789264113541-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-guide-to-measuring-the-information-society-2011_9789264113541-en#page1
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businessto-consumer, B2C). Taip pat galima išskirti sandorius tarp vartotojų (angl. consumer-to-

consumer, C2C), tarp įmonių ir valdžios institucijų (angl. business-to-government, B2G) ir kt. 

Didžiausią elektroninės prekybos dalį pasaulyje sudaro B2B pardavimai, nors vis labiau plečiantis 

elektroninių ryšių tinklui ir didėjant gyventojų kompiuteriniam raštingumui pastebimas ir B2C 

pardavimų sektoriaus augimas, t. y. internetu apsiperkančių gyventojų skaičiaus didėjimas. 

Pažymėtina, kad šio tyrimo kontekste bus analizuojamas elektroninės prekybos B2C, t. y. sandorių 

tarp verslininkų ir vartotojų, modelis. 

Siekiant tinkamai atskleisti šio tyrimo esminę problematiką yra naudinga trumpai apžvelgti 

elektroninės prekybos ir tradicinės prekybos santykį. Galima teigti, kad prieš elektroninės komercijos 

atsiradimą verslas dažniausiai konkuravo ribotose produktų rinkose ir dažniausiai apibrėžtoje 

geografinėje teritorijoje, tačiau internetas ir elektroninė prekyba sulaužė šiuos tradicinės komercijos 

ribojimus. 

Kalbant apie tradicinę komerciją ribojančius veiksnius galima išskirti šiuos12: 1) įmonėms 

reikia samdyti pardavimų vadybininkus, vadovus ir kitą fizines parduotuves aptarnaujantį personalą; 

2) pardavėjai turi įsigyti tam tikrą kiekį prekių, kad suformuotų savo parduotuvės „prekių kapitalą“, 

kuris, kad parduotuvė sėkmingai veiktų, turi būti nuolatos pildomas; 3) verslo vykdymas apribotas 

laiku (darbo valandos); 4) reikalauja įsigyti pardavimų vietą arba ją išsinuomoti, fizinės reklamos, 

kuri yra dažnai brangi ir sudaro nemažą dalį pradinio kapitalo; 5) tradiciniai komercijos modeliai yra 

priklausomi nuo nuolatinių klientų, kadangi žmonių, galinčių įsigyti prekių ar paslaugų konkrečioje 

geografinėje vietovėje, skaičius yra ribotas. 

Šiuolaikiniame pastovių pokyčių pasaulyje, siekiant išlikti konkurencingiems ir pelningiems, 

verslo subjektams reikalinga kiek įmanoma sumažinti aukščiau minėtus tradicinės prekybos 

ribojimus ir pritaikyti naujų informacinių technologijų sprendimus savo verslo vykdymui ir 

plėtojimui. Todėl elektroninė komercija remiasi šiomis pagrindinėmis paradigmomis, bent iš dalies 

sumažinančiomis tradicinės prekybos trūkumus: 1) daugiausia naudojama elektroninė reklama; 2) 

klientams suteikiama galimybė peržiūrėti siūlomas prekes nepriklausomai nuo paros laiko; 3) 

klientams leidžiama nevykti į fizinę parduotuvę ir rinktis prekes jiems patogioje vietoje, pvz., namie, 

darbe ar net viešajame transporte; 4) mokėjimams yra naudojamos trečių šalių sistemos, nėra 

naudojami grynieji pinigai; 5) prekės yra pristatomos tiesiogiai vartotojui. 

Galima konstatuoti, kad tradicinės prekyboje procesus riboja laikas ir erdvė, ji atsiremia į tam 

tikrus asortimento apribojimus, o elektroninėje prekyboje šie ribotumai išnyksta, elektroninės 

prekybos nevaržo laikas ir erdvė. Taigi, realybė yra ta, kad internetas iš esmės keičia tradicinį 

komercijos modelį. 

                                                 
12 Traditional commerce vs e-commerce. Gagandeep Kaur, IRJMST Volume 2 Issue 3. P. 334. 
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1.2. Elektroninės prekybos privalumai ir trūkumai 

Atsižvelgiant į jau aukščiau paminėtas paradigmas, kuriomis remiasi elektroninė komercija, 

verta konkrečiau aptarti elektroninės prekybos privalumus ir atskleisti jos trūkumus, sudarančius 

pagrindą toliau kalbėti apie vartotojų teisių apsaugos elektroninėje erdvėje problematiką. 

Kadangi tyrime, kaip minėta, nagrinėjami klausimai yra susiję su vartotojų apsauga 

elektroninėje erdvėje, aktualu paminėti būtent tuos literatūroje13 išskiriamus elektroninės komercijos 

privalumus, kurie taikytini būtent vartotojams: 

Patogumas. Kiekviena prekė (ar paslauga) yra lengvai pasiekiama keliais klaviatūros 

spustelėjimais. Tereikia interneto paieškos tinklalapyje įvesti norimos prekės (ar paslaugos) 

pavadinimą ir iškart pasiūlomas atrinktas pardavėjų (paslaugų teikėjų) sąrašas. 

Laiko sąnaudų taupymas. Naudojantis elektronine komercija sutaupoma laiko kelionei į 

fizinę parduotuvę, stovėjimui kamščiuose, stovėjimo automobiliui vietos paieškoms prie parduotuvės 

tikintis, kad parduotuvėje (ar kitoje komercinės veiklos vietoje) bus konkreti ieškoma prekė ar 

paslauga. Interneto parduotuvės pateikia visą savo siūlomą produkciją ir naudoja sandėlius vietoj 

parduotuvių.  Prekes paprasta atrasti ir jos yra pristatomos iki namų durų. 

Pasirinkimų gausa. Nevažiuodamas į parduotuvę vartotojas gali palyginti siūlomus 

produktus, pamatyti kas siūlo geriausią kainą ir plačiausią asortimentą. Parduotuvės siūlo tiesioginius 

produktų palyginimus pagal vartotojo pasirinktus parametrus, parduotuvė yra suinteresuota pateikti 

visus techninius duomenis ir informaciją apie produktą, kad vartotojas išsirinktų labiausiai jam 

tinkantį variantą ir būtų patenkintas pačios parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 

Lengva surasti vartotojų atsiliepimus apie produktus. Kadangi konkurencingumas rinkoje 

ir prekių gausa yra didelė, parduotuvės savo interneto tinklalapiuose leidžia vartotojams talpinti 

produktų apžvalgas. Vartotojas gali net tik sužinoti, ar prekė/paslauga patiko kitiems ją įsigijusiems, 

bet ir sužinoti tikslias to priežastis. Kai kurios interneto parduotuvės net skatina apžvalgų talpinimą 

siūlydamos nuolaidas ateities pirkiniams. 

Akcijų gausa palyginus su fizinėmis parduotuvėmis. Dėl mažo patekimo į rinką barjero 

susidarė labai didelė konkuruojančių elektroninių parduotuvių gausa. Dėl to bandoma pritraukti 

klientus siūlomomis akcijomis. Vartotojai gali pasinaudoti šia konkurencine situacijoje rinkoje ir 

įsigyti prekes ar paslaugas geriausiomis sąlygomis. 

Nepaisant nepaneigiamų privalumų vartotojams, elektroninė komercija turi ir tam tikrų 

trūkumų:  

                                                 
13 Advantages and challenges od e-commerce custumers and businesses, Franco et. al., Vol.4 (Iss.3: SE): March, 2016. 

P. 7-13 ir Analysis of E-Commerce and M-Commerce: Advantages, Limitations and Security issues. Niranjanamurthy M 

et al. IJARCCE Vol. 2, Issue 6, June 2013. P. 2362- 2365. 
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Grėsmės saugai ir privatumui. Prieš pervedant bet kokią pinigų sumą internetu būtina 

patikrinti tinklalapio, iš kurio perkama, saugumo sertifikatus. Nors iš pirmo žvilgsnio apsipirkti 

internetu yra ypač paprasta, reikia aktyviai vengti grėsmių asmens duomenų nutekėjimui. Nors 

dauguma populiariausių interneto parduotuvių yra saugios, naudojantis mažiau žinomomis gali kilti 

grėsmė, kad vartotojų asmens duomenys bus panaudoti ne tik pirkimo tikslais. 

Prekių kokybė. Nors elektroninė komercija labai išplečia prekių asortimentą, vartotojai 

negalėdami susipažinti su prekėmis, jas paliesdami visada turi įdėmiai susipažinti su prekių grąžinimo 

sąlygomis, tam, kad žinotų kada ir kaip jie tai galėtų padaryti, jeigu prekės netenkins jų lūkesčių. 

Vartotojams reikėtų būti atidiems, skaitant prekių grąžinimo sąlygas, kadangi dažnai nors pardavėjas 

ir leidžia grąžinti prekes, tačiau siuntimo išlaidas turi apmokėti pats pirkėjas. 

Paslėpti mokesčiai. Pirkimo procedūros metu vartotojas turi būti atidus ir sekti visus su 

pirkiniu susijusius mokesčius, nes dažnai kai kurie mokesčiai nurodomi tik paskutiniame pirkimo 

etape, pvz., pristatymo išlaidos tarptautiniuose pervežimuose.  

Prekių pristatymo laikas. Nors prekių pristatymas tarp kontinentų dažnai yra net greitesnis, 

nei galima būtų tikėtis, vartotojas įsigyjantis prekes iš elektroninės parduotuvės turi būti pasiruošęs 

netikėtiems atidėjimams. Dažniausiai prekių pristatymas užtrunka dėl nenumatytų muitinės 

procedūrų ar tiekėjo vilkinimo išsiųsti užsakytą prekę, kol nėra surinktas tam tikras kiekis prekių, 

siunčiamų į nutolusį regioną, todėl pardavėjai kartais vartotojams pateikia preliminarų prekių 

pristatymo laikotarpį. Pateiktame pavyzdyje matome kinų elektroninės prekybos giganto 

„Aliexpress“ nurodomą pristatymo trukmę iš Kinijos į Lietuvą. 

 

Pav. 1 Pavyzdys, atskleidžiantis, kaip pardavėjai nurodo preliminarų prekių pristatymo laiką 

 

Būtinybė interneto ryšiui. Privatus ryšys kainuoja, o naudojantis viešu interneto ryšiu (pvz. 

atviru bevieliu tinklu kavinėje) yra grėsmė, kad vartotojo siunčiami ir gaunami duomenys bus 

nuskaityti ir vėliau piktybiškai panaudoti vartotojo vardu įsigyjant prekes tiesiog parduoti. 
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Tiesioginio bendravimo trūkumas. Nors visos elektroninių parduotuvių pirkimo sąlygos 

dažniausiai yra atvirai prieinamos, kartais vartotojams trūksta tarpininko – žmogaus, kuris jiems 

lengvai suprantama kalba atsakytų į jiems kylančius klausimus apie prekes, paslaugas ar kita. Tiesa 

parduotuvės bando spręsti šią problemą įdiegdamos tiesioginio konsultavimo internetu technologijas.  

 

 

Atsižvelgiant į tai, kas buvo aptarta ankščiau, galima teigti, kad elektroninė komercija nėra 

absoliuti panacėja, gelbstinti nuo visų tradicinėje komercijoje pasitaikančių trūkumų. Kaip teigia 

EBPO14, elektroninės prekybos vystymosi kliūtys yra skirtingos ir sudėtingos šalių mokesčių 

sistemos, juridiniai šalių skirtumai, santykinai didelė tarptautinių mokėjimų kaina ir jų saugumo 

rizika, vartotojų apsaugos problemos ir pan. 

Toliau plačiau bus nagrinėjama būtent tyrimui aktuali viena iš galimų elektroninės prekybos 

vystymosi kliūčių – vartotojų teisių apsaugos problematika, pasireiškianti elektroninėje erdvėje. 

Problematika bus atskleista aptariant vartotojų apsaugos srityje veikiančių ir su ja susiduriančių 

Lietuvos Respublikos valstybės institucijų (Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos) praktiką užtikrinant vartotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugą elektroninėje erdvėje, institucijų taikomas priemones bei kylančias problemas įgyvendinant 

savo turimus teisės aktų nustatytus įgaliojimus ir pan. 

  

                                                 
14 OECD, Electronic and Mobile Commerce, 2013. 

Pav. 2 Pavyzdys, kaip įdiegta „Livechat“ tiesioginio klientų aptarnavimo sistema 
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2 SKYRIUS. VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA ELEKTRONINĖJE 

ERDVĖJE: PROBLEMATIKA IR TAIKOMOS VARTOTOJŲ 

APSAUGOS PRIEMONĖS 

Lietuvoje vis sparčiau populiarėja elektroninė prekyba. Vien remiantis Valstybinės vartotojų 

teisių apsaugos tarnybos vartotojų skundų nagrinėjimo praktika pastebimos apsipirkimo internetu 

skaičiaus didėjimo tendencijos, t. y. pagal vartotojų skundų, gautų Valstybinėje vartotojų teisių 

apsaugos tarnyboje, duomenis15 matyti, kad per 2016 m. laikotarpį vartotojų, prekes ir paslaugas 

įsigijusių internetu, skaičius sudarė 23 proc., tuo tarpu per 2017 metų tris ketvirčius vartotojų, 

sandorius sudariusių, elektroniniu būdu, skaičius jau siekia 29 proc. Galima manyti, jog toks spartus 

didėjimas priklauso nuo to, jog vartotojai, prekes ir paslaugas įsigydami elektroniniu būdu sutaupo 

ne tik laiko sąnaudų, bet ir jaučiasi patogiau galėdami savo pasirinkimą apsvarstyti asmeniškai, nieko 

netrukdomi, o jeigu abejonių dėl prekių ar paslaugų įsigijimo nekyla – nedelsiant jas įsigyti. Be to, 

vartotojų dėmesį elektroninė prekyba traukia ir tuo, jog apsipirkti galima bet kokiu jiems patogiu 

metu. 

Atsižvelgiant į tai, kad elektroninė prekyba tampa paklausesnė, vis daugiau verslininkų savo 

verslus pradeda plėtoti elektroninėje erdvėje. Tačiau pastebėtina, kad norint, jog elektroninė prekyba 

vyktų sklandžiai ir efektyviai, verslininkai turi laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, užtikrinti 

tinkamą informacijos vartotojams teikimą ir kitų pareigų vykdymą, o to nepadarę – pasiruošti 

prisiimti atitinkamas savo veiksmų pasekmes, t. y. atsakyti pagal įstatymus. Būtent pagrindinius 

verslo subjektams, vykdantiems veiklą elektroninėje erdvėje, tenkančius įsipareigojimus, numatytus 

įstatymuose, dėl kurių nevykdymo ar netinkamo vykdymo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 

tarnyba gauna nemažą vartotojų skundų skaičių, aptarsime toliau, taip pat apžvelgsime priemones, 

taikomas pažeidėjams bei paanalizuosime, kaip jomis pasiekiami vartotojų teisių apsaugos 

užtikrinimo tikslai. 

2.1. Vartotojų teisių apsaugos įstatyme16 numatytų vartotojų apsaugos 

priemonių įgyvendinimas 

Vieni dažniausių vartotojų teisių pažeidimų elektroninėje erdvėje, su kuriais susiduria 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba savo praktikoje, yra atvejai, susiję su verslo subjektų 

                                                 
15Prieiga internete http://www.vvtat.lt/lt/administracine_informacija/veiklos-ataskaitos/vartotoju_prasymu_analize.html. 
16 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas, 1994-11-10 Nr. I-657. 
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netinkamai vykdomais arba apskritai nevykdomais teisės aktuose įtvirtintais informacijos teikimo 

vartotojams reikalavimais bei įsipareigojimais, susijusiais su prekių pristatymu. Atitinkamus 

reikalavimus ir įsipareigojimus verslo subjektams iš esmės įtvirtina Civilinio kodekso17 nuostatos, 

pvz., 6.2287 straipsnio 1 dalis, įpareigojanti verslininką prieš sudarant nuotolinę sutartį aiškiai ir 

suprantamai suteikti vartotojui informaciją apie pagrindines prekės ar paslaugos savybes, nurodyti 

konkrečius ir išsamius duomenis apie verslininką, informaciją apie bendra prekių ar paslaugų kainą, 

į kurią įskaičiuoti mokesčiai ir kt., taip pat 6.359 straipsnio 2 dalis, įtvirtinanti pareigą pardavėjui 

pristatyti daiktus pirkėjui ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, jeigu šalys 

nesusitaria kitaip, ir kt. Tuo tarpu priemonės, kurių gali imtis Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 

tarnyba pažeidėjų atžvilgiu, taip pat ir verslo subjektų, pažeidžiančių atitinkamus teisės aktų 

reikalavimus ir įsipareigojimus, atsakomybė numatyta Vartotojų teisių apsaugos įstatyme. 

Atsižvelgiant į tai, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos praktikoje bene 

daugiausia problemų aukščiau minėtų teisės nuostatų kontekste kelia prekių nepristatymo vartotojams 

atvejai, o pažeidimai, susiję su informacijos interneto svetainėse teikimu, palyginus nėra tokie dažni 

ir neretai tiesiogiai nepadaro žalos vartotojams bei yra pašalinami pirmiausia taikant prevencines 

priemones, plačiau tyrime bus aptarti vartotojų teisių pažeidimo atvejai, susiję su prekių nepristatymu, 

taip pat bus aptartos aukščiau minėtų teisės nuostatų pažeidimų atvejais taikomos Vartotojų teisių 

apsaugos tarnybos priemonės, numatytos Vartotojų teisių apsaugos įstatyme – vartotojų teisių 

pažeidimo nagrinėjimo procedūra ir viešojo intereso gynimas. 

2.1.1. Vartotojų teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūra 

Kaip minėta, vienas iš verslo subjektų (pardavėjų) netinkamai vykdomų įsipareigojimų yra 

žadėtų prekių, už kurias vartotojai sumoka pinigus, nepristatymas, t. y. Civilinio kodekso 6.359 

straipsnio 2 dalies nuostatų nesilaikymas. Pažymėtina, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 

tarnyba, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis, savo iniciatyva arba 

vartotojų prašymų pagrindu inicijuoja procedūrą, kurios metu bendrovei gali būti skirta piniginė 

sankcija (bauda), galinti siekti nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki vieno tūkstančio keturių 

šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų. 

Pradedant minėtą procedūrą, visų pirma siekiama įvertinti, ar pardavėjas tikrai pažeidžia 

Civilinio kodekso 6.359 straipsnio reikalavimus ir ar yra faktinis pagrindas pradėti vartotojų teisių 

pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, todėl, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 

straipsnio 2 dalies 2 punktu bei 40 straipsnio 1 dalimi, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

kreipiasi į pardavėją raštu prašydama per penkias darbo dienas nuo rašto gavimo dienos pateikti 

                                                 
17 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864. 
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motyvuotus paaiškinimus ir juos pagrindžiančius įrodymus, dėl kokių priežasčių vartotojams nebuvo 

pristatytos prekės per Civilinio kodekso 6.359 straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą bei nebuvo 

grąžinti pinigai už nepristatytas prekes. Gavusi verslininko paaiškinimus ir juos įvertinusi kaip 

nepagrįstus arba atitinkamų paaiškinimų nesulaukusi, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

pradeda nagrinėjimo procedūrą dėl minėtų Civilinio kodekso nuostatų pažeidimo. Priimant 

sprendimą dėl piniginės baudos taikymo, atsižvelgiama į sunkinančias (pardavėjo kliudymas atlikti 

tyrimą, pažeidimo slėpimas, pažeidimo pakartotinumas) bei lengvinančias (kelio užkirtimas 

pažeidimo pasekmėms, nuostolių atlyginimas, bendradarbiavimas su Valstybine vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba) aplinkybes.  

Siekiant paanalizuoti vartotojų teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūros įgyvendinimą 

praktikoje, visų pirma pažymėtina, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra inicijavusi 

ne vieną procedūrą pagal Vartotojų teisių apsaugos tarnybos įstatymo 40 straipsnio nuostatas dėl 

bendrovių veiksmų, atsisakant pristatyti vartotojų užsakytas prekes. Vieni iš vertų paminėti 

pavyzdžių, aktualių šio tyrimo kontekste, atvejai kuomet Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 

tarnybos komisijos 2017-10-12 priimtu nutarimu Nr. 12V-23 byloje „Dėl UAB „Vikvaldos prekyba“ 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.359 straipsnio 2 dalies nuostatų pažeidimo“ bei 2017-11-

10 priimtu nutarimu Nr. 12V-28 „Dėl UAB „Invest group“ Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.359 straipsnio 2 dalies nuostatų pažeidimo“ atitinkamoms įmonėms (UAB „Vikvaldos prekyba“ ir 

UAB „Invest group“) buvo skirtos atitinkamai 1400 eurų bei 796 eurų baudos. Priimant minėtus 

sprendimus buvo atsižvelgta į bendrovių atsakomybę sunkinančias bei lengvinančias aplinkybes, 

aiškintasi ar bendrovės per vienerių metų laikotarpį pažeidimus padarė pirmą ar antrą kartą, ar teikė 

paaiškinimus ir kitus pagrindžiančius įrodymus dėl įsipareigojimų nevykdymo, t. y. ar 

bendradarbiavo ir pan. Be to, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija įvertino ir tai, 

kad bendrovės ir po sankcijų skyrimo toliau vykdė elektroninę prekybą ir neužkirto kelio vartotojų 

teisių pažeidimams. Be kita ko, priimant sprendimus atsižvelgta ir į Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo formuojamą praktiką18, kurioje konstatuojama, jog informacija internete yra 

prieinama žymiai didesnei daliai vartotojų negu spausdintuose leidiniuose, todėl pažeidimo mastas 

turi būti vertinamas kaip didelis. 

Taigi, apibendrinat minėtus atvejus, galima daryti išvadą, kad nustačius Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 6.359 straipsnio 2 dalies nuostatų pažeidimus yra įgyvendinamos Vartotojų teisių 

apsaugos tarnybos įstatymo 40 straipsnyje įtvirtintos poveikio priemonės, tačiau ta aplinkybė, kad jų 

taikymas pažeidėjams iš esmės visapusiškai neužkerta kelio toliau daromiems vartotojų teisių 

                                                 
18 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-08-11 nutartis byloje Nr. A492-2642/2011. 
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pažeidimams, leidžia kelti klausimą dėl to, ar atitinkamos poveikio priemonės, t. y. piniginės 

sankcijos, yra pakankamai veiksmingos ir atgrasančios. 

Pažymėtina, kad analizuojant vartotojų teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūros 

įgyvendinimą praktikoje būtina paminėti ir dar vieną praktinį pavyzdį. Valstybinė vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba atlikto tyrimą dėl interneto tinklalapio http://wizzair-skrydis.lt. Sulaukusi vartotojų 

pranešimų dėl įsigytų, tačiau negaunamų lėktuvo bilietų ir/ar negrąžinamų pinigų, didelių papildomų 

mokesčių, pakitusios kainos ir pan., Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Kauno 

technologijos universiteto Informacinių technologijų departamento Interneto paslaugų centro viešai 

prieinamoje Whois duomenų bazėje19 patikrino, kam priklauso domenas „wizzair-skrydis.lt“, ir 

nustatė, kad šis domenas priklauso Jungtiniuose Arabų Emyratuose registruotai įmonei Sirio H.R.O 

and Business Consultancy FZE. Be to, vykdydama nesąžiningos komercinės veiklos tyrimą, 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nustatė, kad tinklalapį http://wizzair-skrydis.lt 

Jungtiniuose Arabų Emyratuose registruotai bendrovei Sirio H.R.O and Business Consultancy FZE 

2016-03-16 pardavė Lietuvos bendrovė UAB „Skrydžiai LT“.  

Atliekant aukščiau minėto interneto tinklalapio stebėseną buvo nustatyta, kad tinklalapyje 

http://wizzair-skrydis.lt lietuvių kalba vartotojams siūloma įsigyti lėktuvų bilietus. Nors bendrovė 

Sirio H.R.O and Business Consultancy FZE nėra įgaliotas aviakompanijos „Wizz Air Hungary Ltd.“ 

atstovas Lietuvoje, tačiau minėtame tinklalapio pavadinime naudoja oficialų Vengrijoje registruotos 

aviakompanijos „Wizz Air Hungary Ltd.“ prekių ženklo pavadinimą bei vizualiai panašų tinklalapio 

dizainą. Tokiu būdu, naudojantis oficialios aviakompanijos vardu ir reputacija, vartotojai yra galimai 

klaidinami. Tikrinant šį tinklalapį taip pat buvo pastebėta, kad jame pateikiama informacija neatitinka 

Civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų (nėra verslininko kontaktų, nėra 

informacijos apie vartotojų teisę nutraukti nuotoliniu būdu sudarytą sutartį).  

                                                 
19 Prieiga internete https://www.domreg.lt/whois. 

http://wizzair-skrydis.lt/
http://wizzair-skrydis.lt/
http://wizzair-skrydis.lt/
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Pav. 3 Tinklalapyje http://wizzair-skrydis.lt paskelbta informacija apie komercinio subjekto duomenis 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba šiuo atveju nepradėjo vartotojų teisių pažeidimo 

nagrinėjimo procedūros, kadangi komercinis subjektas (Sirio H.R.O and Business Consultancy FZE) 

yra registruotas trečiojoje šalyje, tačiau siekdama įspėti vartotojus, kad jie būtų atidesni ir prieš 

pirkdami lėktuvo bilietus išsiaiškintų kam perveda pinigus, parengė ir 2017 m. gegužės pabaigoje 

išplatino pranešimą „Kaip nepapulti į pinkles perkant lėktuvų bilietus?“20. Po šio pranešimo 

paskelbimo, atliekant pakartotinį tinklalapio http://wizzair-skrydis.lt patikrinimą buvo nustatyta, kad 

kontaktų skiltyje atsirado informacija, kad šis tinklalapis priklauso bendrovei Sirio H.R.O and 

Business Consultancy FZE, taip pat pateikta informacija apie bilietų grąžinimo sąlygas. 

Atkreiptinas dėmesys, kad nors įmonė ir skelbiasi, jog yra registruota Jungtiniuose Arabų 

Emyratuose, tačiau analizuojant tinklalapį http://wizzair-skrydis.lt buvo pastebėta, kad jos vykdoma 

veikla iš esmės orientuota tik į Lietuvos vartotojus – informacija teikiama tik lietuvių kalba. Be to, 

tikrinant šią svetainę buvo nustatyta, kad vartotojams siūloma už paslaugas atsiskaityti per internetinę 

bankininkystę, pinigus pervedant į tris galimus Lietuvos komercinius bankus: AB SEB bankas 

esančią sąskaitą, AB DNB bankas esančią sąskaitą arba AB Swedbank esančią sąskaitą. Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba siekdama išsiaiškinti, ar iš tiesų minėtas interneto tinklalapis 

priklauso Jungtiniuose Arabų Emyratuose registruotai įmonei, kreipėsi į minėtus bankus prašydama 

pateikti informaciją, kas yra minėtų sąskaitų turėtojai, bei pateikti visus jų kontaktinius duomenis, 

tačiau pažymėtina, kad visi bankai atsisakė pateikti prašomą informaciją vadovaudamiesi Bankų 

įstatymo 55 straipsniu21 bei nurodydami, kad prašoma informacija yra banko paslaptis, tačiau, jei 

                                                 
20 Prieiga internete http://vvtat.lt/lt/naujienos_pranesimai_ziniasklaidai/pranesimai/kaip-nepapulti-i-nc5e.html 
21 Lietuvos Respublikos bankų įstatymas, 2004-04-15 Nr. 54-1832 

http://wizzair-skrydis.lt/
http://wizzair-skrydis.lt/
http://wizzair-skrydis.lt/
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prašoma informacija bus reikalinga teismui, tai bankai ją pateiks teisės aktų nustatytomis sąlygomis 

ir tvarka pagal teisėsaugos institucijos paklausimą. 

Pažymėtina, kad pagal Bankų įstatymo 55 straipsnio 5 dalį banko paslaptį sudaranti 

informacija gali būti teikiama tik banko klientui, su kuriuo yra susijusi banko paslaptį sudaranti 

informacija, arba kitiems asmenims kliento rašytiniu prašymu ar rašytiniu sutikimu, kuriame 

nurodyta, kam ir kokia informacija gali būti teikiama. Minėto straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad bankas 

teikia banko paslaptį sudarančią informaciją: 1) institucijoms, atliekančioms ikiteisminio tyrimo, 

kriminalinės žvalgybos, žvalgybos, mokesčių administravimo, Indėlių draudimo fondo ir 

Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo administravimo, asmens duomenų tvarkymo 

priežiūros, finansų rinkos priežiūros, vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo ne teismo 

tvarka pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymą, pinigų plovimo ir (ar) teroristų 

finansavimo prevencijos funkcijas, jeigu jos reikia šiame punkte nurodytoms funkcijoms atlikti; 2) 

notarams ir antstoliams, jeigu jos reikia įstatymų nustatytoms notarų ir antstolių funkcijoms atlikti, o 

7 dalyje nustatyta, kad kitais atvejais, negu nustatyta šio straipsnio 2–6 dalyse, banko paslaptį 

sudaranti informacija teikiama tik remiantis motyvuota teismo nutartimi, jeigu teismas nustato, kad 

tokios informacijos reikia dėl teisėto intereso, kurio siekia teismas arba banko paslaptį sudarančios 

informacijos prašantis asmuo, ir banko kliento interesai nėra svarbesni. 

Taigi, pagal šiuo metu galiojančią Bankų įstatymo redakciją Valstybinė vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba negali gauti banko paslaptimi laikomos informacijos, t. y. šiuo konkrečiu atveju – 

informacijos, kokiai bendrovei priklauso bankų sąskaitos. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba darydama badomąjį lėktuvo bilieto pirkimą 

interneto tinklalapyje http://wizzair-skrydis.lt ir priėjusi apmokėjimo žingsnį bei nustačiusi, kad yra 

galimybė atsiskaityti pagal išankstinę sąskaitą, kurioje yra nurodyti ankščiau minėti sąskaitų 

numeriai, taip pat kreipėsi į UAB „Paysera LT“ prašydama nurodyti kas yra minėtų sąskaitų turėtojai, 

bei pateikti visus jų kontaktinius duomenis. UAB „Paysera LT“ pateikė atsakymą, kad bendrovė yra 

elektroninių pinigų finansinė įstaiga, minėtos sąskaitos yra jos įmonės sąskaitos nurodytuose 

bankuose, į kurias pinigai yra paskirstomi priklausomai nuo mokėjimo paskirties tarp įmonės klientų. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba neturėdama konkretaus vartotojo užsakymo neturėjo 

galimybės kreiptis į UAB „Paysera LT“ dėl papildomos informacijos gavimo. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba minėtame tinklalapyje nustačiusi, kad 

vartotojams siūloma kilus klausimams susisiekti Lietuvoje registruotu telefono numeriu 

+37052080003 bei siekdama išsiaiškinti, ar iš tiesų interneto tinklalapis http://wizzair-skrydis.lt 

priklauso Jungtiniuose Arabų Emyratuose registruotai įmonei, patikrino Lietuvos Respublikos ryšių 

http://wizzair-skrydis.lt/
http://wizzair-skrydis.lt/
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reguliavimo tarnybos tinklalapyje https://numeracija.rrt.lt22 viešai skelbiamą informaciją ir nustatė, 

kad šio telefono numerio operatorius yra UAB „Mediafon Carrier Services“, kuris Valstybinei 

vartotojų teisių apsaugos tarnybai pasikreipus į šią bendrovę nurodė, kad teisė laikinai naudotis 

minėtu numeriu yra suteikta juridiniam asmeniui UAB „Agon Networks”. Atsižvelgdama į gautą 

informaciją, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kreipėsi į minėtą bendrovę prašydama 

pateikti informaciją, kas yra minėto telefono numerio užsakovas, bei pateikti visus jo kontaktinius 

duomenis. UAB „Agon Networks” atsakė, kad telefono numerio +37052080003 užsakovas yra UAB 

„Telenordi“. Pastaroji bendrovė atsakė, kad šis numeris yra išduotas UAB „Oviosoft“ pagal 2016 m. 

balandžio 4 d. kontaktų centro paslaugų sutartį. Pažymėtina, kad nors Valstybinė vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba kreipėsi ir į šią bendrovę prašydama suteikti informaciją, kas yra klientų 

aptarnavimo paslaugos telefonu Nr. +37052080003 užsakovas, pateikti su užsakovu sudarytos 

bendradarbiavimo sutarties kopiją bei visus užsakovo kontaktinius duomenis, tačiau pastaroji 

bendrovė jokios informacijos nepateikė.  

Pastebėtina, kad 2017 metų pabaigoje buvo nustatyta, kad prieiga prie tinklalapio 

http://wizzair-skrydis.lt23 buvo apribota ir šiame tinklalapyje nebėra galimybės įsigyti lėktuvo bilietų, 

tačiau vartotojai įsigiję šiame tinklapyje lėktuvo bilietus vis dar gali pasitikrinti savo užsakymo 

būseną. 

 

 

Pav. 4 Apribota prieiga prie tinklalapio http://wizzair-skrydis.lt 

 

 

                                                 
22 Prieiga internete https://numeracija.rrt.lt/frontend/#/number  
23 Prieiga internete http://wizzair-skrydis.lt/  

https://numeracija.rrt.lt/
http://wizzair-skrydis.lt/
http://wizzair-skrydis.lt/
https://numeracija.rrt.lt/frontend/#/number
http://wizzair-skrydis.lt/
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Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 6 

dalimi už informacijos, reikalingos tyrimui atlikti, nepateikimą, taip pat neteisingos ar ne visos 

informacijos pateikimą, vengimą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos reikalavimu atvykti 

ir pateikti paaiškinimus, jeigu prieš tai buvo taikytas įspėjimas, gali būti skiriama bauda iki dviejų 

šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų. Tačiau pažymėtina, kad ši Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 

nuostata gali būti taikoma tik tuo atveju, jei pradedama procedūra, dėl teisės aktų, reglamentuojančių 

vartotojų teisių apsaugą, pažeidimų, nustatytų minėto įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje, ir negali būti 

taikoma, jei kreipiamasi į verslo subjektus dėl paaiškinimų nagrinėjant vartojimo ginčus ne teismo 

tvarka ar kitais teisės aktų numatytais pagrindais, išskyrus atskiruose įstatymuose numatytus 

atvejus24. 

Taip pat pažymėtina, kad įtarus, kad komercinio subjekto veiksmai (neveikimas) gali pažeisti 

vartotojų teisėtus bendruosius interesus ir yra galimai nesąžiningi vartotojų požiūriu, iš esmės galėtų 

būti imamasi viešojo intereso gynimo (apie šią procedūrą bus plačiau analizuojama kitame 

poskyryje), tačiau jis galėtų būti įmanomas tik išsiaiškinus komercinio subjekto tapatybę. Aptartu 

atveju, kadangi atlikus tyrimą buvo nustatyta, jog viešai deklaruojamas interneto tinklalapio 

http://wizzair-skrydis.lt valdytojas yra Jungtiniuose Arabų Emyratuose registruota įmonė Sirio H.R.O 

and Business Consultancy FZE, viešojo intereso gynimas ar kitų priemonių, kurias galėtų taikyti 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka, įgyvendinimas formaliai yra 

neįmanomas, t. y. net gavus vartotojų nusiskundimus dėl trečiojoje šalyje registruoto komercinio 

subjekto veiksmų (neveikimų), kurie galimai pažeidžia vartotojų teisėtus bendruosius interesus ir yra 

nesąžiningi vartotojų požiūriu, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba susiduria su jurisdikcijos 

taikymo ribotomis galimybėmis.  

Apibendrinus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliktą tyrimą dėl interneto 

tinklalapio http://wizzair-skrydis.lt galima padaryti kelias išvadas. Visų pirma, Valstybinei vartotojų 

teisių apsaugos tarnybai pagal šiuo metu galiojančią Bankų įstatymo redakciją nėra suteikti 

įgaliojimai gauti banko paslaptimi laikomos informacijos, o tai tam tikrais galimo vartotojų teisių 

pažeidimo atvejais iš esmės apriboja institucijos galimybes atlikti visapusišką tyrimą ir nustačius 

pažeidimo faktą imtis atitinkamų priemonių. Nors Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 4 punktu turi teisę reikalauti, 

kad gamintojai, importuotojai, pardavėjai ir paslaugų teikėjai ar jų atstovai atvyktų į Valstybinę 

vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir duotų paaiškinimus žodžiu ar raštu, tačiau teisės aktais nėra 

įgaliota taikyti poveikio priemonių, kai minėti komercinės veiklos subjektai neteikia valstybės 

                                                 
24 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba tam tikras poveikio priemones komercinės veiklos subjektams, jei 

pastarieji neteikia institucijai reikalingų paaiškinimų, taip pat gali taikyti dėl procedūrų, pradėtų pagal Nesąžiningos 

komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo bei Reklamos įstatymo nuostatas. 

http://wizzair-skrydis.lt/
http://wizzair-skrydis.lt/
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institucijai prašomų paaiškinimų, jeigu nėra pradėtos konkrečios, teisės aktuose numatytos pažeidimų 

nagrinėjimo procedūros. Na ir trečia, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba susiduria su 

jurisdikcijos taikymo ribotomis galimybėmis, kai komercinės veiklos subjektas registruotas trečiojoje 

šalyje. 

2.1.2. Vartotojų viešojo intereso gynimas  

Vartotojų teisių apsaugos įstatyme po 2007 m. redakcijos atsirado naujas septintas skirsnis 

„Vartotojų viešojo intereso gynimas“. Minėto teisės akto 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog vartotojų 

viešąjį interesą gina Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir šio įstatymo 31 straipsnyje 

nustatytas sąlygas atitinkančios vartotojų asociacijos, o įstatymų numatytais atvejais – kitos valstybės 

ir savivaldybių institucijos ir juridiniai asmenys. Minėto įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje 

detalizuojama, kad viešojo intereso gynimas pasireiškia ieškinio ar pareiškimo (skundo) vartotojų 

viešajam interesui ginti pareiškimu. Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 32 straipsnį, Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba, nustačiusi, jog pažeistas vartotojų viešasis interesas, turi kreiptis į 

pardavėją, paslaugų teikėją ir pasiūlyti jam per 14 dienų nuo šio pasiūlymo gavimo nutraukti viešojo 

intereso pažeidimą, taip pat nurodyti pardavėjui ar paslaugų teikėjui, kad Valstybinė vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba kreipsis į teismą su ieškiniu ar pareiškimu (skundu) viešajam interesui ginti, jeigu 

pardavėjas ar paslaugų teikėjas nenutrauks viešojo intereso pažeidimo. Tuo atveju, jeigu viešasis 

interesas ir toliau yra pažeidžiamas, kreipiamasi į teismą. 

LAT laikosi nuoseklios pozicijos, kad vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis 

interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Vartotojų teisių apsaugos 

įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Europos Sąjungos valstybių narių institucijos ar 

organizacijos, kurias Europos Komisija įtraukia į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

98/27/EB dėl draudimų ginant vartotojų interesus numatytą sąrašą ir paskelbia Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje, turi teisę pagal Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 1 dalį Lietuvos 

Respublikos teismuose pareikšti ieškinius dėl įpareigojimų prekių ar paslaugų pardavėjams 

(teikėjams) nutraukti viešąjį interesą pažeidžiančius veiksmus. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2015 m., kuomet 

institucijos priimamų sprendimų pobūdis buvo neprivalomas ir rekomendacinis (iki 2016 m. sausio 1 

d.), gavo itin didelį vartotojų prašymų kiekį dėl įmonių, vykdančių elektroninę prekybą, pvz., UAB 

„KUPONAI“, UAB „NET Komercija“, „UAB „ZAUBERIS“, UAB „POSITAS“, UAB 

„Rengiamės“, daromų pažeidimų vartotojų atžvilgiu. Kaip pavyzdį galima paanalizuoti UAB 

„Kuponai“ atvejį kuomet vartotojai skundėsi tuo, jog įmonė sutartu laiku nepristatydavo vartotojams 

užsakytų ir iš anksto apmokėtų prekių bei negrąžindavo už jas sumokėtų pinigų. Atsižvelgiant į tai, 
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kad minėta bendrovė nesprendė kilusių ginčų dėl sutartinių įsipareigojimų vartotojų atžvilgiu 

nevykdymo taikiu būdu ir nevykdė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos priimtų 

sprendimų dėl vartotojų prašymų, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kreipėsi į teismą su 

civiliniu ieškiniu vartotojų pažeistam viešajam interesui ginti.  

Ieškinyje dėl UAB „KUPONAI“ neveikimo (sutartinių įsipareigojimų nevykdymo nepagrįstai 

negrąžinant vartotojams sumokėtų pinigų) pripažinimo pažeidžiančiu vartotojų viešąjį interesą, 

neteisėto neveikimo nutraukimo ir įpareigojimo grąžinti vartotojams sumokėtus pinigus pažymėta, 

kad į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą iki 2015 m. gegužės 27 d. raštu, telefonu bei 

elektroniniu paštu kreipėsi apie 460 vartotojų dėl UAB „KUPONAI“ sutartinių įsipareigojimų 

nevykdymo. Prašymus įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų 

reikalavimų, pateikė 324 vartotojai. Dalis vartotojų Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai 

pateiktuose prašymuose nurodė, jog iš UAB „KUPONAI“ interneto tinklalapio www.kuponai.lt 

nusipirko kuponus prekėms įsigyti. Dalis vartotojų pateiktuose prašymuose Valstybinei vartotojų 

teisių apsaugos tarnybai išnagrinėti tarp jų ir UAB „KUPONAI“ kilusius ginčus, pažymėjo, jog jiems 

nebuvo pristatytos prekės arba nebuvo suteiktos paslaugos, kita dalis vartotojų skundėsi tuo jog gavę 

prekes ir grąžino jas atgal pardavėjui, nesulaukė iš pardavėjo pinigų grąžinimo. 

Pažymėtina, kad prieš teikdama ieškinį vartotojų viešajam interesui ginti, Valstybinė vartotojų 

teisių apsaugos tarnyba dėl vartotojų prašymų kreipėsi į UAB „KUPONAI“, prašydama pateikti 

motyvuotus paaiškinimus dėl vartotojų prašymuose minimų aplinkybių, tačiau UAB „KUPONAI“ 

atsakymų dėl vartotojų prašymuose minimų aplinkybių institucijai nepateikė. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Vilkaviškio rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 

2-1367-831/2015 pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ieškinį atsakovui UAB 

„Kuponai“, nusprendė ieškinį tenkinti visiškai ir taikyti 5 metines palūkanas nuo priteistos sumos 

vartotojams nuo bylos iškėlimo teisme 2015-07-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 

Taigi, verta pažymėti, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba teisės aktų nustatyta 

tvarka turi teisę teikti ieškinį teismui dėl vartotojų pažeistų interesų gynimo. Be to, interesų gynimas 

yra svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl vartotojų prašymai dėl 

skundžiamos bendrovės veiksmų turėtų būti ne pavieniai, o pasikartojantys ir gana dažni. Kalbant 

apie viešojo intereso gynimo efektyvumą, pastebėtina, jog ši priemonė sumažina administracinę naštą 

teismams, supaprastina vartotojų kreipimąsi į bendrosios kompetencijos teismą bei padeda apginti 

didelės žmonių dalies interesus. Visgi, reiktų atkreipti dėmesį ir į tai, kad nors Valstybinės vartotojų 

teisių apsaugos tarnybos teikiamus ieškinius teismai visais atvejais tenkina visa apimtimi, neretai, 

įmonės, pažeidusios vartotojų teises (tarp jų – minėta bendrovė UAB „KUPONAI“), bankrutuoja ir 

teismų sprendimų vykdymas bei vartotojų interesų, kaip bankrutuojančių įmonių kreditorių, 

įgyvendinimas perduodami įmonių bankroto administratoriams, kurių sudaromuose bankrutuojančių 

http://www.kuponai.lt/
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įmonių kreditorių bei jų reikalavimų sąrašuose vartotojų turtiniai reikalavimai paprastai atsiduria 

trečioje tenkintinų reikalavimų eilėje. Taigi, susiduriama su didele ir realia rizika, kad patenkinus 

minėto sąrašo viršuje atsiduriančių kreditorių reikalavimus25, vartotojų teisės ir teisėtų interesai gali 

likti negyvendinti nelikus įmonių turto, iš kurio vartotojų turtiniai reikalavimai gali būti patenkinti.  

Apibendrinant tai, kas aptarta, galima pripažinti, kad nustačius vartotojų teisių pažeidimus 

priemonių, kurių gali imtis Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, tikrai yra (be to, pavieniais 

atvejais, t. y. konkretaus ginčo nagrinėjimo atveju, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai nuo 

2016 m. sausio 1 d. suteikti įgaliojimai priimti privalomo pobūdžio sprendimus, kurie gali būti 

vykdomi Civilinio proceso kodekse numatyta tvarka), tačiau verta susimąstyti, ar didesnio masto 

pažeidimų atvejais, kuomet dėl pažeidimų nukenčia didelis subjektų skaičius, įgyvendinamos 

vartotojų apsaugos priemonės yra pakankamai efektyvios. 

Visgi, reiktų pastebėti ir tai, kad didesnių problemų užtikrinant vartotojų teisių apsaugą kelia 

ne minėti atvejai, kurie susiję su Lietuvos Respublikos verslo subjektų vykdoma veikla, bet 

globalesnės problemos apima atvejus kuomet tam tikri pažeidimai išeina už vienos valstybės ribų. 

Būtent tokio pobūdžio pažeidimai elektroninėje erdvėje, atitinkamų institucijų taikomos vartotojų 

apsaugos priemones, jų efektyvumas ir pagrindinė problematika bus analizuojama tolimesniuose šio 

tyrimo skyriuose. 

2.2. Nesąžininga komercinė veikla internete ir vartotojų apsaugos 

galimybės 

Viena iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų – kontroliuoti, kaip 

komercinės veiklos subjektai laikosi Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 

įstatymo26, kuriuo į Lietuvos nacionalinę teisę yra perkeltos Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus 

rinkoje, iš dalies keičiančioje 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 (toliau – Direktyva 2005/29/EB) nuostatos, nuostatų. 

                                                 
25 Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnį, pirmąja eile tenkinami darbuotojų reikalavimai, 

susiję su darbo santykiais; reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine 

liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe; žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimai sumokėti už parduotus 

žemės ūkio produktus; antrąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą ir dėl privalomojo 

valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų; dėl paskolų, suteiktų iš valstybės vardu 

pasiskolintų lėšų, ir paskolų, gautų su valstybės ar garantijų institucijos, už kurios įsipareigojimų vykdymą garantuoja 

valstybė, garantija; dėl paramos, suteiktos iš Europos Sąjungos lėšų ir valstybės biudžeto lėšų; trečiąja eile tenkinami visi 

likusieji kreditorių reikalavimai.  
26 Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas, 2007-12-21 Nr. X-1409. 
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Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nustato, 

kad komercinė veikla yra nesąžininga, jeigu ji neatitinka profesinio atidumo reikalavimų ir iš esmės 

iškreipia arba gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo (vartotojų grupės vidutinio nario, kai 

komercinė veikla nukreipta į tam tikrą vartotojų grupę) ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu. 

Minėto įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad nesąžininga komercinė veikla dažniausiai 

pasireiškia kaip klaidinanti arba agresyvi, o 4 straipsnyje įtvirtinta, kad klaidinančia komercine veikla 

yra klaidinantys veiksmai arba klaidinantis informacijos neatskleidimas. 

To paties įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad klaidinantys veiksmai yra apgaulingos 

informacijos pateikimas arba toks informacijos, kuri nors ir faktiškai tiksli, tačiau dėl produkto 

egzistavimo ar jo pobūdžio, pagrindinių produkto savybių (pavyzdžiui, prieinamumo, naudingumo, 

pavojingumo, atlikimo, sudėties, priedų, pagalbos ir skundų nagrinėjimo vartotojui įsigijus produktą, 

pagaminimo ar pateikimo metodo ir datos, pristatymo, tinkamumo paskirčiai, vartojimo (naudojimo) 

sąlygų, kiekio, techninių reikalavimų, geografinės arba komercinės kilmės, rezultatų, kurių galima 

tikėtis jį vartojant (naudojant), arba produkto bandymų ar patikrų rezultatų), komercinės veiklos 

subjekto įsipareigojimų, produkto kainos ar jos apskaičiavimo būdo ir kt., apgauna arba gali apgauti 

vidutinį vartotoją, pateikimas (įskaitant bendrą pristatymą), kuriuo vartotojas gali būti ar yra 

skatinamas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs. 

Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 6 straipsnyje apibrėžti 

klaidinančio informacijos neatskleidimo atvejai, kurie įvardinti kaip informacijos apie pagrindines 

produkto savybes neatskleidimas, komercinės veiklos subjekto buveinės, gyvenamosios vietos ar 

prekybos vietos adreso ir vardo, pavardės ar pavadinimo ir, jei reikia, komercinės veiklos subjekto, 

kurio vardu jis veikia, buveinės, gyvenamosios vietos ar prekybos vietos adreso ir vardo, pavardės ar 

pavadinimo neatskleidimas, taip pat galutinės produkto kainos arba apskaičiavimo būdo 

neatskleidimas, informacijos apie galimas papildomas vartotojo išlaidas, pristatymo ar pašto išlaidas 

arba informacijos apie tai, kad gali tekti patirti tokių papildomų išlaidų, ir kt. neatskleidimas. 

Aukščiau minėto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 7 punkte įtvirtintas vienas iš atvejų, kada 

preziumuojama, jog komercinė veikla yra klaidinanti, t. y. jeigu ji pasireiškia kaip apgaulingas 

tvirtinimas, kad produktą bus galima įsigyti tik per ypač trumpą laikotarpį arba kad tik tuo laikotarpiu 

jį bus galima įsigyti nustatytomis sąlygomis, taip siekiant paskatinti vartotoją nedelsiant priimti 

sprendimą, nesuteikiant vartotojui galimybės ar pakankamai laiko priimti informacija paremtą 

sprendimą. Tos pačios teisės nuostatos 15 punktas nustato, jog preziumuojama, kad komercinė veikla 

yra klaidinanti, jeigu ji pasireiškia kaip apgaulingas tvirtinimas, kad produktas gali gydyti ligas, 

funkcinius ar vystymosi sutrikimus. Pažymėtina, kad nustačius, jog veikla turi Nesąžiningos 

komercinės veiklos įstatymo 7 straipsnyje numatytos klaidinančios komercinės veiklos požymių, 
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savaime laikoma, kad komercinė veikla yra nesąžininga ir jos poveikio ar tikėtino poveikio vartotojų 

ekonominiam elgesiui įrodinėti nereikia. 

Pažymėtina, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, atsižvelgdama į elektroninės 

prekybos plėtrą, skatinančią įvertinti vartotojų, apsiperkančių internete, teisių apsaugos stiprinimo 

poreikį, vadovaudamasi Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. sausio 

25 d. įsakymu Nr. 1-18 „Dėl nesąžiningos komercinės veiklos stebėsenos (monitoringo) srities 2017 

m. patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas), 2017 m. atliko nesąžiningos komercinės veiklos srities 

monitoringą, kurio metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar visuomenės informavimo priemonės savo 

interneto tinklalapiuose talpina reklaminius skydelius, kuriuos paspaudus yra patenkama į kito 

komercinės veiklos subjekto interneto tinklalapį, kuris galimai turi nesąžiningos komercinės veiklos 

požymių. Įsakymu buvo patvirtintas planuojamų tikrinti interneto portalų sąrašas: www.delfi.lt, 

www.lrytas.lt, www.15min.lt, www.alfa.lt, www.tv3.lt, www.respublika.lt, www.lzinios.lt, 

www.kaunodiena.lt, www.aidas.lt, www.kurier.lt, www.valstietis.lt, www.ve.lt, www.vz.lt, 

www.laisvaslaikrastis.lt. 

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai patikrinus aukščiau minėtus interneto 

tinklalapius, iš 14 interneto tinklalapių 6 interneto tinklalapiuose rasta galimai nesąžiningos 

komercinės veiklos požymių turinčių reklaminių skydelių. 

Vienas iš tokių reklaminių skydelių rastas interneto tinklalapyje www.delfi.lt27, kuriame buvo 

pateikiamas produkto „Skinetrin“ reklaminis skydelis: 

 

Paspaudus šį reklaminį skydelį, yra nukreipiama į kitą interneto tinklalapį28, kurio domenas 

yra registruotas Jungtinėse Amerikos Valstijose (toliau – JAV). Pažymėtina, kad pastarojo interneto 

tinklalapio vizualizacija (žr. 6 pav.) sudaro įspūdį, kad tai yra mokslinio žurnalo interneto tinklalapis 

                                                 
27 Nuoroda internete http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/l-ruokyte-jonsson-patareja-l-kontrima-atleidzia-is-

pareigu.d?id=75385595. 
28 Nuoroda internete http://reportdistrict.com/370/skinetrin-

lgrd/gps/?utm_source=http%3A%2F%2Fwww.delfi.lt%2Fnews%2Fdaily%2Flithuania%2Fl-ruokyte-jonsson-patareja-

l-kontrima-atleidzia-is-pareigu.d%3Fid%3D75385595. 

Pav. 5 Nesąžiningos komercinės veikos požymių galimai turinčio reklaminio skydelio pavyzdys 

http://www.lrytas.lt/
http://www.laisvaslaikrastis.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/l-ruokyte-jonsson-patareja-l-kontrima-atleidzia-is-pareigu.d?id=75385595
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/l-ruokyte-jonsson-patareja-l-kontrima-atleidzia-is-pareigu.d?id=75385595
http://reportdistrict.com/370/skinetrin-lgrd/gps/?utm_source=http%3A%2F%2Fwww.delfi.lt%2Fnews%2Fdaily%2Flithuania%2Fl-ruokyte-jonsson-patareja-l-kontrima-atleidzia-is-pareigu.d%3Fid%3D75385595
http://reportdistrict.com/370/skinetrin-lgrd/gps/?utm_source=http%3A%2F%2Fwww.delfi.lt%2Fnews%2Fdaily%2Flithuania%2Fl-ruokyte-jonsson-patareja-l-kontrima-atleidzia-is-pareigu.d%3Fid%3D75385595
http://reportdistrict.com/370/skinetrin-lgrd/gps/?utm_source=http%3A%2F%2Fwww.delfi.lt%2Fnews%2Fdaily%2Flithuania%2Fl-ruokyte-jonsson-patareja-l-kontrima-atleidzia-is-pareigu.d%3Fid%3D75385595


24 

 

– naudojamas logotipas „Global Science Review“, pateiktos skiltys – išradimai, mokslas, sveikata, 

medicina, grožis, įdomybės, žmonės, technologijos, faktai ir mitai, pateikiamas straipsnis, parašytas 

gydytojo. Paspaudus bet kurią šio interneto tinklalapio skiltį ar vietą, yra nukreipiama į dar kitą 

interneto tinklalapį29, kurio domenas taip pat yra registruotas JAV. Įvertinus šiame interneto 

tinklalapyje pateikiamą informaciją nustatyta, kad ji turi nesąžiningos komercinės veiklos požymių, 

t. y. pateikiami įrodymais nepagrįsti duomenys, pateikiamas netikras laikmatis, kuris informuoja apie 

taikomos akcijos pabaigą, nors laikmatis atsinaujina, kuomet yra atnaujinamas interneto tinklalapis, 

nurodomos gydomosios produkto savybės, nors produktas nėra vaistinis preparatas ar medicinos 

priemonė (žr. 7 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Nuoroda internete http://supremeoccasions.com/370/skinetrin-lgrd/gps/. 

Pav. 6 JAV tinklalapio, į kurį nukreipia interneto tinklalapyje www.delfi.lt esantis reklaminis skydelis, pavyzdys 

http://www.delfi.lt/


25 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai kreipusis į 

bendroves, valdančias interneto tinklalapius, kuriuose rasta reklaminių skydelių, galimai turinčių 

nesąžiningos komercinės veiklos požymių, bendrovės nurodė, kad neturi techninių galimybių daryti 

įtaką skelbiamos reklamos turiniui reklaminiuose skydeliuose, kadangi bendrovės tik išnuomoja vietą 

tokiems skydeliams, tačiau negali kontroliuoti jų turinio. Bendrovės nurodė, kad reklama yra 

skleidžiama per „Google“ reklamos tinklą. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Valstybinė vartotojų 

teisių apsaugos tarnyba kelis kartus kreipėsi į „Google“ dėl galimo bendradarbiavimo, siekiant 

apsaugoti vartotojus nuo reklaminių skydelių, kurie nukreipia vartotojus į interneto tinklalapius, 

turinčius nesąžiningos komercinės veiklos požymių. Šiuo metu vyksta dialogas su „Google“, tačiau 

nėra pasiekta apčiuopiamų rezultatų. Naudingos informacijos tikimąsi gauti artimiausiu metu. 

Be vykdyto minėto nesąžiningos komercinės veiklos srities monitoringo, Valstybinė vartotojų 

teisių apsaugos tarnyba 2017 m. rugsėjo – spalio mėn. pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos ir vartotojų pranešimus nagrinėjo skirtinguose interneto tinklalapiuose skleidžiamą 

informaciją apie produktą „HONDROCREAM“. 

Pav. 7 Pavyzdys, kuomet interneto tinklalapyje skelbiama informacija turi nesąžiningos komercinės veiklos požymių 
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Pav. 8 Pavyzdys produkto „HONDROCREAM“ pakuotės 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-09-14 gavo Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos raštą, kuriame nurodyta, jog viename interneto tinklalapyje30, siūlančiame 

įsigyti minėtą produktą, naudojamas Lietuvos valstybės herbas su Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos pavadinimu, nors Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija leidimo 

naudoti atitinkamus duomenis minėtame interneto tinklalapyje nėra davusi. Valstybinė vartotojų 

teisių apsaugos tarnyba, įvertinusi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nurodytas 

aplinkybes bei patikrinusi minėtą interneto tinklalapį, nustatė, kad interneto tinklalapyje jame 

pateikiama informacija gali turėti nesąžiningos komercinės veiklos požymių, todėl galimai pažeidžia 

Direktyvos 2005/29/EB nuostatas. 

Įvertinus aukščiau minėtą interneto tinklalapį pastebėta, kad jo vaizdas yra pateiktas tokiu 

būdu, jog vartotojams sudarytų įspūdį, kad tinklalapis priklauso valstybinei institucijai – yra 

naudojamas valstybinės institucijos pavadinimas bei Lietuvos Respublikos herbas, tinklapio skiltys 

yra panašios į tas, kurios yra naudojamos tikruose valstybinių įstaigų interneto tinklalapiuose, tačiau 

niekur nėra pateikiama kontaktinė valstybinės institucijos ar pardavėjo informacija. Atkreiptinas 

dėmesys, kad oficialios institucijos pavadinimo ir herbo naudojimas, kai toks leidimas nebuvo duotas, 

gali vartotojams sudaryti klaidingą įspūdį, jog valstybės institucija yra patvirtinusi reklamoje 

naudojamus teiginius ar minimo gaminio veiksmingumą. Taigi, tokia komercinė veikla bet kuriomis 

aplinkybėmis yra laikoma nesąžininga ir pagal Direktyvos 2005/29/EB 1 priedą yra draudžiama. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba įvertinusi interneto tinklalapyje http://health-

info.club/go/click.php?key=ub8u259guk2p319d1hd9 skelbiamą informaciją taip pat nustatė, kad 

šiame tinklalapyje yra pateikiamas apgaulingas tvirtinimas, jog produktas „HONDROCREAM“ turi 

profilaktinių ir gydomųjų savybių (žr. 9 pav.), o tokia veikla pagal Direktyvos 2005/29/EB 1 priedą 

taip pat yra draudžiama. 

                                                 
30 Prieiga internete http://health-info.club/go/click.php?key=ub8u259guk2p319d1hd9.   

http://health-info.club/go/click.php?key=ub8u259guk2p319d1hd9.
http://health-info.club/go/click.php?key=ub8u259guk2p319d1hd9.
http://health-info.club/go/click.php?key=ub8u259guk2p319d1hd9.
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Be to, atsižvelgiant į tai, kad produkto „HONDROCREAM“ rekomendaciją teikia medicinos 

mokslų habilituotas daktaras (žr. 10 pav.), vartotojams yra sustiprinamas įspūdis, kad produktas turi 

gydomųjų savybių. Minėtame interneto tinklalapyje taip pat pateikiama labai daug, galimai išgalvotų, 

vartotojų komentarų bei rekomendacijų.  

 

 

Pav. 10 Pavyzdys informacijos internete, kuomet vartotojams apie produktą sudaromas stipresnis įspūdis 

  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba analizuodama interneto tinklalapį http://health-

info.club/go/click.php?key=ub8u259guk2p319d1hd9 taip pat nustatė, jog jame pateikiama 

nukreipiamoji nuoroda į interneto tinklalapį http://m.lt.hondrocream-pro.com/?c=lt, kuriame siūloma 

įsigyti produktą „HONDROCREAM“. Pastebėta, kad pastarasis interneto tinklalapis gali būti 

pateikiamas net keliomis kalbomis (lietuviškai, lenkiškai, vokiškai, prancūziškai), priklausomai nuo 

to, koks sutrumpinimas bus panaudotas interneto tinklalapio nuorodoje. Šiame interneto tinklalapyje 

taip pat yra pateikiama informacija apie produkto gydomąsias savybes, pvz. „Kremas 

HONDROCREAM – efektyvi priemonė nuo osteochondrozės, artrozės ir traumų!“. 

Pav. 9 Pavyzdys apgaulingų teiginių apie produkto profilaktines ar gydomąsias savybes 

http://health-info.club/go/click.php?key=ub8u259guk2p319d1hd9
http://health-info.club/go/click.php?key=ub8u259guk2p319d1hd9
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Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, siekdama nustatyti, kokiai produktų grupei 

priklauso produktas „HONDROCREAM“, patikrino Europos Komisijos Pranešimo apie kosmetikos 

gaminius portalą (toliau – CPNP) ir nustatė, kad produktas „HONDROCREAM“ yra notifikuotas 

kosmetikos gaminys, o už šį produktą atsakingas asmuo – Latvijoje registruota bendrovė Shopping 

Service Ltd. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad interneto tinklalapio http://m.lt.hondrocream-

pro.com/?c=lt domeną hondrocream-pro.com yra registravusi Jungtinės Karalystės įmonė TLD 

Registrar Solutions Ltd. Atsižvelgiant į tai, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba neturi 

įgaliojimų vertinti ūkio subjekto komercinę veiklą Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams 

draudimo įstatymo atžvilgiu, kai komercinės veiklos subjektas yra ne Lietuvos Respublikoje, o kitoje 

Europos Sąjungos šalyje narėje registruotas juridinis asmuo, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 

tarnyba, vadovaudamasi Reglamentu Nr. 2006/2004, informaciją apie produktą 

„HONDROCREAM“ perdavė išnagrinėti Latvijos Respublikos ir Jungtinės Karalystės 

kompetentingoms institucijoms. Tuo tarpu pasinaudojus viešai prieinama domenų registracija 

interneto tinklalapyje www.whois.com, nustatyta, jog pirminio informacijos apie aukščiau minėtą 

produktą šaltinio – interneto tinklalapio http://health-

info.club/go/click.php?key=ub8u259guk2p319d1hd9 – domenas yra registruotas Panamos 

Respublikoje. Pažymėtina, kad šiuo atveju Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba neturi nei 

teisinių, nei techninių galimybių užkirsti kelią šio interneto tinklalapio veiklai, kadangi minėta 

valstybė nėra Europos Sąjungos narė. 

Taigi, nors Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 

dalies 5 punkte yra įtvirtinta, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, pagal kompetenciją 

kontroliuodama, kaip laikomasi šio įstatymo nuostatų, turi teisę šio įstatymo nustatytais atvejais 

taikyti laikinojo pobūdžio priemonę – įpareigojimą sustabdyti nesąžiningą komercinę veiklą, 

pažymėtina, kad ši nuostata, kuri galėtų būti pritaikyta ir siekiant riboti (blokuoti) vartotojų priėjimą 

prie interneto tinklalapių, turinčių nesąžiningos komercinės veiklos požymių, iš esmės gali būtų 

įgyvendinama tik tais atvejais, kuomet interneto tinklalapio domenas yra registruotas Lietuvos 

Respublikoje. Šiuo atveju būtų labai svarbus bendradarbiavimas su domeno registratoriumi ir 

valdytoju. Kitais atvejais, t. y. kuomet interneto tinklalapio domenas nėra registruotas Lietuvos 

Respublikoje, kaip minėta, kyla tam tikrų tiek teisinių, tiek techninių kliūčių, iš esmės nulemtų 

jurisdikcijos klausimų, kurie literatūroje įvardijami kaip klausimai dėl internete taikomos teisės ir 

valstybinių institucijų galios reguliuoti visuomeninius santykius internete31, problemos. Tiksliau 

tariant – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos neturimų įgaliojimų imtis atitinkamų 

                                                 
31 Štitilis D, Kiškis M., Limba T. ir kt. Interneto ir technologijų teisė. Vilnius: Registrų centras, 2016. P. 42. 

http://www.whois.com/
http://health-info.club/go/click.php?key=ub8u259guk2p319d1hd9
http://health-info.club/go/click.php?key=ub8u259guk2p319d1hd9
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veiksmų, taip pat ir sankcijų taikymo, vartotojų teises pažeidžiančių užsienio komercinės veiklos 

subjektų atžvilgiu. 

Pastebėtina, kad su panašaus pobūdžio problemomis, t. y. jurisdikcijos taikymo ribotomis 

galimybėmis ir kt., susiduria ne tik Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, bet ir kitos Lietuvos 

Respublikos valstybės institucijos, vykdydamos savo funkcijas ir įgyvendindamos savo įgaliojimus 

elektroninės prekybos kontekste. Viena iš tokių institucijų, kurios vykdomą tam tikrą elektroninės 

prekybos priežiūra verta toliau aptarti, yra Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 

2.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vykdoma internetinės 

prekybos kontrolė 

Elektroninei prekybai, be jau minėtų teisės aktų, galioja ir visi maisto tvarkymą 

reglamentuojantys teisės aktai. Maisto produktų (jiems priklauso ir maisto papildai) kokybė ir sauga 

parduotuvėje ir parduodamų internetu neturi skirtis, leidžiama prekiauti tik kokybiškais, saugiais ir 

tinkamai paženklintais maisto produktais. Elektroninės prekybos kontrolė, kurią vykdo Valstybinė 

maisto ir veterinarijos tarnyba, yra sisteminė, pirmiausia atliekant vertinimą pagal 2011 m. spalio 25 

d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą 

teikimo vartotojams <...> (OL 2011 L 304, p. 18) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011). Be to, 

pažymėtina, kad maisto produktams, parduodamiems internetu, taikomos rinkos priežiūros taisyklės 

kaip ir e. prekybai ne maisto produktais.  

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 nuostatas, interneto svetainėje privalo būti pateikta 

išsami informacija apie parduodamą produktą: nurodytas tikslus maisto produkto pavadinimas, 

sudedamųjų dalių sąrašas, grynasis kiekis, maistingumo deklaracija (išskyrus maisto papildų 

ženklinimą), už informacijos teikimą atsakingo subjekto (pvz., gamintojo) pavadinimas ir adresas, 

prireikus, tam tikrų sudedamųjų dalių kiekiai, specialios vartojimo ar laikymo sąlygos, vartojimo 

instrukcija, tam tikrais atvejais taip pat ir kilmės šalis ar vieta. Be to, prekiaujant alkoholiniais 

gėrimais privaloma nurodyti faktinę alkoholio koncentraciją, išreikštą tūrio procentais. Nėra 

privaloma iš anksto pateikti tik informacijos apie tinkamumo vartoti terminą – šią informaciją 

vartotojas išvys tik gavęs konkretų maisto produktą. 

Pažymėtina, kad prekybos subjektai, užsiimantys prekyba maisto produktais internetu pagal 

Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2008 m. spalio 15 

d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl maisto tvarkymo subjektų 

patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. B1-527 turi būti registruoti, ir įtraukti 

į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą. Pastebėtina, 
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kad jeigu prekybos subjektas savo veikloje turi sąlytį su maistu, pavyzdžiui, sandėliuoja ar išvežioja 

maisto prekes, jam išduodamas Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas (toliau – 

MTSPP). Remiantis Maisto kontrolės informacinės sistemos duomenimis (FIS), registruoti 259 

prekybos subjektai, kurių pagrindinė veikla – prekyba internetu, ir 394 prekybos subjektai, kuriems 

tai papildoma veikla.  

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, vykdydama maisto produktų elektroninės prekybos 

kontrolę, pastebi nemažai interneto svetainių, kuriose vartotojams nėra suteikiama pakankamai 

privalomos informacijos apie parduodamus maisto produktus – nėra nurodomas sudedamųjų dalių 

sąrašas, tam tikrų sudedamųjų dalių kiekis, grynasis kiekis, nėra išryškinami alergenai ir pan. arba 

maisto produktai, tame tarpe ir maisto papildai, prekybos subjektų yra platinami nelegaliai.  

Pažymėtina, kad vadovaujantis Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai 

teikiamus maisto papildus tiekimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. B1-22 „Dėl Pranešimo 

(notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus teikimo ir vertinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, tiekti Lietuvos Respublikos rinkai nenotifikuotus maisto 

papildus, t. y. neįtrauktus į Maisto papildų sąrašą, draudžiama.  

Atkreiptinas dėmesys, kad neretais atvejais prekybos subjektų platinami maisto papildai yra 

nenotifikuoti, o apie juos skleidžiama reklama pažeidžia teisės aktų reikalavimus. Be to, Valstybinė 

maisto ir veterinarijos tarnyba, vykdydama valstybinę kontrolę, maisto papildų sudėtyje aptinka ir 

Europos Sąjungoje draudžiamų medžiagų (neleistinų maisto priedų, vitaminų ir mineralinių 

medžiagų, neautorizuoto naujo maisto ingredientų). Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

duomenimis, per 2017 metus dėl įvairių pažeidimų, taip pat susijusių ir su neteisėta veikla interneto 

erdvėje, neleista realizuoti daugiau nei 1800 kg maisto papildų ir daugiau nei 250 kg įvairių 

konditerijos gaminių. 

Vieni iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytų nelegalios prekybos maisto 

papildais pavyzdžių yra šie interneto tinklalapiai: www.myprotein.lt, http://detoxic.lt/, 

http://www.fitness-shop.lt, http://www.e-odchudzanie.com.pl/lt/flexa-plus-nuomones.html/, 

http://lt.flexa-plus.org/, http://lt.flexapluss.com/, http://yoursupplements.eu/lt/flexa-plus-

atsiliepimai/. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba apie nustatytus nelegalios prekybos atvejus 

informuoja vartotojus: http://vmvt.lt/node/2613, http://vmvt.lt/node/2738 ir pan.) bei ragina nepirkti 

neaiškios kilmės maisto papildų.  

http://www.myprotein.lt/
http://detoxic.lt/
http://www.fitness-shop.lt/
http://www.e-odchudzanie.com.pl/lt/flexa-plus-nuomones.html/
http://lt.flexa-plus.org/
http://lt.flexapluss.com/
http://yoursupplements.eu/lt/flexa-plus-atsiliepimai/
http://yoursupplements.eu/lt/flexa-plus-atsiliepimai/
http://vmvt.lt/node/2613
http://vmvt.lt/node/2738
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Pav. 11 Pavyzdys interneto svetainės, kuri platina VMVT nenotifikuotą maisto papildą  

bei apie jį skleidžiama reklama pažeidžia teisės aktų reikalavimus 

 

Internetas ir skaitmeninės technologijos kelia specifinius iššūkius kompetentingoms 

institucijoms, galinčioms veikti tik savo jurisdikcijos ribose ir taikančioms fizinėms pardavimo 

vietoms pritaikytą kontrolės sistemą, todėl ir šiuo atveju, pažymėtina, kad nurodytos svetainės yra 

registruotos užsienyje, todėl kaip ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos praktikos, 

taikomos nesąžiningos komercinės veiklos atžvilgiu, atveju, taip ir šiuo – atitinkamų teisės aktuose 

įtvirtintų įgaliojimų įgyvendinimas tampa specifiniu iššūkiu kompetentingoms institucijoms, 

galinčioms veikti tik savo jurisdikcijos ribose. 

Atliekant interneto svetainių, kuriose platinami maisto papildai, kontrolę, taip pat viena iš 

paminėtinų problemų, su kuria susiduria Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, yra tai, kad neretai 

yra itin sunku identifikuoti atsakingą subjektą – ekonominės veiklos vykdytoją – susiduriama su 

tokiais keblumais kaip anonimiškumas internete, kuomet sudėtinga ar neretai neįmanoma 

identifikuoti verslo subjektų, jų adresų ar kitos tyrimui reikalingos informacijos. Pažymėtina, kad 

siekiant surasti atsakingą ekonominės veiklos vykdytoją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

taikomoje praktikoje į pagalbą pasitelkiami interneto paslaugų tiekėjai, domenų vardų registrai, 

platformos (tarpininkai) ir pan. Pastebėtina, kad internete esanti informacija yra greitai pakeičiama ar 

pašalinama, todėl atliekant interneto tyrimus, reikia padaryti interneto svetainės, kurioje teikiamas 

teisės aktų neatitinkantis pasiūlymas, momentinę ekrano nuotrauką su laiko žyma ir ją išsaugoti. 

Kitas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos praktikoje pasitaikantis probleminis 

aspektas – negalėjimas interneto svetainėje fiziškai įsigyti maisto produktų (mėginių). Kaip spėja 

kontrolės institucija, atitinkamais atvejais maisto papildai net nėra sandėliuojami Lietuvoje, t. y. jie 

siunčiami, todėl norint gauti tyrimams reikalingus produktus reikėtų pasitelkti tarptautinį 

bendradarbiavimą arba reikėtų bendro susitarimo, kad tyrimai būtų atliekami ten, kur ir yra produktai, 

kadangi nacionalinių valdžios institucijų vykdymo įgaliojimai apsiriboja jų jurisdikcija. 

Taigi, įvertinus kylančias problemas vykdant internetinės prekybos kontrolę bei tai, kad 

skaitmeninė rinka, priešingai negu tradicinė prekyba, neturi sienų, galima sutikti, kad atitinkamų 
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problemų sprendimui reikalingas bendras Europos Sąjungos šalių narių požiūris. Atsižvelgiant į tai, 

šiais metais Europos Komisija, siekdama, kad vykdoma kontrolė būtų kuo efektyvesnė, šalims 

narėms paruošė rekomendacijas dėl suderintojo oficialiosios tam tikrų internetu parduodamų maisto 

produktų kontrolės plano, kuriomis siekiama dar labiau stiprinti šalių narių bendradarbiavimą bei 

keitimąsi informacija, vykdant internetinių svetainių paieškas, kuriose vartotojams siūloma įsigyti 

naujų maisto produktų arba naujų maisto sudedamųjų dalių, kurių Europos Sąjungoje neleidžiama 

naudoti, tokių kaip, pavyzdžiui, balzganosios akacijos (Acacia rigidula), didžiažiedžio epimedžio 

(Epimedium grandiflorum), skydinės hudijos (Hoodia gordonii), agmatino (4-aminobutilo) 

guanidino sulfato ir pan. Lietuva šioje iniciatyvoje taip pat aktyviai dalyvauja ir šiais metais surado  

9 interneto svetaines, kuriose buvo siūloma įsigyti maisto papildų, kurių sudėtyje nurodytos minėtos 

draudžiamos medžiagos. Pasiūlymus, atitinkamiems verslo subjektams buvo nurodyta nedelsiant 

pašalinti. Be to, verslo subjektams buvo skirtos ir administracinės nuobaudos, o su atliktais tyrimais 

susijusi informacija išsiųsta Europos Komisijai. 

Siekiant spręsti elektroninė prekybos problemas ir apsaugoti vartotojus nuo klaidinančios 

praktikos, dėl kurios gali būti vartojamas nesaugus maistas, reikia stiprinti internetu siūlomų produktų 

ir vykdomos prekybos oficialiąją kontrolę. Kompetentingos institucijos turi intensyviau 

bendradarbiauti, kad būtų užtikrintas tinkamas tam tikriems internetu parduodamiems maisto 

produktams nustatytų atitinkamų Europos Sąjungos taisyklių taikymas ir vykdymas. Europos 

Komisija teikdama rekomendacijas šalims narėms, atliekant valstybinę e. prekybos maisto produktais 

kontrolę nurodo keistis informacija Skubiųjų pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (toliau 

– RASFF), siunčiant skubius pranešimus pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnį ir 

pranešimus administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo sistema (toliau – APB) pagal Komisijos 

įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/1918. RASFF ar APB sistemomis pranešimai turi būti išsiųsti 

tais atvejais, kai produktas parduodamas tarpvalstybiniu lygiu: siūloma šalies vartotojams per 

svetainę, kurios prieglobos paslauga teikiama arba kurios savininkas gyvena ne šios šalies teritorijoje, 

arba siūlomas ne šalies vartotojams per svetainę, kurios prieglobos paslauga teikiama arba kurios 

savininkas gyvena šioje šalyje.  

Jeigu ekonominės veiklos vykdytojas yra įsikūręs už Europos Sąjungos ribų, kompetentingos 

šalies institucijos turi informuoti subjektą, kad Europos Sąjungos vartotojams siūlomi parduoti 

gaminiai turi atitikti Europos Sąjungos reikalavimus.  

Apibendrinant galima pasakyti, kad bendradarbiaujant su kitomis rinkos priežiūros institucijomis iš 

esmės galima rasti priemonių, skirtų elektroninės prekybos kontrolės problemoms spręsti, kuomet 

subjektas yra ir už rinkos priežiūros institucijos jurisdikcijos ribų, tačiau  tokiu atveju turi būti 

vykdomas pakankamai glaudus institucijų bendradarbiavimas visos Europos Sąjungos mastu. 

Atsižvelgiant į tai, toliau bus aptarta viena iš pagrindinių vartotojų teisių apsaugos galimybių Europos 
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Sąjungoje – valstybių narių bendradarbiavimas remiantis jau minėto Reglamento Nr. 2006/2004 

nuostatomis. 

2.4. Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo tinklas 

Dėl augančios vidaus rinkos bei spartėjančios modernių technologijų plėtros taip pat daugėja 

tarpvalstybinių vartotojų teisių pažeidimų, kuriems nagrinėti reikia kitų valstybių narių vartotojų 

teisių apsaugos institucijų pagalbos. Tokie pažeidimai dažniausiai susiję su klaidinančia ir agresyvia 

komercine veikla, įvairiomis loterijomis, laiškais, siūlančiais greitai praturtėti ar gauti momentinius 

kreditus, taip pat kitomis apgavystėmis. Rinkodaros naujovės daro įtaką vartotojų elgsenai ir skatina 

vis daugiau prekių ir paslaugų įsigyti internetu, neišeinant iš namų – taip suteikia vartotojams ne tik 

daugiau pasirinkimo galimybių, tačiau ir kelia naujus pavojus, susijusius su nesąžininga prekyba. 

Šiame kontekste Europos Sąjungoje vis aktualesnis tampa Reglamento Nr. 2006/2004 nuostatų 

įgyvendinimas. 

Taikymo srityje Reglamentu Nr. 2006/2004 iš dalies suderinti institucijų tyrimo ir vykdymo 

įgaliojimai bei nustatyti keitimosi svarbia informacija ir (arba) vykdymo veiksmų mechanizmai, 

siekiant užkirsti kelią tarpvalstybiniams pažeidimams. Šiuo teisės aktu valstybės narės įpareigojamos 

savo veikloje atsižvelgti į savitarpio pagalbos prašymus, pateikiamus per Vartotojų apsaugos 

bendradarbiavimo (angl. Consumer Protection Cooperation) tinklą (toliau – CPC tinklas), ir 

užtikrinti, kad šio tinklo institucijoms būtų skiriama pakankamai išteklių atitinkamiems 

įpareigojimams vykdyti. Lietuvoje Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta Bendrąja 

ryšių palaikymo tarnyba pagal Reglamentą Nr. 2006/2004 ir atlikdama atitinkamas funkcijas pagal 

Reglamentą Nr. 2006/2004, koordinuoja atsakingų institucijų Lietuvoje veiklą. 

Įgyvendinant Reglamento Nr. 2006/2004 nuostatas, su jo vykdymu susijusi aktuali informacija 

yra perduodama atsakingoms kitų valstybių narių institucijoms, tačiau bendradarbiavimas nėra labai 

dažnas, kadangi nagrinėjamų bylų pagal Reglamentą Nr. 2006/2004 skaičius Lietuvoje nėra didelis: 

nuo 2007 m. per atitinkamą sistemą buvo užregistruotos 7 bylos (5 prašymai dėl vykdymo priemonių 

taikymo ir 2 prašymai dėl informacijos pateikimo), 13 prašymų dėl vykdymo priemonių taikymo ir 1 

prašymą dėl informacijos pateikimo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė kitų 

valstybių narių vartotojų teisių apsaugos institucijoms. Spręsdama bylas Lietuva bendradarbiavo su 

Latvija, Estija, Švedija, Lenkija, Olandija, Portugalija ir kitomis šalimis. 

Be jau minėto atvejo, kuomet Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba informaciją apie 

produktą „HONDROCREAM“ perdavė išnagrinėti Latvijos Respublikos ir Jungtinės Karalystės 

kompetentingoms institucijoms, per CPC tinklą buvo kreiptasi dėl tokių atvejų, kaip Lenkijos 

bendrovės internete pardavinėjamo dieninio ir naktinio kremo, nurodant klaidinančią informaciją apie 
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produktą, t. y. kad profesorius Romain Lefery, kuris įvardintas kaip Nobelio premijos laureatas, 

sukūrė formulę, kovojančią su raukšlėmis. Pažymėtina, kad patikrinus Nobelio premijos laureatų 

sąrašus minėtas asmuo nebuvo rastas. Panaši byla buvo perduota Lenkijos konkurencijos ir vartotojų 

apsaugos biurui dėl interneto tinklalapyje parduodamo korektoriaus „Hallu forte“. Šiuo atveju 

vartotojai skundėsi, kad interneto tinklalapyje nebuvo pateikta esminė informacija apie prekę, t. y. 

jog „Hallu forte“ korektorius negali būti naudojamas tuo atveju, jeigu asmuo yra diabetikas ir turi 

kraujotakos problemų. 

Paminėtinas ir atvejis, kuomet 2017 m. kovo 8 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 

komisija už Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatų pažeidimą 

skirti UAB „Skrydžiai LT“ 4000 (keturių tūkstančių) eurų baudą. Atvejis įdomus tuo, kad dėl minėtos 

bendrovės veiksmų į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą per CPC tinklą kreipėsi Latvijos 

vartotojų apsaugos centras, vartotojai, AS „Air Baltic Corporation“ ir VšĮ „Europos vartotojų 

centras“. Vartotojai skundėsi, kad interneto tinklalapyje www.skrydziai.lt pirko lėktuvo bilietus, 

tačiau buvo suklaidinti dėl paslaugos kainos, kadangi rezervacijos metu prisidėjo administravimo 

mokesčiai, kurių bilieto pirkimo pradinėje stadijoje nurodyta nebuvo. AS „Air Baltic Corporation“ ir 

VšĮ „Europos vartotojų centras“ pranešimuose nurodė, kad interneto tinklalapių www.airbaltic-

aviobiletes.lv, www.wizzair-aviobiletes.lv, www.ryanair-aviobiletes.lv, www.ryanair-skrydis.lt, 

www.wizzair-skrydis.lt, www.airbaltic-skrydziai.lt turinys, pavadinimai, dizainas bei elektroninio 

pašto adresai panašūs į oficialias keleivių gabenimo oro paslaugas teikiančių įmonių: AS „AirBaltic 

Corporation“, „WizzAir Hugarz Légikőylekedési Kft” bei „Ryanair Holdings Plc”, todėl klaidina 

vartotojus. 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos turimais duomenimis 2007 – 2016 metų laikotarpiu 

valstybės narės per CPC tinklą iš viso perdavė 1434 prašymus dėl vykdymo priemonių taikymo ir 

1071 prašymą dėl informacijos pateikimo. Galima manyti, kad bendri Europos Sąjungos skaičiai yra 

gana nemaži, tačiau pastebėtina ir tai, kad CPC tinklas ne visada veikia efektyviai bei užtikrina, kad 

apie potencialius Europos Sąjungoje daromus pažeidimus būtų nedelsiant pranešama 

kompetentingoms institucijoms. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba savo praktikoje 

susidūrė su problema, kad neretai dėl tam tikrų priežasčių bendravimas ir keitimasis informacija su 

kompetentingomis institucijomis vyksta gana lėtai ir ilgai. Tam tikrais atvejais Europos Sąjungoje 

galimai daromo pažeidimo nagrinėjimas gali užsitęsti ir iki pusės metų, o per tokį laikotarpį realu, 

kad nuo verslo subjekto veiksmų gali nukentėti dar daugiau vartotojų. 

Taigi, nors atrodytų, kad lyginant su atvejais, kuomet vartotojų teises ir interesus galimai 

pažeidžia trečiosios šalies komercinės veiklos subjekto veiksmai, priemonių kovai prieš Europos 

Sąjungos juo labiau Lietuvos jurisdikcijoje esančius pažeidėjus yra, kyla klausimas dėl atitinkamų 

priemonių pakankamumo, siekiant greitai ir efektyviai pažaboti pažeidimą. Šios aplinkybės skatina 
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kalbėti apie poreikį įgyvendinti naujas, efektyvesnes vartotojų teisių apsaugos priemones, galinčias 

atitinkamoms valstybinėms institucijoms padėti stiprinti vartotojų teisių apsaugą. Kaip vienas iš 

galimų papildomų ar alternatyvių efektyvesnės vartotojų teisių apsaugos užtikrinimo būdų kitame 

skyriuje bus aptariamas interneto turinio prieinamumo vartotojams ribojimas – interneto svetainės 

blokavimas. 
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3 SKYRIUS. INTERNETO TURINIO REGULIAVIMO 

PERSPEKTYVOS: INTERNETO SVETAINIŲ BLOKAVIMAS 

KAIP VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS PRIEMONĖ 

Prieš aptariant interneto svetainių blokavimo, kaip vienos iš galimų papildomų ar alternatyvių 

vartotojų teisių apsaugos priemonių, taikymo sąlygas, galimybes, naudą ir trūkumus, tikslinga 

apžvelgti bendresnio pobūdžio klausimus, susijusius su interneto turinio reguliavimu, kurie leis 

susidaryti bendrą vaizdą ir suvokimą apie minėtos priemonės taikymui įtaką darantį kontekstą, pvz., 

tarptautinėje teisinėje praktikoje egzistuojančias valstybių jurisdikcijos taikymo taisykles ir su tuo 

susijusias problemas. 

3.1. Jurisdikcijos problematika elektroninėje erdvėje 

Jau kalbėta apie elektroninės prekybos naudą ir galimus pavojus vartotojams, tačiau internetas 

prieinamas daug platesniam ratui subjektų. Neverta ginčyti, kad internetas atveria didžiules 

galimybes ir jame daugybė naudingos medžiagos, tačiau reikia pripažinti, kad susiduriama ir su 

nepageidaujamais dalykais, pvz., informacija, darančią žalingą poveikį ar informacija, kurios viešas 

skelbimas ribojamas arba išvis draudžiamas įstatymų. Nevaržoma tokio pobūdžio informacijos 

sklaida kelia pavojų esminėms visuomenės narių teisėms ir laisvėms, todėl kyla poreikis imtis 

atitinkamų interneto turinio reglamentavimo priemonių. 

Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) savo jurisprudencijoje yra atkreipęs 

dėmesį, kad internetas yra informavimo ir komunikacijos įrankis, kuris turi esminių skirtumų nuo 

spausdintinės žiniasklaidos, ypač kiek tai susiję su informacijos saugojimo ir perdavimo apimtimi bei 

masteliu. Kadangi elektroniniu tinklu naudojasi milijardai vartotojų visame pasaulyje, EŽTT yra 

pažymėjęs, kad internetas negali būti tokio pat reguliavimo kaip tradicinė žiniasklaida objektas, nes 

ir rizikos, kurias kitų žmonių teisėms sukelia interneto turinys ir komunikacija, internete yra ženkliai 

didesnės nei tos, kurias kelia spausdintinė žiniasklaida32. 

Kita vertus literatūroje33 atkreipiamas dėmesys, kad bet kokia interneto turinio kontrolė kelia 

akivaizdžių asociacijų su cenzūra, gali riboti žodžio ir išraiškos laisvę bei teisę į informaciją. Be to, 

interneto turinio reguliavimas susiduria su paties reguliuotino turinio apbrėžimo problema, kadangi 

skirtingose valstybėse ir kultūrose interneto turinys vertinamas nevienodai. 

                                                 
32 EŽTT 2011 m. išspręsta byla Pravoye Delo ir Shtekel v. Ukraina (Bylos Nr. 33014/05, ECHR 2011). Prieiga internete 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home.  
33 Štitilis D, Kiškis M., Limba T. ir kt. Interneto ir technologijų teisė. Vilnius: Registrų centras, 2016. P. 70. 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home.
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Vienas iš tokių nevienodo to paties interneto turinio vertinimo pavyzdžių yra 2000 m. 

Prancūzijoje spręsta teisminė byla Yahoo! Inc. V. La Ligue Contre le Racisme et l’Antisemitisme 

(LICRA)34. Minėtoje byloje Prancūzijos teismo sprendimu buvo siekiama apriboti JAV bendrovės 

teisę savo internetiniuose puslapiuose skelbti informaciją apie galimybes įsigyti fašistinės atributikos, 

kadangi ji ir su ja susijusi informacija yra neteisėtos pagal Prancūzijos teisę, ir nors tai skelbiama 

Yahoo! vartotojų JAV ir kitose valstybėse, atitinkamos prekės ir informacija matomos ir Prancūzijos 

gyventojams. Prancūzijos teismas įpareigojo Yahoo! pašalinti ginčą sukėlusią informaciją ar 

užblokuoti prieigą prie jos argumentuodamas tuo, jog jeigu internetinis puslapis matomas 

Prancūzijoje, tinklalapio operatorius turi atsakyti pagal šios šalies teisę. 

Deja, kaip pastebima literatūroje35, nors Prancūzijos teismas spręsdamas bylą iš esmės 

teisingai nustatė savo jurisdikciją pritaikydamas neigiamų padarinių atsiradimo vietos principą, kuris 

bene dažniausiai naudojamas tarptautinėje praktikoje sprendžiant jurisdikcijos klausimus internete, 

šio principo reali nauda yra ribota, o jo taikymo teisėtumas abejotinas. Minėtos bylos atveju kilo 

didžiulė dviejų valstybių teisinių sistemų kolizija, kadangi JAV teismas, į kurį kreipėsi Yahoo!, 

siekdama išvengti Prancūzijos teismo sprendimo vykdymo, konstatavo, jog Prancūzijos teismo 

sprendimas nėra nei pripažįstamas, nei įgyvendinamas JAV, kadangi jis prieštarauja Pirmajai JAV 

Konstitucijos pataisai, įtvirtinančiai žodžio ir išraiškos laisvę. Pažymėtina, kad JAV teismas iš esmės 

taip pat teisingai nustatė savo jurisdikcijos klausimą. 

Aukščiau minėtos bylos pavyzdys atskleidžia ir dar vieną probleminį interneto turinio 

reguliavimo aspektą – jau minėtą jurisdikcijos klausimų problemą, kuriai spręsti nebetinka 

pagrindinis bendrasis jurisdikcijos nustatymo principas – geografinis teritorialumas – nes elektroninė 

erdvė per se yra globali, neturinti jokių apribojimų, o nevienodas asmenų, kurie yra teisinių santykių 

internete šalys, teritorialumas iš esmės yra taisyklė, o ne išimtis. Atsižvelgiant į tai, reikalinga suvokti 

nacionalinės teisės taikymo internete ribas ir galimas perspektyvas. 

Literatūroje36 pastebima, kad elektroninėje erdvėje iš esmės nebetinkamas tokių tarptautinės 

teisės pripažįstamų jurisdikcijos principų, kaip pilietybės ir teritorialumo, taikymas, kadangi tai 

reikštų, kad kiekviena valstybė savo jurisdikcijos taisyklėmis galėtų remtis pasauliniu mastu, kas gali 

sukurti netgi visiško teisinio neapibrėžtumo ir nesaugumo situaciją. Nors elektroninėje erdvėje kaip 

ir tradicinėje komercijoje teisiniai santykiai iš esmės galėtų būti lokalizuojami, t. y. susieti su 

konkrečios valstybės teritorija ir teisės sistema, kadangi internete visi subjektai veikia naudodamiesi 

tam tikru adresu (IP adresu) ir (ar) domeno vardu, kurie gali būti susieti su tam tikra teritorija, 

lokalizavimo nauda elektroninėje erdvėje yra ribota, kadangi nepadeda išspręsti jurisdikcijos kolizijų. 

                                                 
34 Ten pat P. 70. 
35 Ten pat. P. 46. 
36 Ten pat. P. 43-45. 
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Taip pat pastebima, kad bene vieninteliai lengvai elektroninėje erdvėje pritaikomi principai 

sprendžiant jurisdikcijos taikymo klausimus yra glaudžiausio ryšio principas, reiškiantis, kad taikoma 

tos valstybės, kuri labiausiai susijusi su teisiniu santykiu, jurisdikcija, arba šalių valios autonomijos 

principas, kuomet tam tikra ginčo situacija sprendžiama šalių susitarimu pasirinktoje valstybėje. 

Visgi, šie principai nėra tinkami sprendžiant viešosios teisės taikymo klausimus, tarp jų – valstybės 

poveikio priemonių taikymą komercinės veiklos subjektams. Taigi, kaip jau parodė ir aukščiau 

minėtas Prancūzijoje spręstos teisminės bylos atvejis, sprendžiant jurisdikcijos taikymo klausimus 

elektroninėje erdvėje, būtina suvokti, kad tradicinių tarptautinėje teisėje pripažįstamų jurisdikcijos 

principų pritaikymas internete susiduria su kliūtimis, kurias lemia tiek valstybių kultūriniai skirtumai, 

tiek pačios elektroninės erdvės globalumas. 

Literatūroje37 nurodoma, kad bene dažniausiai praktikoje taikomas principas nustatant 

jurisdikcijos taisykles internete – neigiamų padarinių atsiradimo vietos principas, kurį galima suprasti 

plačiąja ir siaurąja prasmėmis. Plačiąja prasme šis principas reiškia, kad gali būti taikoma bet kurios 

valstybės, kurioje prieinamas atitinkamas interneto išteklius teisė. Pažymėtina, kad pastarasis 

interpretavimas buvo panaudotas jau minėtu atveju Prancūzijos teismo. Siaurąja prasme suprantamas 

neigiamų padarinių atsiradimo vietos principas reiškia, kad gali būti taikoma tos valstybės, į kurią 

specialiai orientuotas atitinkamas interneto išteklius, teisė, nors jis yra laisvai prieinamas ir kitose 

valstybėse. Specialiai orientuotu interneto ištekliumi laikomas tas, kuris yra lokalizuotas arba 

pritaikytas konkrečios valstybės vartotojams, pvz., pateikiamas nacionaline klaba, naudojant tam 

tikros šalies domeną, skelbia geografiškai pritaikytą reklamą, yra reklamuojamas asmenų, plačiai 

žinomų tam tikroje valstybėje ir pan. Reiktų pastebėti, kad neigiamų padarinių atsiradimo vietos 

principo pritaikymo galimybes iš esmės galima būtų svarstyti situacijos, susijusios su antrame šio 

tyrimo skyriuje aptartu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atlikto tyrimo dėl interneto 

tinklalapio http://wizzair-skrydis.lt atveju, kontekste, atsižvelgiant į tai, jog pats tinklalapis iš esmės 

orientuotas į Lietuvos vartotojus – informacija jame teikiama tik lietuvių kalba. 

Visgi, nors galima manyti, kad aukščiau minėto pricipo, suprantant jį siaurąja prasme, 

pritaikymas elektroninėje erdvėje yra kur kas tinkamesnis nei kiti, reikėtų sutikti su mokslininkų38 

reiškiamomis nuomonėmis, kad taikant šį principą būtina atsakingai įvertinti komercinės veiklos 

subjektų realias nacionalinės teisės žinias (ar verslininkas turėjo ir galėjo žinoti tam tikros valstybės 

nacionalinės teisės taisykles), vykdomos veiklos pobūdį (ar veikla internete yra nuolatinio ar 

trumpalaikio pobūdžio) ir kt. 

Taigi, apibendrinus tai, kas išdėstyta aukščiau, pažymėtina, kad jurisdikcijos klausimų 

sprendimas internete yra sudėtingas, o valstybių galios ribotos, todėl neišvengiamai kyla poreikis 

                                                 
37 Ten pat. P. 46-47. 
38 Ten pat. P. 46-47. 

http://wizzair-skrydis.lt/
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kalbėti apie alternatyvias priemones, leidžiančias efektyviau kovoti su pažeidimais elektroninėje 

erdvėje. Vienos iš tokių priemonių – įvairios teritorinės interneto techninės kontrolės priemonės, tarp 

jų – blokavimo ir filtravimo mechanizmai, kuriomis valstybės iš esmės kompensuoja jurisdikcijos 

praradimą internete. 

3.2. Prieigos prie interneto turinio ribojimas – interneto svetainių 

blokavimas: samprata, taikymo sąlygos 

Aptartasis Yahoo! Inc. V. La Ligue Contre le Racisme et l’Antisemitisme bylos atvejis parodė 

kaip nevienareikšmiškai gali būti interpretuojamas tas pats interneto turinys ir subjektyviai 

vertinamas jo žalingumas, dėl ko esamų teisinių interneto turinio reguliavimo priemonių praktinis 

taikymas yra pakankamai sudėtingas. Europos Sąjungoje sprendžiant interneto turinio reguliavimo 

problemą iš esmės daugiausia dėmesio skiriama savireguliacijai, akcentuojama, kad interneto turinio 

reglamentavimas turėtų būti efektyvus, objektyviai pagrįstas ir proporcingas, tinkamai derinant 

teisinius ir techninius instrumentus. 

Apskritai interneto turinio reguliavimas yra gana naujas reiškinys ir ne visada nuoseklus. 

Daugelyje valstybių narių minėtas reguliavimas pagrįstas būtent savireguliacija ir įgyvendinamas 

techninėmis priemonėmis (specialiais interneto turinio filtrais) bei pirmiausia remiasi techninėmis 

galimybėmis atitinkamą turinį kontroliuoti. Šios galimybės naudojamos filtruojant interneto srautą 

arba blokuojant tam tikrus jo išteklius. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vis dažniau susidurdama su interneto 

svetainėmis, pažeidžiančiomis vartotojų teises, ir neturėdama teisinių priemonių, kurių galėtų imtis 

siekiant užkirsti kelią verslininkų neteisėtai (pažeidžiančiai teisės aktų reikalavimus) vykdomai 

veiklai, kadangi neretai neturi verslo subjektų kontaktinių duomenų arba turimais kontaktiniais 

duomenimis nepavyksta susisiekti, bei ieškodama naujų galimybių, padedančių kovoti su pažeidėjais, 

tarp jų – ir techninių, kreipėsi į Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų 

departamento Interneto paslaugų centrą (toliau – IPC). Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 

atsižvelgdama į tai, kad IPC administruoja .lt aukščiausio lygio domeną, rūpinasi .lt domenų vardų 

sistemos veikimu, jos sąveika su pasaulio internetu bei WHOIS39 duomenų bazės palaikymu, 

teiravosi, ar IPC sutiktų bendradarbiauti su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba užkertant 

kelią nesąžiningoms, vartotojų teises pažeidžiančioms ir/ar nesilaikančioms teisės aktuose įtvirtintų 

                                                 
39 Pagal „.lt domeno procedūrinio reglamento“ 3.19 papunktį, „Whois tai duomenų bazė – susistemintas, metodiškai 

sutvarkytas duomenų apie domenus ir už juos atsakingus asmenis rinkinys, kuriuo galima individualiai naudotis 

elektroniniu būdu“. Prieiga internete https://www.domreg.lt/static/doc/public/procedural_regulation-lt.pdf. 
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reikalavimų, interneto svetainėms ir laikinai, kol jos pašalins nustatytus trūkumus, užblokuoti prieigą 

prie jų. 

IPC, atsakydamas į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kreipimąsi, pirmiausia 

informavo, kad nei galiojantys interneto savireguliacijos dokumentai, nei Lietuvos Respublikos teisės 

aktai nesuteikia IPC įgaliojimų kontroliuoti interneto svetainių turinį ar vertinti domenų turėtojų 

skleidžiamos informacijos atitiktį įstatymų reikalavimams, tačiau IPC pažymėjo, kad įvykdytų gautą 

individualų teisės taikymo aktą, kaip numatyta „.lt domeno procedūrinio reglamento“ 44.3 

papunktyje40, savo techninių galimybių ribose. IPC taip pat nurodė, kad negali konstatuoti viešosios 

teisės pažeidimo fakto ir savarankiškai taikyti už tai poveikio priemonių, viena iš kurių – domeno 

pasiekiamumo ribojimas, t. y. laisvos prieigos prie interneto svetainės blokavimas. IPC pažymėjo, 

kad pritaikius atitinkamą priemonę suvaržoma ne tik prieiga prie viso, t. y. tiek neteisėto, tiek teisėto, 

interneto svetainės turinio, bet ir domeno turėtojo teisė naudotis, pvz., elektroniniu paštu, susietu su 

domenu. IPC išreiškė nuomonę, kad klausimą dėl prieigos prie domeno ribojimo (iš esmės, 

nuosavybės teisių suvaržymo), net ir laikino, turėtų spręsti kompetentinga valstybės institucija, 

likdama atsakinga už neproporcingo sprendimo pasekmes. 

Taigi, nors IPC nurodė, jog iš esmės yra pasirengęs bendradarbiauti su Valstybine vartotojų 

teisių apsaugos tarnyba, kiek tai atitinka IPC kompetenciją ir leidžia turimi ištekliai, pagal pateiktą 

atsakymą galim spręsti, kad interneto blokavimas nėra visiškai paprastai įgyvendinama priemonė, t. 

y. šios priemonės įgyvendinimas susijęs su tam tikra problematika. 

Tiek remiantis IPC pateiktu atsakymu, tiek mokslininkų pastebėjimais41 galima padaryti kelias 

išvadas dėl interneto svetainės blokavimo, kaip vartotojų teisių apsaugos priemonės, taikymo: 

1) egzistuojančios technologijos iš esmės neleidžia užtikrinti minėtos priemonės taikymo, 

kai atitinkamas žalingas (vartotojų apsaugos teisės aktų reikalavimus pažeidžiantis ar 

pan.) turinys priklauso ne interneto tarpininko tinklui, t. y. yra už valstybės 

nacionalinės jurisdikcijos ribų; 

2) blokuojant interneto svetainę iš esmės suvaržoma prieiga prie viso interneto turinio, t. 

y. tiek neteisėto, tiek teisėto, tokiu būdu gali būti apribojamas prieinamumas prie 

pozityvios informacijos; 

3) prieigos prie interneto svetainės ribojimas, kaip vartotojų apsaugos priemonė, susikerta 

su kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų užtikrinimu, pvz., blokuojant interneto svetainę 

iš esmės suvaržomos nuosavybės teisės; 

4) blokavimo (taip pat ir filtravimo) priemonės stabdo ir sunkina interneto infrastruktūrą, 

mažina jos greitaveiką; 

                                                 
40 Prieiga internete https://www.domreg.lt/static/doc/public/procedural_regulation-lt.pdf. 
41 Ten pat. P. 80-81. 
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5) interneto blokavimą įgyvendinant interneto tarpininkų lygmeniu, ši priemonė būtų 

taikoma neapibrėžtam subjektų ratui, todėl neigiami padariniai gali būti sukeliami 

asmenims, nuo kurių išvis nepriklauso reguliuojama informacija ir ištekliai, tai gali 

lemti prieštaravimą proporcingumo principui; 

6) interneto svetainės blokavimas neišvengiamai kelia klausimų dėl informacijos laisvės 

suvaržymo. 

Taigi, esminiai momentai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį vertinant prieigos prie interneto 

svetainės ribojimo (blokavimo) galimybes, iš esmės yra keli: turimos techninės interneto turinio 

kontrolės galimybės bei galimas dviejų interesų, t. y. teisės sistemos saugomų vertybių, susikirtimas. 

Būtent pastarasis aspektas reikalauja atsakingai įvertinti interneto svetainės blokavimo, kaip vartotojų 

apsaugos priemonės, taikymo būtinybę ir neišvengiamybę. 

Kaip minėta, interneto svetainės blokavimas gali turėti įtakos vienai iš svarbiausių Europos 

Sąjungoje pripažįstamų teisių ir ginamų vertybių – nuosavybės teisei, taip pat teisei verstis verslu. 

Teisė laisvai verstis profesine veikla, kaip ir teisė į nuosavybę, yra vienas bendrųjų Europos Sąjungos 

teisės principų. Kita vertus, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) praktikoje 

pripažįstama, kad minėtos teisės nėra absoliučios ir turi būti vertinamos atsižvelgiant į jų socialinę 

funkciją42, todėl naudojimasis šiomis laisvėmis gali būti apribotas, jeigu tokie apribojimai iš esmės 

atitinka Europos Sąjungos bendrojo intereso tikslus ir, atsižvelgiant į siekiamą tikslą, nėra 

neproporcingas ir neleistinas kišimasis, pažeidžiantis pačią šių teisių esmę43. 

Taigi, esminės vienos iš teisės saugomų ir ginamų vertybių suvaržymo sąlygos – 

proporcingumo principo taikymas ir būtinybė apsaugoti kitą ne mažiau svarbią ir iš esmės visuotinai 

pripažįstamą vertybę, pvz., vartotojų interesus. 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) 2011 m. bylose Scarlet Extended C-

70/1044 ir Netlog C-360/1045 vertindamas, ar blokavimo ir filtravimo priemonių taikymas internete 

yra suderinamas su žmogaus teisėmis, nustatė griežtas minėtų priemonių taikymo sąlygas, pirmiausia 

ir susijusias su būtinybę laikytis proporcingumo principo. ESTT minėtose bylose nurodė, kad 

atitinkamos priemonės laikytinos neproporcingomis ir neleistinomis, jeigu: 

1) filtruojama visa per interneto tinklą keliaujanti elektroninė komunikacija; 

                                                 
42 ESTT 2004 m. gruodžio 14 d. Sprendimas Swedish Match, C-210/03. 
43 ESTT 1997 m. balandžio 15 d. Sprendimas Irish Farmers Association ir kt., C-22/94; 2003 m. liepos 10 d. Sprendimas 

Booker Aquaculture ir Hydro Seafood, C-20/00 ir C-64/00. 
44 Prieiga internete 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d642311379296c461fb1adc2b76542bb8c.e3

4KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchz0?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&par

t=1&cid=173196 
45 Prieiga internete 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=

&occ=first&part=1&cid=173894 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d642311379296c461fb1adc2b76542bb8c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchz0?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=173196
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d642311379296c461fb1adc2b76542bb8c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchz0?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=173196
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d642311379296c461fb1adc2b76542bb8c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchz0?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=173196
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=173894
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=173894
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2) atitinkamos priemonės taikomos visiems, neišskiriant tam tikrų asmenų grupių; 

3) filtravimas nustatytas kaip laikinojo apsaugos priemonė; 

4) interneto paslaugų teikėjai atitinkamas priemones turi įgyvendinti tik savo sąskaita; 

5) atitinkamų priemonių taikymas neribojamas laiko atžvilgiu. 

Apibendrinus tai, kas išdėstyta aukščiau, pažymėtina, kad visos interneto svetainių 

prieinamumą ribojančios (jas blokuojančios) priemonės turėtų būti vertinamos atsargiai, atsakingai ir 

rūpestingai, kad jų taikymas saugant vienos grupės asmenų teises ir interesus neleistinai nevaržytų 

kitų subjektų teisių ir laisvių ir būtų užtikrinamas jų bei bendrųjų visuomenės interesų ir vertybių 

balansas, kurį pasiekti tikrai nėra lengva. 

Taigi, tokios vartotojų apsaugos priemonės, kaip interneto svetainės blokavimas, taikymas 

praktikoje yra pakankamai sudėtingas ir turintis savų trūkumų, kuriais, apibendrinus tai, kas išdėstyta 

aukščiau, galime įvardinti: 

 ne visada turimas interneto turinio kontrolės technines galimybes, kurias iš esmės 

lemia jurisdikcijos turėjimas; 

 iš esmės neegzistuojančios sąlygos „atsijoti“ interneto turinį (pozityvią, naudingą 

informaciją nuo žalingos ir pan.); 

 rizika pažeisti vienas teisines vertybes kitų sąskaita ir neišlaikyti proporcingumo 

principo; 

 interneto infrastruktūros stabdymas ir sunkinimas bei jos greitaveikos mažinimas; 

 asociacijos su cenzūra ir kt. 

Kita vertus, atsižvelgiant į apskritai esamą vartotojų apsaugos padėtį, interneto svetainių 

blokavimo, kaip vartotojų teisių bei teisėtų interesų apsaugos užtikrinimo priemonės, naudą tikrai 

galima įžvelgti. Manytina, taikant atitinkamą priemonę galima gana greitai ir efektyviai reaguoti į 

elektroninėje erdvėje daromus, ypač pasikartojančius, pažeidimus, tokiu būdu užtikrinant, kad nuo 

teisės aktų reikalavimų nesilaikančių interneto svetainių nukentėtų kuo mažiau vartotojų ir kad būtų 

patiriama kuo mažesnė žala. 

Visgi, manytina, kad prieigos prie interneto svetainės ribojimas (blokavimas) turėtų būti 

taikomas iš esmės daugiau kaip papildoma, bet ne pagrindinė vartotojų apsaugos priemonė, atsakingai 

įvertinus šios priemonės taikymo būtinybę, atsižvelgiant į padaryto pažeidimo pobūdį, mastą ir 

pavojingumą (poveikį vartotojų teisėms ir teisėtiems interesams), taip pat įvertinus galimą šios 

priemonės pritaikymo įtaką kitoms teisės saugomoms vertybėms. Be kita ko, minėtos priemonės 

taikymas turėtų būti įgyvendinamas aiškiai nustatytomis teisinėmis sąlygomis ir vadovaujantis 

atitinkamais teisiniais principams, be kita ko, teisę taikyti atitinkamą priemonę ar tai inicijuoti 

suteikiant kompetentingiems valstybės įgaliotiems subjektams. 
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4 SKYRIUS. INTERNETO SVETAINIŲ BLOKAVIMO PRAKTIKA 

LIETUVOJE IR EUROPOS SĄJUNGOJE 

4.1. Interneto svetainės skelbiamos informacijos ribojimas Lietuvoje 

Aptariant situaciją, susijusią su interneto svetainių blokavimu Lietuvoje, iš esmės tikslinga 

kalbėti apie prieinamumo prie interneto turinio ribojimą, nors pati praktika, galima pastebėti, kad nėra 

itin gausi ir daugeliu atvejų susijusi su kitų asmenų grupių, bet ne tiesiogiai vartotojų, teisių apsauga. 

Pagrindiniai teisės aktai, remiantis kurias taikomos atitinkamos priemonės interneto svetainių 

atžvilgiu, ir kurių nuostatų įgyvendinimą šiek tiek plačiau aptarsime toliau, yra: Viešo naudojimo 

kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos 

platinimo tvarka46 (toliau – Tvarka), Azartinių lošimų įstatymas47, Švietimo įstatymas48. 

Tvarkos 12 punkte nustatyta, kad informacijos prieglobos paslaugų teikėjas49 atsako už 

informaciją, kurią saugo interneto tinklalapio įkūrėjo (valdytojo) ir (arba) paslaugų gavėjo prašymu, 

tik šiais atvejais: 1) jeigu jis teikia paslaugas turėdamas faktinių žinių apie šios Tvarkos pažeidimus, 

vykdomus naudojantis jo teikiamomis paslaugomis arba naudojant jo tarnybinę stotį; 2) jeigu jis, 

sužinojęs apie tarnybinėje stotyje laikomą neskelbtiną informaciją, nedelsdamas jos nepanaikina arba 

nenutraukia prieigos prie jos, atsižvelgdamas į šios Tvarkos 14 punkto nuostatas. Pagal Tvarkos 14 

punktą, informacijos prieglobos paslaugų teikėjai ir (arba) tinklo paslaugų teikėjai privalo nutraukti 

prieigą prie tarnybinėje stotyje esančios informacijos šiais atvejais: 1) jeigu to reikalauja teismas; 2) 

jeigu informacijos prieglobos paslaugų teikėjas arba tinklo paslaugų teikėjas sužino apie jo 

tarnybinėje stotyje saugomą neskelbtiną informaciją, o prieigą nutraukti techniškai yra įmanoma. 

Pažymėtina, kad informacijos prieglobos paslaugų teikėjai arba tinklo paslaugų teikėjai turi visas 

technines galimybes pašalinti turinį, jei jis patalpintas jų tarnybinėse stotyse, arba nutraukti prieigą 

prie informacijos, skelbiamos jų tinkluose esančiose tarnybinėse stotyse. 

Pagal Azartinių lošimų įstatymo, kurio paskutinis pakeitimas priimtas 2015 m. gegužės 21 

d., 207 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktus, Lošimų priežiūros tarnyba, atlikusi tyrimą ir nustačiusi, kad 

nelegalios lošimų veiklos vykdytojas Lietuvos Respublikoje organizuoja nuotolinius lošimus, turi 

teisę: 1) duoti privalomus nurodymus informacijos prieglobos paslaugų teikėjui ir (ar) tinklo paslaugų 

                                                 
46 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290 „Dėl Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose 

neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta Viešo 

naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo 

tvarka. 
47 Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas, 2001-05-17 Nr. IX-325. 
48 Lietuvos Respublikos šveitimo įstatymas, 1991-06-25 Nr. I-1489 
49  
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teikėjui skubiai pašalinti informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją, kuri 

naudojama siekiant nelegaliai vykdyti nuotolinius lošimus, arba panaikinti galimybę šią informaciją 

pasiekti; 2) duoti privalomus nurodymus tinklo paslaugų teikėjui panaikinti galimybę pasiekti 

informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai vykdyti lošimus. Pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimo Nr. 81350 2 punktą, Lošimų priežiūros tarnyba prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos buvo įgaliota suderinus su Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnyba patvirtinti Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant vykdyti 

nelegalią nuotolinių lošimų veiklą, panaikinimo užtikrinimo tvarkos aprašą. Šiame apraše nurodytos 

techninės priemonės, kuriomis blokuojamos nelegalią nuotolinių lošimų veiklą vykdančios interneto 

svetainės. 

Verta pažymėti ir tai, kad Lošimų priežiūros tarnyba kartu su blokavimu taiko ir kitas 

priemones, pvz., nelegalios lošimų veiklos vykdytojams yra išsiuntinėjami oficialūs pranešimai, kad 

jų svetainės Lietuvoje yra blokuojamos. Lošimų priežiūros tarnybos tvirtinimu, dažnai tokie lošimų 

veiklos vykdytojai būna įsisteigę ir veikia legaliai kitose šalyse, tad savo veiklą Lietuvoje nutraukia.  

Švietimo įstatymo pataisos, įsigaliojusios 2017 m. rugsėjo 1 d., reglamentuoja pranešimų apie 

patyčias kibernetinėje erdvėje ir kitą pagal Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio įstatymą51 draudžiamą ar ribojamą skleisti viešąją informaciją pateikimo ir 

nagrinėjimo bei tokios informacijos pašalinimo tvarką. Naujoje tvarkoje numatyta, kad, sužinoję apie 

viešą patyčių kibernetinėje erdvėje panaudojus vaizdinę informaciją atvejį, smurtaujančio bei smurtą 

patiriančio nepilnamečio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo, o kiti asmenys turi teisę apie tai 

pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai. 

Be to, visi interneto naudotojai apie neteisėtą (draudžiamą skelbti) ar žalingą (neigiamą 

poveikį nepilnamečiams darantį) turinį gali pranešti interneto karštąja linija, kurios adresas yra 

https://pranesk.draugiskasinternetas.lt/. Minėtos interneto karštosios linijos veikla Lietuvoje 

vykdoma nuo 2007 m. pagal Europos Komisijos finansuojamą „Saugesnio interneto“ projektą. 

Minėta interneto karštoji linija skirta pranešimams apie pastebėtą neteisėtą ar žalingą turinį, t. y. 

kibernetines patyčias, vaikų seksualinį išnaudojimą, pornografiją, rasinę ar tautinę nesantaiką 

kurstantį turinį, smurtą ar kitą neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją. Pranešimai 

priimami ir tiriami pagal patvirtintas interneto karštosios linijos procedūras. Pagrindinė priemonė 

pranešti apie neteisėtą arba žalingą pagal Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio įstatymą turinį, aptiktą internete, yra elektroninė pranešimo forma, pateikiama 

interneto svetainėje adresu https://pranesk.draugiskasinternetas.lt/. Pranešimus galima teikti ir 

                                                 
50 Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 813 “Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant 

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymą”. 
51 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas, 2002-09-10 Nr. IX-1067. 

https://pranesk.draugiskasinternetas.lt/
https://pranesk.draugiskasinternetas.lt/
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anonimiškai. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto karštosios linijos ekspertai, 

gavę specialią anketą, kurią užpildyti gali kiekvienas interneto naudotojas, operatyviai įvertina 

pranešimo turinį ir imasi reikalingų veiksmų. Nustačius, kad pranešimas pagrįstas ir neteisėta 

(draudžiama skelbti) informacija yra patalpinta Lietuvos tarnybinėse stotyse, apie tai informuojamos 

kompetentingos institucijos, t. y. Policijos departamentas bei Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, 

su kuriomis pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai dėl interneto karštosios linijos funkcijų 

vykdymo. Bendradarbiaujant su atitinkamomis institucijomis, paslaugų teikėjais ir pranešimą 

pateikusiu asmeniu, yra siekiama kuo skubiau pašalinti neteisėtą turinį. Jeigu pranešimas yra susijęs 

su žalinga (neigiamą poveikį nepilnamečiams darančia) informacija, kuri yra patalpinta Lietuvos 

tarnybinėse stotyse, susijusi informacija yra kuo greičiau perduodama tolesniam tyrimui pagal 

kompetenciją atitinkamoms Lietuvos institucijoms – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, Vaiko 

teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai ar pan. 

Tais atvejais, kai interneto svetainė, kurioje skelbiamas neteisėtas turinys, yra patalpinta kitų 

šalių tarnybinėse stotyse, pranešimai yra persiunčiami kitų šalių interneto karštosioms linijoms 

INHOPE52 narėms. Pažymėtina, kad aukščiau minėta interneto karštoji linija nuo 2008 m. yra 

tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE, kuri šiuo metu jungia 51 interneto karštąją 

liniją 45 pasaulio šalyse, narė. 

Lietuvos Ryšių reguliavimo tarnyba taip pat turi teisę duoti privalomus nurodymus Lietuvoje 

veikiantiems paslaugų teikėjams pašalinti jų tarnybinėse stotyse saugomą draudžiamą pagal 

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą informaciją arba 

panaikinti galimybę pasiekti šią informaciją, taip pat nustatyti privalomų nurodymų įvykdymo 

terminą. 

Apibendrinant Lietuvoje taikomą praktiką, susijusią su interneto svetainėmis, 

pažeidžiančiomis vartotojų teises, pažymėtina, kad Lietuvoje tik Azartinių lošimų įstatymo nustatyta 

tvarka yra taikomas neteisėtos informacijos blokavimas interneto paslaugų teikėjų (IPT) lygmenyje. 

Lošimų priežiūros tarnyba savo interneto svetainėje53 skelbia nelegalios lošimų veiklos vykdytojus, 

o šių lošimų vykdytojų svetainės yra blokuojamos. Kitais atvejais taikoma neteisėtos informacijos 

pašalinimo arba prieigos prie neteisėtos informacijos, skelbiamos Lietuvos tarnybinėse stotyse, 

panaikinimo procedūra, kuri yra pakankamai efektyvi ir tik retais atvejais reikalauja teismo 

sprendimo, jog informacija būtų pašalinta arba panaikinta prieiga prie jos. 

Taigi, Lietuvoje interneto svetainės blokavimas, kaip vartotojų apsaugos priemonė, nėra 

„populiarus“, o šios priemonės taikymas reglamentuotas tik siauroje paslaugų teikimo srityje, kurioje 

gali būti pažeidžiami konkrečios grupės, t. y. vartotojų, besinaudojančių lošimų paslaugomis, 

                                                 
52 INHOPE – tarptautinė asociacija, jungianti interneto karštąsias linijas visame pasaulyje. 
53 Nuoroda internete http://www.lpt.lt/nelegalios-losimu-veiklos-vykdytojai/. 
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interesai. Toliau bus apžvelgta praktika, susijusi su interneto svetainės blokavimu, taikoma Europos 

Sąjungos mastu. 

4.2. Kompetentingų institucijų pagal Reglamentą Nr. 2006/2004 tyrimo ir 

vykdymo įgaliojimai. Europos Sąjungos šalių praktika 

Jau aukščiau buvo šiek tiek aptartas Europos Sąjungos valstybių narių galimas 

bendradarbiavimas pagal Reglamentą Nr. 2006/2004, t. y. CPC tinklas, ir įžvelgta tam tikrų keblumų, 

kylančių užtikrinant vartotojų teisių apsaugą Europos Sąjungoje jos šalims vystant bendradarbiavimą. 

Atsižvelgiant į tai, verta plačiau aptarti Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų 

turimus įgaliojimus pagal minėtą reglamentą ir atitinkamų įgaliojimų pakankamumą. 

Yra dvi pagrindinės nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų 

vykdymą, tinklo veikimo sąlygos: kiekvienoje valstybėje narėje yra paskirta kompetentinga 

institucija (kaip minėta aukščiau, atitinkama institucija Lietuvoje yra Valstybinė vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba) ir ši institucija turi minimalius tyrimo ir vykdymo įgaliojimus, nurodytus 

Reglamente Nr. 2006/200454. Pažymėtina, kad 2014 m. ir 2016 m. Europos Komisija atliko tyrimą 

dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, įgaliojimų ir 

nacionalinių procesinių taisyklių55. Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti sudėtingus teisinius 

klausimus, kylančius taikant Reglamentą Nr. 2006/2004 ir konkrečiai išnagrinėti, kaip valstybės narės 

įgyvendino minimalius nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, 

vykdymo ir tyrimo įgaliojimus bei kokias nacionalines procesines taisykles institucijos taiko 

inicijuojant pažeidimo tyrimo procedūras vietiniu ir tarpvalstybiniu mastu (t. y. kaip nagrinėjami 

Europos Sąjungoje daromi pažeidimai, apibrėžti Reglamente Nr. 2006/2004). 

Tyrimo metu nustatyta, kad kalbant apie kompetentingų nacionalinių institucijų tyrimo ir 

įgyvendinimo įgaliojimus, vyrauja procedūrų įvairovė tarp valstybės narių. Atsižvelgiant į 

procedūrinės autonomijos ir institucinio neutralumo principus, valstybėms narėms buvo suteikta 

                                                 
54 Reglamento Nr. 2006/2004 4straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad kiekviena kompetentinga institucija turi turėti galimybę 

susipažinti su visais svarbiais bet kokios formos dokumentais, susijusiais su Bendrijoje daromais pažeidimais; reikalauti 

bet kurio asmens pateikti svarbią informaciją, susijusią su Bendrijoje daromu pažeidimu; vykdyti reikalingus tikrinimus 

vietoje; kreipiantis raštu prašyti, kad atitinkamas pardavėjas ar teikėjas nutrauktų Bendrijoje daromą pažeidimą; iš 

atsakingo už Bendrijoje daromą pažeidimą pardavėjo ar tiekėjo gauti įsipareigojimą nutraukti Bendrijoje daromą 

pažeidimą ir atitinkamais atvejais skelbti prisiimtą įsipareigojimą; reikalauti nutraukti ar uždrausti bet kurį Bendrijoje 

daromą pažeidimą, ir atitinkamais atvejais paskelbti priimtus sprendimus; reikalauti, kad pralaimėjęs atsakovas sumokėtų 

į valstybės biudžetą arba kitam nacionalinės teisės aktuose arba pagal juos nustatytam gavėjui, jei nesilaikoma sprendimo. 
55 2014 m. Tyrimas dėl vykdymą užtikrinančių institucijų įgaliojimų ir nacionalinių procedūrų taisyklių taikant 

Reglamentą Nr. 2006/2004. Nuorodos internete: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-

border_enforcement_cooperation/docs/study_enforcement_powers_2014_en.pdf ir 

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-

border_enforcement_cooperation/docs/study_on_enforcement_powers_2016_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/study_enforcement_powers_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/study_enforcement_powers_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/study_on_enforcement_powers_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/study_on_enforcement_powers_2016_en.pdf
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didelė laisvė pritaikant Reglamentą Nr. 2006/2004 prie savo teisinės sistemos. Taikydamos 

Reglamentą Nr. 2006/2004, valstybės narės įgyvendina savo nacionalines procedūrines taisykles, 

įskaitant tas, kurios yra susijusios su tyrimais, ir taiko teisių gynimo priemones ir sankcijas, kurios 

yra numatytos jų atitinkamose teisinėse sistemose. Taigi, valstybės narės turi įgyvendinti ir taikyti 

Reglamentą Nr. 2006/2004, atsižvelgdamos ne tik į valstybių narių konstitucinį įgaliojimų 

pasidalijimą, bet ir į jų teisines tradicijas. Todėl pastebėtina, kad kai kurie Reglamento Nr. 2006/2004 

įgyvendinimo trūkumai gali būti „akivaizdūs“, t. y. atitinkamos valstybės narės konstitucinė ir 

institucinė struktūra gali neleisti vykdyti tam tikrų įgaliojimų, pavyzdžiui, išleisti „sustabdymo ir 

nutraukimo“ įsakymus ar taikyti sankcijas nesikreipiant į teismą.  

Taip pat skirtumai tarp valstybių narių įgyvendinant Reglamento Nr. 2006/2004 4 straipsnio 

6 dalies nuostatas dažniausiai kyla dėl skirtingų vykdymo modelių, t. y. kai pačios kompetentingos 

institucijos įgyvendina įgaliojimus arba kompetentingos institucijos vykdo savo įgaliojimus per 

teismus, kurie yra kompetentingi priimti sprendimus. Kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Malta, 

derina abu metodus. Minėtos valstybės kompetentinga institucija turi visą tyrimo ir vykdymo 

įgaliojimų spektrą, tačiau dėl tam tikrų nuostatų pažeidimo institucija privalo kreiptis į teismą.  

Tačiau apskritai Europos Komisijos tyrimo rezultatai parodė, kad visos valstybės narės tam 

tikru mastu įgyvendino tyrimo ir vykdymo įgaliojimus. Visos valstybių narių kompetentingos 

nacionalinės institucijos turi minimalius vykdymo įgaliojimus, numatytus Reglamento Nr. 2006/2004 

4 straipsnio 6 dalyje. Pastebėta, kad daugelyje iš valstybių narių atitinkami įgaliojimai jau buvo 

patikėti valdžios institucijoms dar prieš priimant Reglamentą Nr. 2006/2004, todėl buvo reikalingi tik 

tam tikri minimalūs pakeitimai. Įgyvendindamos Reglamentą Nr. 2006/2004, valstybės narės į 

galiojančias vartotojų apsaugos taisykles įtraukė nuostatas dėl bendradarbiavimo vykdymo pagal 

Reglamentą Nr. 2006/2004.  

Atkreiptinas dėmesy, kad tik Vokietijoje yra priimtas atskiras taisyklių rinkinys, skirtas kovoti 

su Europos Sąjungoje daromais pažeidimais. Iš tiesų, Vokietijos Federalinė vartotojų apsaugos ir 

maisto saugos tarnyba veikia pagal viešųjų/administracinių teisės aktų nuostatas, parengtas pagal 

Reglamentą Nr. 2006/2004, o nacionalinis vykdymas paremtas privatine teise.  

Taip pat paaiškėjo, kad kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos paprastai taiko tas 

pačias procedūrines taisykles tiriant vidaus ir Europos Sąjungoje daromą pažeidimą ir 

administracinės baudos laikomos esminiu kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų įrankiu, 

siekiant užkirsti kelią teisės aktų pažeidimams. Daugumoje valstybių narių kompetentinga 

nacionalinė institucija gali skirti baudas už sprendimo nesilaikymą ir tam tikrais atvejais taip pat už 

teisės aktų pažeidimus. Piniginių baudų dydžiai valstybėse narėse labai skiriasi.  
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Europos Komisijos tyrimas taip pat apėmė ir papildomus įgaliojimus, kurie nėra įtraukti į 

Reglamento Nr. 2006/2004 4 straipsnio 6 dalį, bet kurie yra suteikti nacionalinėms kompetentingoms 

institucijoms atlikti patikėtas funkcijas.  

Visų pirma dauguma valstybių narių numato galimybę pradėti tyrimą ex officio. Tik Suomija, 

Liuksemburgas, Nyderlandai aiškiai nepateikia nuorodos į tyrimo inicijavimą ex officio arba gavus 

vartotojo skundą. Taip pat daugelyje valstybių narių nėra konkrečių nuostatų dėl praeities pažeidimų 

(trumpalaikių veiksmų, kurie baigėsi, tačiau jų poveikis išlikęs) tyrimo. Tačiau Austrijoje atitinkami 

kompetentingų institucijų steigimo dokumentai numato, kad pažeidimo nutraukimo atveju valdžios 

institucijos turi teisę pateikti deklaraciją, teigiančią, kad pažeidimas įvyko. Danijos teisės aktai nedaro 

skirtumo, tačiau kai kuriais atvejais Danijos vartotojų ombudsmenas sprendžia anksčiau padarytus 

pažeidimus. Apskritai Danijoje senaties terminas yra treji metai dėl civilinių teisės aktų pažeidimų. 

Airijoje įstatymai numato galimybę pradėti pažeidimo tyrimą pagal 2007 m. Vartotojų apsaugos 

įstatymą per 3 metus nuo tariamo nusikaltimo padarymo dienos. Švedijoje yra nustatytas penkerių 

metų senaties terminas. 

Kalbant apie slaptą pirkimą, pažymėtina, kad nei viena valstybė narė, išskyrus Slovėnija, savo 

nacionalinei kompetentingai institucijai aiškiai nenustato įgaliojimų atlikti slaptą pirkimą (anglų k. 

mystery shopping). Estijoje Vartotojų apsaugos taryba turi teisę atlikti pirkimus, kad galėtų stebėti 

verslininkų teisės aktų laikymąsi. Slovėnijoje 2007 m. priimtas įstatymas suteikia inspektoriui 

įgaliojimus atlikti slaptą pirkimą ir vėliau identifikuoti save pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą, jei jis nustatė pažeidimą. Airijoje, nors slaptas pirkimas nėra specialiai numatytas, 

Konkurencijos ir vartotojų apsaugos komisija turi teisę jį atlikti, nes nėra tam prieštaraujančių 

nuostatų. Airijos konkurencijos ir vartotojų apsaugos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies c punktas 

numato, kad minėta komisija gali atlikti tyrimą savo iniciatyva arba vadovaujantis vartotojo prašymu. 

Taigi, nėra neapribojama nei tyrimo forma, nei rūšis, atsižvelgiant į ką galėtų būti užkirstas kelias 

slaptam apsipirkimui.  

Atliktas tyrimas taip pat atskleidė, kad visos nacionalinės kompetentingos institucijos gali 

taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba jas gali taikyti teismas. Austrijoje, Bulgarijoje, Kipre, 

Estijoje, Airijoje, Liuksemburge, Rumunijoje ir Švedijoje nacionalinės kompetentingos institucijos 

turi kreiptis į teismą dėl orderio. Kroatijoje, Danijoje, Suomijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, Maltoje, 

Nyderlanduose, Portugalijoje ir Slovėnijoje nacionalinės kompetentingoms institucijoms yra suteikti 

įgaliojimai priimti laikinąsias priemones. Tik Graikija aiškiai nenumato įgaliojimų, susijusių su 

laikinosiomis priemonėmis.  

Dar vienas aspektas, kurį parodė minėtas tyrimas, yra tai, jog visos šalys taip pat numato 

galimybę įvardinti pardavėjus – pažeidėjus. Nyderlandai aiškiai nurodo galimybę įvardinti pažeidėją, 

išskyrus tuos atvejus, kai paskelbimo interesą nenusveria duomenų apsaugos interesas. Kitos 
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valstybės narės numato tik priimto sprendimo arba įsakymo paskelbimą. Švedijoje skundai yra vieši, 

o Airijoje 2007 m. Vartotojų apsaugos įstatymo 86 skirsnis leidžia kompetentingai institucijai 

paskelbti vartotojų apsaugos sąrašą, kuriame gali būti skelbiamas pardavėjo pavadinimas, adresas, 

veiklos ir pažeidimo aprašymas. 

Taigi, pagal Europos Komisijos atliktų tyrimų rezultatus galima manyti, kad valstybės narės 

turi pakankamai plačius įgaliojimus ir įvairias priemones užtikrinant vartotojų teisių apsaugą Europos 

Sąjungoje. Visgi, kalbant apie kompetentingų institucijų įgaliojimus panaikinti elektroninę svetainę 

ar domeną, minėtas tyrimas atskleidė ir kitokią situaciją.  

Pažymėtina, kad tik Portugalijos telekomunikacijų rinkos priežiūros tarnyba (portugalų k. 

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)), kuri yra atsakinga už elektroninę komerciją, 

turi įgaliojimus sustabdyti paslaugų teikėjo veiklą dėl rimtų pažeidimų arba ypatingos skubos 

atvejais. Dekreto 7/2004 36 straipsnio 2 dalies e punktas nustato, kad priežiūros institucijos be 

bendrųjų įgaliojimų ir specialiai paskirtų funkcijų turi teisę „Atsižvelgiant į rimtus pažeidimus ir 

ypatingais skubos atvejais sustabdyti paslaugų teikėjų veiklą“56. 

Pažymėtina ir tai, kad Europos Sąjungos valstybėse narėse, kuriose veikia dualistinis modelis, 

jungiantis administracinę instituciją ir civilines procedūras, kompetentingos institucijos gali prašyti 

teismo taikyti tokią priemonę, kaip komercinės veiklos stabdymas ar draudimas. Uždrausti/sustabdyti 

prekybinę veiklą gali kompetentingos institucijos Bulgarijoje, Kipre, Graikijoje, Maltoje, 

Nyderlanduose, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, kreipdamosis į teismą dėl licencijų ar leidimo 

panaikinimo. Graikijoje kompetentinga institucija gali įpareigoti įmonę arba jos dalį nutraukti veiklą 

nuo trijų mėnesių iki vienerių metų laikui, jeigu dėl įmonės pažeidimų yra priimtas daugiau nei vienas 

sprendimas. Tačiau, pvz., Švedijoje minėti veiksmai neįmanomi. 

Kalbant apie valstybių narių įgaliojimus, susijusius su žalos atlyginimu, pažymėtina, kad tik 

Nyderlandai ir Malta numato nacionalinių kompetentingų institucijų galimybę priteisti kompensaciją 

iš pažeidėjo siekiant atlyginti žalą ją patyrusiems vartotojams. Pvz., Nyderlanduose Vartotojų ir rinkų 

institucija gali sudaryti susitarimą dėl žalos atlyginimo tarp prekybininkų, kurie įsipareigojo atlyginti 

nuostolius, ir šalių, kurios reikalavo atlyginti žalą. Kitose šalyse nacionalinės institucijos gali 

palengvinti žalos atlyginimą numatant, pvz., kaip Bulgarijoje, Ūkio, energetikos ir turizmo ministro 

pareigą įsteigti taikinimo komitetą, kuris padėtų spręsti ginčus tarp vartotojų ir prekybininkų. Airijoje 

ir Švedijoje nacionalinės kompetentingos institucijos turi teisę atstovauti vartotojus teisme dėl žalos 

atlyginimo priteisimo. 

Apibendrinant pastebėtina, kad nepaisant minimalių skirtumų tarp valstybių narių 

įgyvendinant Reglamento Nr. 2006/2004 4 straipsnio 6 dalį, visų valstybių narių kompetentingos 

                                                 
56 Portugalijos Dekretas 7/2004 https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=976170  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=976170
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institucijos turi minimalius tyrimo ir vykdymo įgaliojimus. Tačiau kita situacija yra kalbant apie 

papildomus įgaliojimus, kurie nėra įtraukti į Reglamento Nr. 2006/2004 4 straipsnio 6 dalį. Tik kelios 

valstybės narės numato papildomus įgaliojimus savo nacionalinėms kompetentingoms institucijoms 

atlikti patikėtas funkcijas. Atsižvelgiant į tai, toliau bus aptarta Europos Komisijos pasiūlyta 

iniciatyva stiprinti vartotojų teisių apsaugą suteikiant valstybių narių kompetentingoms institucijos 

daugiau įgaliojimų pagal Reglamentą Nr. 2006/2004. 

4.3. Europos Komisijos pasiūlymas keisti Reglamentą Nr. 2006/2004. Nauji 

nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, 

įgaliojimai 

Pagrindinis Reglamento Nr. 2006/2004 tikslas – nuosekliai užtikrinti jo priede išvardytų 

pagrindinių Europos Sąjungos vartotojų teisės aktų57 vykdymą ir taip sukurti teisinį tikrumą 

bendrojoje rinkoje. Dabar šis tikslas įgyvendinamas taikant įspėjimų ir savitarpio pagalbos 

mechanizmą. Be to, kaip minėta, Reglamentas Nr. 2006/2004 numato tam tikras teises ir pareigas, 

kurias turi turėti institucijos, atsakingos už jo vykdymą, pvz.: turėti galimybę susipažinti su visais 

svarbiais bet kokios formos dokumentais, susijusiais su daromais pažeidimais, vykdyti reikalingus 

tikrinimus vietoje, reikalauti nutraukti ar uždrausti bet kurį daromą pažeidimą ir pan. Taip pat minėtas 

ir mechanizmas, taikomas kovojant su neteisėta veikla, vykdoma daugiau kaip dviejose šalyse, – 

pagal jį valstybės narės, padedamos Europos Komisijos, kartu sprendžia bendro intereso klausimus. 

Tačiau pagal Reglamento Nr. 2006/2004 21a58 straipsnį pateiktoje Europos Komisijos 

ataskaitoje, atsižvelgiant į 2015 m. užbaigto poveikio vertinimo ataskaitą59, padaryta išvada, kad 

taikomos nacionalinės priemonės, kuriomis užtikrinamas Europos Sąjungos vartotojų teisės aktų 

vykdymas, tarpvalstybiniu požiūriu yra nepakankamos, o yra reikalinga išlaikyti dinamišką ir 

vieningą skaitmeninę rinką. Atsižvelgiant į tai, buvo nuspręsta, kad dabartinį reglamentą reikia 

                                                 
57 Reglamento Nr. 2006/2004 priede dabar nurodyta 15 įvairių vartotojų teisės aktų, o jei priimami nauji, pakeičiami ar 

panaikinami svarbūs teisės aktai, jis reguliariai atnaujinamas. Į šį sąrašą įtrauktos plačios taikymo srities direktyvos, 

pavyzdžiui, dėl nesąžiningos komercinės veiklos, nesąžiningų sutarčių sąlygų, vartotojų teisių, garantijų, elektroninės 

prekybos, alternatyvaus ginčų sprendimo, e. privatumo, taip pat konkretiems sektoriams skirti teisės aktai dėl keleivių 

teisių ar vartojimo kreditų.   
58 21a straipsnyje nustatyta, kad Komisija įvertina šio reglamento veiksmingumą ir jame nustatytus veiklos mechanizmus, 

taip pat išsamiai išnagrinėja galimybę įtraukti į reglamento priedą papildomus vartotojų interesų apsaugos teisės aktus. 

Remdamasi šio vertinimo rezultatais Komisija, jei reikia, pateikia teisėkūros pasiūlymą dėl reglamento pakeitimo. 
59 Komisija užbaigė 2012 m. pradėtą Reglamento Nr. 2006/2004 veikimo išorės vertinimą. Po to buvo surengtos viešos 

konsultacijos (2013–2014 m.), 2013 m. aukščiausiojo lygio susitikimas vartotojų klausimais, pateiktos dvi dvimetės 

ataskaitos (2009 m. ir 2012 m.) ir 2014 m. Komisijos ataskaita dėl Reglamento Nr. 2006/2004 taikymo. 2015 m. baigtas 

poveikio vertinimas, atliktas siekiant įvertinti teisės akto pasiūlymo reikalingumą. Komisija taip pat užsakė teisinius ir 

ekonominius tyrimus, kurie pagrįstų Reglamento Nr. 2006/2004 vertinimo išvadas.  
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pakeisti taip, kad jis leistų spręsti su skaitmenine ekonomika susijusias problemas ir būtų 

atsižvelgiama į tarpvalstybinės mažmeninės prekybos pokyčius Europos Sąjungoje.  

2016 m. gegužės 25 d. Europos Komisija pateikė Europos Tarybai pasiūlymą (toliau – 

Pasiūlymas) pakeisti Reglamentą Nr. 2006/2004. Pagrindinis pasiūlymo tikslas yra vystyti modernų, 

veiksmingą ir efektyvų vartotojų apsaugos bendradarbiavimo mechanizmą, kuris sumažintų vartotojų 

patiriamą žalą dėl tarpvalstybinių ir plačiai paplitusių Europos Sąjungos vartotojų apsaugos teisės 

aktų pažeidimų. Pasiūlymas yra paketo dalis, kartu buvo paskelbti Komunikatas „Visapusiškas 

požiūris skatinant E-komerciją ES piliečiams ir verslui“, Pasiūlymas dėl reglamento dėl nepagrįsto 

geografinio blokavimo ir kitų formų diskriminavimo dėl gyvenamosios ar verslo vietos ar pilietybės 

vidaus rinkoje, Pasiūlymas dėl reglamento dėl tarpvalstybinių siuntinių pristatymo paslaugos, Gairės 

dėl Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymo.  

Pasiūlyme yra nurodyta, kad visų pirma skaitmeninėje aplinkoje kompetentingos institucijos 

turėtų turėti galimybę greitai ir veiksmingai nutraukti pažeidimus, ypač tais atvejais, kai prekes ar 

paslaugas parduodantis prekiautojas slepia savo tapatybę arba vengdamas vykdymo užtikrinimo 

persikelia į kitą Europos Sąjungos vietą arba į trečiąją valstybę. 8 straipsnis60 numato, kad kiekviena 

                                                 
60 8 straipsnis  

Būtiniausi kompetentingų institucijų įgaliojimai  
1. Kiekviena kompetentinga institucija turi šiam reglamentui taikyti reikalingus tyrimo ir vykdymo užtikrinimo 

įgaliojimus ir naudojasi jais vadovaudamasi šiuo reglamentu ir nacionaline teise.  

2. Kiekviena kompetentinga institucija privalo turėti šiuos įgaliojimus, kuriais naudodamasi pagal 9 straipsnyje nustatytas 

sąlygas gali:  

(a) susipažinti su visais bet kokios formos ir bet kokioje laikmenoje ar vietoje laikomais svarbiais dokumentais, 

duomenimis ar informacija, susijusiais su šiame reglamente nurodytais pažeidimais;  

(b) reikalauti bet kurio fizinio ar juridinio asmens, įskaitant bankus, interneto paslaugų teikėjus, domenų registrų tarnybas 

bei registrus ir prieglobos paslaugų teikėjus pateikti visą bet kokios formos ir bet kokioje laikmenoje ar vietoje  

laikomą svarbią informaciją, duomenis arba dokumentus, siekdama, be kita ko, nustatyti ir atsekti kapitalo ir duomenų 

judėjimą ar nustatyti asmenų, susijusių su kapitalo ir duomenų judėjimu, tapatybę, duomenis apie bankų sąskaitas ir 

interneto svetainių nuosavybę;  

(c) reikalauti bet kurios valdžios institucijos, įstaigos ar tarnybos valstybėje narėje pateikti visą bet kokios formos ir bet 

kokioje laikmenoje ar vietoje laikomą svarbią informaciją, duomenis arba dokumentus, siekdama, be kita ko, nustatyti ir 

atsekti kapitalo ir duomenų judėjimą ar nustatyti asmenų, susijusių su kapitalo ir duomenų judėjimu, tapatybę, duomenis 

apie bankų sąskaitas ir interneto svetainių nuosavybę;  

(d) atlikti reikiamus patikrinimus vietoje, įskaitant, visų pirma, teisę patekti į visas patalpas, teritoriją ar transporto 

priemones arba paprašyti, kad tą atliktų kitos institucijos, siekiant ištirti, daryti poėmį, paimti ar gauti bet kokioje 

laikmenoje laikomos informacijos, duomenų ar dokumentų kopijas; užantspauduoti bet kokias patalpas arba informaciją, 

duomenis ar dokumentus tiek, kiek tai būtina patikrinimui atlikti; prašyti bet kurio susijusio prekiautojo atstovo arba 

darbuotojo paaiškinti faktus, informaciją arba dokumentus, susijusius su tikrinimo dalyku, ir užprotokoluoti atsakymus;  

(e) įsigyti prekių ar paslaugų kaip bandomųjų pirkinių, siekdama aptikti pažeidimų pagal šį reglamentą ir surinkti 

įrodymų;  

(f) neatskleisdama savo tapatybės įsigyti prekių ar paslaugų, siekdama aptikti pažeidimų ir surinkti įrodymų;  

(g) priimti laikinąsias apsaugos priemones, kad būtų užkirstas kelias didelei ir nepataisomai žalai vartotojams, visų pirma 

sustabdyti interneto svetainės,  

domeno arba panašios skaitmeninės erdvės veikimą, paslaugos teikimą ar sąskaitos naudojimą;  

(h) pati inicijuoti tyrimus ar procedūras, siekdama nutraukti arba uždrausti pažeidimus Sąjungoje arba plačiai paplitusius 

pažeidimus, ir prireikus skelbti viešai informaciją apie tai;  

(i) įpareigoti prekiautoją, atsakingą už pažeidimą Sąjungoje ar plačiai paplitusį pažeidimą, nutraukti pažeidimą ir prireikus 

atlyginti žalą vartotojams;  

(j) raštu pareikalauti prekiautojo nutraukti pažeidimą;  

(k) nutraukti pažeidimą arba jį uždrausti;  
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institucija privalo turėti būtiniausius Pasiūlyme nurodytus tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus 

ir pateikiamas minimalus jų sąrašas, kuris, palyginus su Reglamentu Nr. 2006/2004, yra išplečiamas, 

tiek numatant naujus įgaliojimus, tiek detalizuojant šiuo metu įtvirtintus bendro pobūdžio įgaliojimus. 

Palyginus su Reglamentu Nr. 2006/2004, institucijų kompetencija išplečiama ir konkretizuojama šiais 

esminiais aspektais: 

Reikalavimas iš bet kurio fizinio ar juridinio asmens pateikti informaciją apie Europos 

Sąjungoje daromą pažeidimą konkretizuojamas, nurodant, kad tai apima ir bankus, interneto paslaugų 

teikėjus, domenų registrus ir kt., siekiant, be kita ko, identifikuoti ir sekti finansinių ir kitų duomenų 

srautus, ar identifikuoti asmenis, įtrauktus į finansinius ar kitų duomenų srautus, banko sąskaitų 

informaciją ir interneto svetainių nuosavybę. Tokie pat įgaliojimai gauti informaciją suteikti ir bet 

kurios viešosios institucijos atžvilgiu.  

Teisė atlikti patikrinimus vietoje konkretizuojama, nurodant, kad tai turi apimti, pavyzdžiui, 

ir įgaliojimus patekti į patalpas, žemės valdas ar transporto priemonę arba reikalauti, kad kitos 

institucijos tai atliktų, siekiant ištirti, areštuoti, paimti ar gauti informacijos, duomenų ar dokumentų 

kopijas, taip pat užplombuoti bet kurias patalpas, informaciją arba duomenis patikrinimo laikotarpiui; 

reikalauti verslininko darbuotojo pateikti paaiškinimus ir juos užfiksuoti.  

Numatomi nauji įgaliojimai atlikti bandymų pirkimus (angl. test purchases), „slapto pirkėjo“ 

tyrimus, taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant užkirsti kelią žalai atsirasti, ypač laikinai 

sustabdyti interneto svetainių, domenų ar panašių skaitmeninių svetainių veiklą, taip pat paslaugų 

teikimą ar sąskaitas, pradėti tyrimus ar procedūras savo iniciatyva, nutraukti interneto svetainių, 

domenų ar panašių skaitmeninių svetainių veiklą, taip pat paslaugų teikimą ar uždaryti sąskaitas, 

taikyti sankcijas, įskaitant baudas už Europos Sąjungoje daromus ar plačiai paplitusius pažeidimus 

arba jei nesilaikoma bet kokio sprendimo, laikinosios apsaugos priemonės, įsipareigojimo ar kitos 

priemonės priimtos pagal atitinkamą reglamentą, skelbti informaciją apie priimtus sprendimus, 

įskaitant pažeidimą padariusio verslininko tapatybę, konsultuotis su vartotojais, vartotojų 

                                                 
(l) visiškai ar iš dalies nutraukti interneto svetainės, domeno ar panašios skaitmeninės erdvės veikimą, paslaugos teikimą 

ar sąskaitos naudojimą, taip pat prašyti, kad tokių priemonių imtųsi trečioji šalis arba kita valdžios institucija;  

(m) taikyti sankcijas, įskaitant baudas ir pinigines nuobaudas, už pažeidimus Sąjungoje ir plačiai paplitusius pažeidimus, 

taip pat už sprendimo, nutarties, laikinosios apsaugos priemonės, įsipareigojimo arba kitos priemonės, priimtos pagal šį 

reglamentą, nesilaikymą;  

(n) nurodyti prekiautojui, atsakingam už pažeidimą Sąjungoje ar plačiai paplitusį pažeidimą, atlyginti pažeidimu padarytą 

žalą vartotojams, įskaitant, be kita ko, piniginę kompensaciją, suteikiant vartotojams galimybę nutraukti sutartį arba imtis 

kitų priemonių, kuriomis užtikrinamas pažeidimu padarytos žalos atlyginimas vartotojams;  

(o) nurodyti grąžinti padarius pažeidimus gautą pelną, įskaitant nurodymą tą pelną pervesti į valstybės biudžetą arba 

kompetentingos institucijos ar remiantis nacionaliniais teisės aktais paskirtam gavėjui;  

(p) paskelbti bet kokius galutinius sprendimus, laikinąsias apsaugos priemones arba nutartis, įskaitant prekiautojo, 

atsakingo už pažeidimą Sąjungoje ar plačiai paplitusį pažeidimą, tapatybės duomenų paskelbimą;  

(q) konsultuotis su vartotojais, vartotojų organizacijomis, paskirtosioms institucijomis ir kitais suinteresuotaisiais 

asmenimis dėl siūlomų įsipareigojimų nutraukti pažeidimą ir atlyginti juo padarytą žalą veiksmingumo.  
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organizacijomis, įgaliotomis įstaigomis ar kitais suinteresuotais asmenimis dėl pasiūlytų 

įsipareigojimų efektyvumo nutraukiant pažeidimą ar pašalinant juo padarytą žalą.  

Numatomi įgaliojimai susiję su žalos atlyginimu: gauti iš pažeidimą padariusio verslininko 

įsipareigojimą nutraukti pažeidimą ir atlyginti juo padarytą žalą; nurodyti verslininkui kompensuoti 

vartotojams padarytą žalą, tarp jų ir piniginę kompensaciją, taip pat pasiūlyti vartotojui galimybę 

nutraukti sutartį ar kitas priemones, kurios užtikrintų žalos atlyginimą vartotojui; reikalauti sugrąžinti 

dėl pažeidimo padarymo gautą naudą, įskaitant jos sumokėjimą į valstybės biudžetą ar 

kompetentingos institucijos nurodytą gavėją arba pagal nacionalinę teisę.  

Taigi, Europos Sąjungos lygmenyje konstatuota, kad nacionalinės institucijos, atsakingos už 

vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, turi turėti pakankamus vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, 

siekiant užtikrinti efektyvią vartotojų apsaugą. Ir tai, kad šiuo metu vykdymo užtikrinimas yra ribotas, 

pažymėta, kad tai yra bendras Europos Sąjungos iššūkis. 

Žvelgiant į ateitį, peržiūros procesas aiškiai parodė, kad norint tinkamai reaguoti į naujus 

skaitmeninės ekonomikos pokyčius (sparčiai kintančius skaitmeninio produktų bei paslaugų 

platinimo ir pardavimo metodus), įgyvendinant vartotojų srities įstatymus turi būti atsižvelgta tiek į 

dematerializuotos prekybos ypatumus, tiek į vartotojų teisės aktų pažeidimų plėtimosi greitį visoje 

Europos Sąjungoje. Viešoji konsultacija61 parodė aiškų suinteresuotų šalių raginimą, kad politikos 

formuotojai didintų pastangas veiksmingai įgyvendinti vartotojų srities įstatymus. Respondentai, 

atstovaujantys Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo tinklo kompetentingoms institucijoms ir (arba) 

bendrosioms ryšių palaikymo tarnyboms, palankiausiai įvertino dvi priemones „įgaliojimą atlikti 

tyrimo pirkimus tyrimo tikslais“ ir „įgaliojimą (apibrėžtomis sąlygomis) skelbti pažeidimą padariusio 

verslininko tapatybę“ (73% ir 63% respondentų pilnai remia šias priemones)62. Tuo tarpu priemonė 

„taikyti griežtesnes sankcijas už pažeidimus Sąjungoje ir plačiai paplitusius pažeidimus“ buvo 

mažiausiai paremta (tik 24% respondentų visiškai sutiko su jos įtraukimu, o 27% visiškai nesutiko su 

tuo). Pažymėtina, kad respondentai, kaip galimą priemonę, pasiūlė ir „teisę nutraukti interneto 

svetainių, kurios pažeidžia Europos Sąjungos vartotojų teisės aktus, veiklą, ir galimybę gauti asmenų, 

tvarkančius tokias svetaines, duomenis“63. 

Pažymėtina, kad valstybės narės iš esmės pritarė Pasiūlymo tikslui – stiprinti valstybių narių 

bendradarbiavimo mechanizmą vartotojų teisių apsaugos srityje, užtikrinant vienodą ir efektyvų 

Europos Sąjungos teisės aktų vykdymą, siekiant sumažinti vartotojų patiriamą žalą dėl 

tarpvalstybinių ir plačiai paplitusių Europos Sąjungos vartotojų apsaugos teisės aktų pažeidimų. 

Tačiau ilgu Pasiūlymo svarstymu Tarybos Vartotojų apsaugos ir informavimo darbo grupėje metu 

                                                 
61 Suinteresuotųjų šalių viešosios konsultacijos dėl Reglamento Nr. 2006/2004 santrauka, p. 22-26. 

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/index_en.htm 
62 Ten pat, p. 25. 
63 Ten pat, p. 25. 
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buvo padaryta nemažai nuostatų pakeitimų. Svarbiausi pakeitimai padaryti 8 straipsnyje iš institucijų 

įgaliojimų išskiriant atskirai tyrimo įgaliojimus ir vykdymo įgaliojimus. B ir c punktai dėl teisės gauti 

informaciją sujungiami į vieną. D punkte patikslinama, kad teisė patekti į patalpas apima tik verslo 

patalpas ir atsisakoma teritorijos. Sujungiami e ir f punktai ir patikslinama, kad slapti pirkimai taikomi 

tik, kai tai būtina. G punktas patikslinamas, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomis tik tada, kai 

nėra kitų priemonių. I punktas patikslinamas, kad „siekia“ gauti įsipareigojimus grąžinti „nepagrįstai 

gautus mokėjimus arba pasiūlyti vartotojui nutraukti sutartį arba kitas priemones, užtikrinančias 

vartotojo žalos atlyginimą“. L punktas dėl interneto svetainių uždarymo patikslinamas, nurodant, kad 

tai apimtų „prieigos prie skaitmeninio turinio pašalinimą, skaitmeninio turinio pašalinimą arba jo 

pakeitimą“. M punkte žodis „penalties“ pakeičiamas į „sanctions“. N punktas patikslinamas kaip ir i 

punktas. Atsisakoma o punkto dėl pelno grąžinimo ir q punkto dėl konsultacijų su vartotojais. Taip 

pat patikslinta, kad valstybės narė taikys sankcijas tik tuo atveju, kai to reikalauja Reglamento priede 

nurodyti Europos Sąjungos teisės aktai.  

Svarbiausia, kad derybų metu šalims pavyko daugeliu atvejų rasti kompromisą ir pasiekti 

sutarimą, jog kompetentingos institucijos turėtų stiprius įgaliojimus, tiriant vartotojų teisių 

pažeidimus. 2017 m. birželio 23 d. Nuolatinių atstovų komitetas buvo informuotas apie preliminarų 

susitarimą, pasiektą per paskutinį trišalį dialogą. Susitarimas buvo pasiektas išdėstant 8 straipsnio 3 

dalyje vykdymo įgaliojimus šia tvarka: „Kompetentingos institucijos turi bent šiuos vykdymo 

užtikrinimo įgaliojimus: (a) priimti laikinąsias priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią didelės 

žalos vartotojų kolektyviniams interesams atsiradimo rizikai; b) siekti, kad už Sąjungos vidaus 

pažeidimą ir plačiai paplitusį pažeidimą atsakingas prekiautojas prisiimtų įsipareigojimus nutraukti 

tą pažeidimą arba priimti iš jo tokius įsipareigojimus; (ba) gauti iš prekiautojo, savo iniciatyva, 

papildomus įsipareigojimus atlyginti pažeidimu padarytą žalą vartotojams arba prireikus siekti, kad 

prekiautojas prisiimtų įsipareigojimus pasiūlyti tinkamas žalos atlyginimo priemones vartotojams; 

(bb) prireikus kompetentingos institucijos atitinkamomis priemonėmis informuoja vartotojus, kurie 

teigia patyrę žalą, sukelta dėl pažeidimo, apie kompensacijos, numatytos nacionalinės teisės aktuose, 

gavimo tvarką; c) raštu nurodyti, kad prekiautojas nutrauktų Sąjungos vidaus pažeidimus ir plačiai 

paplitusius pažeidimus; d) nutraukti arba uždrausti Sąjungos vidaus pažeidimus ir plačiai paplitusius 

pažeidimus; e) kai nėra kitų veiksmingų priemonių nutraukti arba uždrausti pažeidimą, be kita ko, 

paprašant trečiąją šalį arba kitą valdžios instituciją įgyvendinti tokias priemones, kad būtų užkirstas 

kelias didelės žalos vartotojų kolektyviniams interesams atsiradimo rizikai; - pašalinti skaitmeninį 

turinį arba apriboti prieigą prie elektroninės sąsajos arba nurodyti, kad jungdamiesi prie 

elektroninės sąsajos vartotojai galėtų aiškiai matyti įspėjimą; - įpareigoti informacijos pateikimo 

internete paslaugos teikėją pašalinti, atimti galimybę naudotis arba apriboti prieigą prie internetinės 

sąsajos; arba prireikus įpareigoti duomenų registrus ar registratorius visiškai pašalinti kvalifikuotą 
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domeno pavadinimą ir leisti atitinkamai kompetentingai institucijai jį užregistruoti; (f) taikyti baudas, 

pavyzdžiui, vienkartines arba periodines baudas, už Sąjungos vidaus pažeidimus ir plačiai 

paplitusius pažeidimus, taip pat už pagal šį reglamentą priimto sprendimo, nutarties, laikinosios 

priemonės, įsipareigojimo arba kitos priemonės nevykdymą. Tokios sankcijos turi būti veiksmingos, 

proporcingos ir atgrasančios pagal Sąjungos teisės aktus, kuriais saugomi vartotojų interesai. Visų 

pirma, turi būti atsižvelgta į pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę“64. 

Akcentuojama, kad įgaliojimai turi būti įgyvendinami remiantis proporcingumo principu, 

remiantis Reglamentu (ES) Nr. 2006/2004, Europos Sąjungos teise ir nacionaline teise, įskaitant 

taikytinas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos procedūrines apsaugos priemones ir 

principus65, nes tam tikri suteikiami įgaliojimai (pvz., patekimas į patalpas, įrodymų poėmis, „slapto 

pirkėjo“ tyrimas, finansinių duomenų srautų sekimas ir pan., reikalavimas nutraukti ne patį 

pažeidimą, o vykdomą veiklą), yra susiję su esminiais asmenų teisių ir laisvių suvaržymais bei 

procesinėmis garantijomis. Kadangi minėto reglamento taikymo tikslais naudojantis atitinkamais 

įgaliojimais galima pažeisti pagrindines teises, pavyzdžiui, teisę į nuosavybės apsaugą, laisvę verstis 

komercine veikla, teisę į privatumą ir saviraiškos laisvę, valstybėms narėms turėtų būti palikta 

galimybė nacionalinėje teisėje nustatyti naudojimosi įgaliojimais sąlygas ir ribas. Jei, pavyzdžiui, 

pagal nacionalinę teisę norint patekti į fizinių ir juridinių asmenų patalpas reikalingas atitinkamos 

valstybės narės teisminės institucijos išankstinis leidimas, įgaliojimu patekti į tokias patalpas turėtų 

būti naudojamasi tik gavus tokį išankstinį leidimą.   

Valstybės narės gali pasirinkti, ar kompetentingos institucijos šiais įgaliojimais naudosis 

tiesiogiai pačios, padedamos kitų valdžios institucijų, duodamos nurodymus paskirtosioms įstaigoms 

ar kreipdamosi į kompetentingus teismus66. Be to, Pasiūlymu numatoma, kad nebūtinai kiekviena 

valstybės narės kompetentinga institucija turi turėti visus įgaliojimus, tačiau valstybės narės turi 

užtikrinti, kad kiekvieno pažeidimo atveju bus panaudoti visi įgaliojimai.  

Bendrai pastebėtina, kad nors Pasiūlymas būtų taikomas tarpvalstybiniams pažeidimams, 

tačiau Pasiūlymo nuostatos gali turėti įtakos valstybių narių nacionalinėms procedūroms dėl vartotojų 

teisių pažeidimų nagrinėjimo, kompetencijos pasidalinimui tarp valstybių narių institucijų ir 

Komisijos bei ypatingai nacionalinių institucijų įgaliojimų apimčiai. Būtinų kompetentingų 

institucijų įgaliojimų sąrašo išplėtimas lemia tai, kad kompetentingoms institucijoms suteikiami 

įgaliojimai, kurių tam tikrais atvejais pagal nacionalinę teisę jos neturi. Taigi, manytina, kad 

                                                 
64 Neoficialus vertimas. 2017 m. birželio 27 d. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl 

nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, 2016/0148 

(COD), p. 26-29. https://linesis.urm.lt/Download.ashx?type=Files&fileid=999739&ts=1812423745.  
65 2017 m. birželio 27 d. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl nacionalinių institucijų, atsakingų 

už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, 2016/0148 (COD), (9 straipsnis), p. 90. 

https://linesis.urm.lt/Download.ashx?type=Files&fileid=999739&ts=1812423745  
66 Ten pat. 

https://linesis.urm.lt/Download.ashx?type=Files&fileid=999739&ts=1812423745
https://linesis.urm.lt/Download.ashx?type=Files&fileid=999739&ts=1812423745
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valstybėms narėms gali tekti pakeisti nacionalinę teisę, kiek tai susiję su abipusiu įrodymų/tyrimo 

išvadų pripažinimu ir papildomais įgaliojimais bendradarbiaujant tarpvalstybiniame kontekste. 

Pažymėtina, kad atitinkamo Pasiūlymo įgyvendinimas nemenkai palies ir Lietuvą. 

Pabrėžtina, kad Lietuva palaiko Pasiūlymą, siekiant sustiprinti valstybių narių 

bendradarbiavimo mechanizmą vartotojų apsaugos srityje ir sumažinti vartotojų patiriamą žalą dėl 

tarpvalstybinių pažeidimų. Lietuvoje nacionalinių institucijų kompetencija, įgaliojimai ir 

nacionalinės procedūros analogiškoje Reglamento Nr. 2006/2004 taikymo srityje yra reglamentuotos 

skirtinguose teisės aktuose, nes Reglamento Nr. 2006/2004 priedas apima įvairių sričių direktyvas, 

kurios perkeltos į specialiuosius įstatymus, pavyzdžiui, Vartotojų teisių apsaugos įstatymą, 

Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme, Reklamos įstatyme67, Elektroninių 

ryšių įstatyme68, Informacinės visuomenės paslaugų įstatyme69, Administracinių nusižengimų 

kodekse70 ir kt., arba tiesiogiai taikomus Europos Sąjungos reglamentus. Horizontalaus teisinio 

reguliavimo dėl priežiūros institucijos įgaliojimų ir procedūrų nėra, todėl skirtinguose teisės aktuose 

reguliavimas skiriasi. Teisė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant užkirsti kelią 

pažeidimams tam tikrais atvejais yra suteikiama, pvz., Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams 

draudimo įstatyme (numatyta laikinojo pobūdžio apsaugos priemonė – įpareigojimas sustabdyti 

nesąžiningą komercinę veiklą), Reklamos įstatyme (įpareigojimas sustabdyti reklamos skleidimą, iki 

kol bus priimtas nutarimas) ir kt. Tačiau, pavyzdžiui, laikinosios apsaugos priemonės nėra numatytos 

Vartotojų teisių apsaugos įstatyme. Taip pat nėra konkretizuojama, ar laikinosios apsaugos priemonės 

apimtų tokius veiksmus kaip interneto svetainių, domenų ar sąskaitų blokavimą, nors, manytina, kad 

įgyvendinus Pasiūlymą, tas turėtų būti konkretizuojama. 

Atkreiptinas dėmesys, kad 2017 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamentas, 591 nariams balsavus 

„už“, patvirtino Reglamentą dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų 

vykdymą, bendradarbiavimo ir panaikinantį Reglamentą (ES) Nr. 2006/200471, tačiau minėtas 

reglamentas vis dar turi būti oficialiai patvirtintas Europos Sąjungos Tarybos ir tą padarius jis bus 

pradėtas taikyti praėjus 24 mėnesiams nuo jo įsigaliojimo dienos. 

  

                                                 
67 Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas, 2000-07-18 Nr. VIII-1871. 
68 Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, 2004-04-15 Nr. IX-2135. 
69 Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymas, 2006-05-25 Nr. X-614. 
70 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 2015-06-25 įstatymu 

Nr. XII-1869 
71 Reglamentas dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo ir 

panaikinantis Reglamentą (ES) Nr. 2006/2004. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0077/2017&secondRef=151-

151&language=EN  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0077/2017&secondRef=151-151&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0077/2017&secondRef=151-151&language=EN
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TYRIMO IŠVADOS 

1. Elektroninė komercija užima vis didesnį vaidmenį šiandieniniame vartotojų gyvenime, todėl 

neišvengiamai kyla poreikis užtikrinti kuo efektyvesnę vartotojų teisių apsaugą joje, vykdyti 

elektroninėje erdvėje komercinę veiklą vykdančių subjektų priežiūros veiksmus bei 

pažeidimų atvejais taikyti tam tikras poveikio priemones. 

2. Vartotojų teisėms elektroninėje erdvėje ginti Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisėje yra 

numatyta nemažai ir įvairių priemonių, tačiau atlikta jų analizė atskleidė, kad šių priemonių 

įgyvendinimas praktikoje ne visada yra efektyvus. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 

tarnybos turima praktika parodė, kad piniginio pobūdžio sankcijų verslo subjektams taikymas 

ne visada atgraso įmones nuo pažeidimų darymo ateityje, o viešojo intereso gynimas yra 

pakankamai ilgai trunkantis procesas, kurį inicijavus neretai bendrovės bankrutuoja, o 

vartotojų turininiai interesai lieka neapsaugoti. 

3. Tiriant elektroninėje erdvėje daromus pažeidimus susiduriama su komercinės veiklos 

subjektų indentifikavimo problema, kurią apsunkina dar ir tai, kad Valstybinei vartotojų teisių 

apsaugos tarnybai pagal šiuo metu galiojančią Bankų įstatymo redakciją nėra suteikti 

įgaliojimai gauti banko paslaptimi laikomos informacijos, kuri galėtų padėti išsiaiškinti 

komercinio subjekto tapatybę. 

4. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba tik išimtiniais, teisės aktuose numatytais atvejais 

gali taikyti poveikio priemones komercinės veiklos subjektams, jei pastarieji neteikia 

institucijai reikalingų paaiškinimų, t. y. atitinkamų poveikio priemonių taikymas galimas tik 

atliekant tyrimus, susijusius su Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje 

nustatytais pažeidimais, taip pat dėl procedūrų, pradėtų pagal Nesąžiningos komercinės 

veiklos vartotojams draudimo bei Reklamos įstatymų nuostatas. 

5. Tyrime analizuoti pažeidimų elektroninėje erdvėje pavyzdžiai parodė, kad viena iš opiausių 

problemų, su kuria susiduria valstybės institucijos praktikoje, yra jurisdikcijos problema 

kuomet tam tikri pažeidimai išeina už nacionalinės valstybės ribų, t. y. padaromi ne Lietuvos 

Respublikos verslo subjektų, todėl kyla poreikis ieškoti naujų, alternatyvių interneto kontrolės 

priemonių, leidžiančių efektyviau kovoti su pažeidimais elektroninėje erdvėje. 

6. Atliktas tyrimas parodė, kad viena iš priemonių, kuri galėtų padėti efektyviau kovoti su 

vartotojų teisių pažeidimais internete, yra prieigos prie interneto svetainės ribojimas 

(blokavimas), kadangi tokiu būdu galima gana greitai reaguoti į elektroninėje erdvėje daromus 

pažeidimus, veiksmingai užtikrinant, kad nuo teisės aktų reikalavimų nesilaikančių interneto 

svetainių nukentėtų kuo mažiau vartotojų ir būtų išvengta didelės žalos atsiradimo. 
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7. Tyrimas taip pat parodė, kad nepaisant to, jog interneto svetainės blokavimo, kaip vartotojų 

apsaugos priemonės, teikiama nauda yra akivaizdi, šios priemonės įgyvendinimas praktikoje 

nėra paprastas ir, kaip patvirtino KTU, pirmiausia remiasi techninėmis galimybėmis. 

8. Atlikta mokslinėje literatūroje reiškiamų nuomonių bei teisminės praktikos analizė atskleidė 

ir daugiau probleminių aspektų, dėl kurių sprendimo – riboti prieigą prie interneto svetainės 

– priėmimas gali būti komplikuotas: taikant atitinkamą priemonę susiduriama su rizika 

pažeisti vienas teisines vertybes kitų sąskaita (suvaržyti nuosavybės teisę ar apriboti 

informacijos laisvę); blokuojant interneto išteklių stabdoma ir sunkinama interneto 

infrastruktūra; blokuojant interneto svetainę gali būti apribojamas prieinamumas ne tik prie 

vartotojų apsaugos teisės aktus pažeidžiančios informacijos, bet taip pat ir prie pozityvaus 

interneto turinio; interneto blokavimo įgyvendinimas interneto tarpininkų lygmeniu gali 

paliesti neapibrėžtą skaičių asmenų, neturinčių nieko bendro su pažeidimais elektroninėje 

erdvėje, o tai gali neatitikti teisinio proporcingumo principo. 

9. Įvertinus prieigos prie interneto svetainės ribojimo (blokavimo) taikymo problematiką galima 

manyti, kad ši priemonė turėtų būti taikoma kaip papildoma, bet ne pagrindinė vartotojų 

apsaugos priemonė, atsakingai įvertinus šios priemonės taikymo būtinybę, padaryto 

pažeidimo pobūdį, mastą ir pavojingumą (poveikį vartotojų teisėms ir teisėtiems interesams), 

taip pat įvertinus galimą šios priemonės pritaikymo įtaką kitoms teisės saugomoms vertybėms 

ir siekiant užtikrinti, kad saugant vienos asmenų grupės interesus neleistinai ir neproporcingai 

nebūtų varžomos kitų asmenų teisės bei laisvės, o būtų išlaikomas visų visuomenės narių 

bendrųjų interesų ir vertybių balansas. 

10. Kadangi prieigos prie interneto svetainės ribojimas neišvengiamai susijęs su rizika pažeisti 

vienas iš pagrindinių teisės saugomų vertybių, galima pagrįstai teigti, jog šios priemonės 

taikymas turėtų būti įgyvendinamas aiškiai nustatytomis teisinėmis sąlygomis, be kita ko, 

įstatyminiu lygmeniu įtvirtinat tam tikrų valstybės institucijų įgaliojimus imtis konkrečių 

veiksmų. 

11. Lietuvoje taikomos praktikos, susijusios su prieigos prie interneto svetainių, pažeidžiančių 

vartotojų teises, ribojimu, analizė parodė, kad interneto svetainės blokavimas taikomas tik 

siauroje paslaugų teikimo srityje, t. y. užtikrinant asmenų, besinaudojančių lošimų 

paslaugomis, interesus – Azartinių lošimų įstatymo nustatyta tvarka yra taikomas neteisėtos 

informacijos blokavimas interneto paslaugų teikėjų (IPT) lygmenyje. Kitais atvejais taikoma 

neteisėtos informacijos pašalinimo arba prieigos prie neteisėtos informacijos, skelbiamos 

Lietuvos tarnybinėse stotyse, panaikinimo procedūra. 

12. Europos Sąjungoje esamos valstybių narių praktikos, užtikrinant vartotojų apsaugą 

elektroninėje erdvėje, analizė, paremta Europos Komisijos atliktų tyrimų rezultatais, 
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atskleidė, kad valstybės narės pagal Reglamentą Nr. 2006/2004 turi pakankamai plačius 

įgaliojimus ir įvairias priemones, tačiau taikomos nacionalinės priemonės, kuriomis 

užtikrinamas Europos Sąjungos vartotojų teisės aktų vykdymas, tarpvalstybiniu požiūriu yra 

nepakankamos ir tai Europos Komisiją paskatino imtis iniciatyvų dėl vartotojų teisių apsaugos 

stiprinimo, viena iš kurių – suteikimas valstybių narių kompetentingoms institucijos daugiau 

įgaliojimų pagal Reglamentą Nr. 2006/2004, kad būtų galimybė greitai ir veiksmingai 

nutraukti pažeidimus, ypač tais atvejais, kai prekes ar paslaugas parduodantis prekiautojas 

slepia savo tapatybę arba persikelia į kitą Europos Sąjungos vietą arba į trečiąją valstybę. 

13. Derybų metu šalims pavyko daugeliu atvejų rasti kompromisą ir pasiekti sutarimą, jog 

kompetentingos institucijos turėtų stiprius įgaliojimus tiriant vartotojų teisių pažeidimus: 

galimybę gauti informaciją, patekti į patalpas, vykdyti slaptus pirkimus, priimti laikinąsias 

priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią didelės žalos vartotojų kolektyviniams interesams 

atsiradimo rizikai. Taip pat numatytos tokių vartotojų apsaugos priemonių, kaip skaitmeninio 

turinio pašalinimas arba prieigos prie elektroninės sąsajos apribojimas arba nurodymas, kad 

jungdamiesi prie elektroninės sąsajos vartotojai galėtų aiškiai matyti įspėjimą, ipareigojimo 

informacijos pateikimo internete paslaugos teikėją pašalinti, atimti galimybę naudotis arba 

apriboti prieigą prie internetinės sąsajos ir kt. taikymo galimybės. 

14. Būtinų kompetentingų institucijų įgaliojimų sąrašo išplėtimas lemia tai, kad kompetentingoms 

institucijoms suteikiami įgaliojimai, kurių tam tikrais atvejais pagal nacionalinę teisę jos 

neturi, todėl manytina, kad valstybėms narėms, tarp jų ir Lietuvai, gali tekti pakeisti 

nacionalinę teisę, kiek tai susiję su abipusiu įrodymų/tyrimo išvadų pripažinimu ir 

papildomais įgaliojimais bendradarbiaujant tarpvalstybiniame kontekste, kas, be kita ko, gali 

sąlygoti esamų vartotojų apsaugos priemonių sąrašo išplėtimą ir naujų galimybių efektyviau 

užtikrinant vartotojų teisių apsaugą atsiradimą. 
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TYRIMO PASIŪLYMAI 

Įvertinus tyrimo išvadas, reiktų pažymėti, kad siekdamos užtikrinti tinkamą vartotųjų teisų 

apsaugos įgyvendinimą valstybės institucijos visu pirma turi aktyviai taikyti įvairias prevencines 

priemones: ugdyti, informuoti bei konsultuoti vartotojus apie populiarėjančios elektroninės prekybos 

galimas grėsmes ir pavojus, reaguojant į vairius pranešimus stiprinti rinkos priežiūrą tikrinant 

įvairiose elektroninėse svetainėse siūlomas įsigyti prekes ir paslaugas. Tik prevencinėms priemonėms 

nepasiekus atitinkamų su vartotojų apsaugos įgyvendinimu susijusių tikslų reikėtų naudotis 

teisinėmis priemonėmis, tarp jų – darančiomis įtaką verslo subjektų finansiniam stabilumui ir 

varžančiomis tam tikras jų teises, pavyzdžiui nuosavybę, laisvę verstis verslu ir kt. 

Atsižvelgiant į problematiką, neretai kylančią valstybės institucijoms tiriant pažeidimus 

elektroninėje erdvėje, siekiant užtikrinti tyrimų operatyvumą ir produktyvumą, siūlytina papildyti 

Bankų įstatymo nuostatas, įtvirtinant nuostatą, įpareigojančią Lietuvos bankus banko paslaptimi 

laikomą informaciją teikti platesniam ratui subjektų, neapsiribojant ne teismo tvarka nagrinėjamų 

vartotųjų ginčų su ir finansų rinkos dalyviais atvejais. 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos praktikoje neretai susiduriant su situacija 

kuomet komercinės veiklos subjektai neteikia prašomų paaiškinimų, dokumentų ir kitos informacijos, 

reikalingos įvertinti galimus įvairaus pobūdžio vartotojų teisių pažeidimo atvejus, siūlytina papildyti 

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas, įtvirtinant Valstybinės vartotųjų teisių apsaugos 

tarnybos teisę taikyti tam tikras poveikio priemones komercinių subjektų, neteikiančių informacijos, 

atžvilgiu, ne tik atliekant procedūrą pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio nuostatas. 

Įvertinus tai, kad interneto svetainių, pažeidžiančių vartotojų apsaugos teisės aktų 

reikalavimus, veikla neretai išeina už vienos valstybės ribų, o valstybės institucijų galios pažeidėjų 

atžvilgiu tokiais atvejais yra ribotos, taip pat įvertinus ir priemonių, taikomų nacionalinių pažeidėjų 

atžvilgiu, tam tikrą neefektyvumą, siūlytina pasinaudoti visomis Europos Sąjungos teisės akto, 

pakeičiančio Reglamentą (ES) Nr. 2006/2004, suteikiamomis galimybėmis kuomet atitinkamas teisės 

aktas įsigalios, t. y. nacionalinėje teisėje atliekant reikalingus pakeitimus, leisiančius atitinkamoms 

valstybės kompetentingoms institucijoms, tarp jų – Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, 

operatyviau ir efektyviau reaguoti į elektroninėje erdvėje daromus pažeidimus. 
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Internetiniai tinklalapiai 

1. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d642311379296c

461fb1adc2b76542bb8c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchz0?text=&docid=115202&pageI

ndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=173196. 

2. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&do

clang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=173894. 

3. http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/l-ruokyte-jonsson-patareja-l-kontrima-atleidzia-is-

pareigu.d?id=75385595. 

4. http://health-info.club/go/click.php?key=ub8u259guk2p319d1hd9. 

5. https://www.domreg.lt/whois. 

6. https://www.domreg.lt/static/doc/public/procedural_regulation-lt.pdf. 

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/study_enforcement_powers_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/study_enforcement_powers_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/study_on_enforcement_powers_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/study_on_enforcement_powers_2016_en.pdf
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d642311379296c461fb1adc2b76542bb8c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchz0?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=173196
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d642311379296c461fb1adc2b76542bb8c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchz0?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=173196
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d642311379296c461fb1adc2b76542bb8c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchz0?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=173196
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=173894
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=173894
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/l-ruokyte-jonsson-patareja-l-kontrima-atleidzia-is-pareigu.d?id=75385595
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/l-ruokyte-jonsson-patareja-l-kontrima-atleidzia-is-pareigu.d?id=75385595
http://health-info.club/go/click.php?key=ub8u259guk2p319d1hd9.
https://www.domreg.lt/whois
https://www.domreg.lt/static/doc/public/procedural_regulation-lt.pdf


64 

 

7. http://www.lpt.lt/nelegalios-losimu-veiklos-vykdytojai/. 

8. https://numeracija.rrt.lt/frontend/#/number. 

9. http://reportdistrict.com/370/skinetrinlgrd/gps/?utm_source=http%3A%2F%2Fwww.delfi.lt

%2Fnews%2Fdaily%2Flithuania%2Fl-ruokyte-jonsson-patareja-l-kontrima-atleidzia-is-

pareigu.d%3Fid%3D75385595. 

10. http://supremeoccasions.com/370/skinetrin-lgrd/gps/. 

11. http://vvtat.lt/lt/naujienos_pranesimai_ziniasklaidai/pranesimai/kaip-nepapulti-i-nc5e.html. 

12. http://wizzair-skrydis.lt/.  

  

http://www.lpt.lt/nelegalios-losimu-veiklos-vykdytojai/
https://numeracija.rrt.lt/frontend/#/number
http://reportdistrict.com/370/skinetrinlgrd/gps/?utm_source=http%3A%2F%2Fwww.delfi.lt%2Fnews%2Fdaily%2Flithuania%2Fl-ruokyte-jonsson-patareja-l-kontrima-atleidzia-is-pareigu.d%3Fid%3D75385595
http://reportdistrict.com/370/skinetrinlgrd/gps/?utm_source=http%3A%2F%2Fwww.delfi.lt%2Fnews%2Fdaily%2Flithuania%2Fl-ruokyte-jonsson-patareja-l-kontrima-atleidzia-is-pareigu.d%3Fid%3D75385595
http://reportdistrict.com/370/skinetrinlgrd/gps/?utm_source=http%3A%2F%2Fwww.delfi.lt%2Fnews%2Fdaily%2Flithuania%2Fl-ruokyte-jonsson-patareja-l-kontrima-atleidzia-is-pareigu.d%3Fid%3D75385595
http://supremeoccasions.com/370/skinetrin-lgrd/gps/
http://vvtat.lt/lt/naujienos_pranesimai_ziniasklaidai/pranesimai/kaip-nepapulti-i-nc5e.html
http://wizzair-skrydis.lt/


65 

 

PRIEDAI 

1. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2017-10-06 raštas „Dėl informacijos 

pateikimo“ Nr. 4-7026. 

2. KTU 2017-10-17 raštas „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. DV19-IN22-00217. 

 

 


