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Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski rašytinio proceso tvarka 

išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ieškinį 

atsakovui UAB „Vikvaldos prekyba“ dėl UAB „Vikvaldos prekyba“ veiksmų pripažinimo 

pažeidžiančiu viešąjį interesą bei šių veiksmų uždraudimo. 

 

Teismas  

 

n u s t a t ė : 

 

Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo pripažinti atsakovo veiksmus pažeidžiančius 

vartotojų viešąjį interesą; uždrausti atsakovui sudaryti su vartotojais sutartis, žinant, kad bendrovė 

pagal šias sutartis finansiškai nėra pajėgi įvykdyti savo įsipareigojimų. 

Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 

dalyje nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo 

tvarką ir terminus. Atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, 

ieškovui ieškinyje prašant, vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, sprendimas priimamas už 

akių.         

Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, 

t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. 

Ieškinys tenkintinas visiškai.  

  Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas vykdo prekybą internetiniame 

puslapyje www.svajoniuspinta.lt. Ieškovas pateikė įrodymus, jog į jį laikotarpiu nuo 2016-12-13 iki 

2017-11-15 kreipėsi vartotojai užsisakę iš minėto internetinio puslapio prekes ir negavę nei užsakytų 

prekių, nei atgavę pinigų už sumokėtas, bet nepristatytas prekes. Ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 41 straipsnio 2 punktu, pradėjo galimo vartotojų teisių 

pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Ieškovo sudaryta komisija atlikusi vartotojų teisių pažeidimo 

nagrinėjimo procedūrą, 2016-12-28 priėmė nutarimą Nr. 12V-21 „Dėl UAB „Vikvaldos prekyba“ 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.359 straipsnio 2 dalies nuostatų pažeidimo“, kuriuo, 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 ir 3 dalimi, 

41 straipsnio 2 punktu ir 46 straipsnio 2 dalies 2 punktu, už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.359 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų (draudimų) nesilaikymą skyrė atsakovui 400 EUR 

baudą. Kaip nurodo ieškovas, po šios baudos paskyrimo, ir toliau buvo gaunami vartotojų skundai 

dėl netinkamos atsakovo veiklos, todėl ieškovas pakartotinai pradėjo galimo vartotojų teisių 

pažeidimo nagrinėjimo procedūrą bei ieškovo komisija 2017-10-12 priėmė nutarimą Nr. 12V-23 „Dėl 

UAB „Vikvaldos prekyba“ Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.359 straipsnio 2 

http://www.svajoniuspinta.lt/
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dalies nuostatų pažeidimo“, kuriuo už CK 6.359 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų (draudimų) 

nesilaikymą atsakovui buvo skirta 1400 EUR bauda. 

Ieškovo priimtos minėtos priemonės nebuvo veiksmingos, kadangi atsakovui pakartotinai 

paskyrus baudą už įsipareigojimų vartotojams nevykdymą, ieškovui buvo pateikiami kiti vartotojų 

skundai, kad prekės nėra pristatomos ir pinigai už šias prekes negrąžinami. 

Ieškovas 2017-12-14 pranešimu Nr. 8858, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų 

teisių apsaugos įstatymo (toliau – VTĮ) 32 straipsnio 1 dalimi, pasiūlė atsakovui nutraukti vartotojų 

viešojo intereso pažeidimą iki 2017-12-28 ir ieškovui pateikti įrodymus, kad vartotojams buvo 

grąžinti pinigai už nepristatytas prekes. Atsakovas 2017-12-27 raštu informavo ieškovą, jog įmonė 

susidūrė su finansiniais sunkumais, todėl rašto sudarymo dieną buvo atsiskaityta tik su dalimi 

vartotojų. Informavo, jog su likusiais vartotojais bus atsiskaityta per 2018 metų sausio mėnesį. 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2288 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog 

nuotolinė sutartis yra verslininko ir vartotojo sutartis, sudaroma pagal organizuotą nuotolinio 

pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, verslininkui ir vartotojui fiziškai nesant kartu 

vienoje vietoje ir iki sutarties sudarymo bei sutarties sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones. 

CK 6.256 straipsnio 1 dalis nustato, jog kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo 

sutartines prievoles. CK 6.38 straipsnio l dalis įpareigoja vykdyti prievoles sąžiningai, tinkamai bei 

nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - 

vadovaujantis protingumo kriterijais. 

Byloje duomenų, kurie leistų teigti, jog atsakovas būtų grąžinęs vartotojams sumokėtus 

pinigus už nepristatytas prekes, nėra (CPK 176 – 179 straipsniai). Bylos duomenys leidžia teigti, kad 

atsakovas neįvykdė sutartinių prievolių – nepristatė vartotojams prekių, negrąžino pinigų už 

nepristatytas prekes, todėl yra pagrindas ieškovo ieškinį dalyje dėl pripažinimo, jog atsakovo 

veiksmai pažeidžiančius vartotojų viešąjį interesą, tenkinti. 

Ieškovas taip pat prašo uždrausti atsakovui sudaryti su vartotojais sutartis, žinant, kad 

atsakovas pagal šias sutartis finansiškai nėra pajėgi įvykdyti savo įsipareigojimų. 

CK 6.255 straipsnis nustato, jog realus pavojus, kad ateityje gali būti padaryta žalos, yra 

pagrindas prevenciniam ieškiniui pareikšti. Prevenciniu ieškiniu laikomas ieškinys, kuriuo siekiama 

uždrausti atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje grėsmę. Jeigu žalos padaryta 

eksploatuojant įmonę, įrenginį ar dėl kitokios ūkinės ar neūkinės veiklos ir yra realus pavojus, jog dėl 

šios veiklos vėl gali būti padaryta žalos, tai teismas ieškovo prašymu gali įpareigoti atsakovą 

sustabdyti ar nutraukti tokią veiklą. Šia teisės norma įtvirtintas teisių gynimo būdas atitinka CK 1.138 

straipsnio 3 punkte nurodytą civilinių teisių gynimo būdą. Pažymėtina, jog tiek tarptautinėje, tiek 

nacionalinėje teismų praktikoje leidžiami kolektyviniai ieškiniai dėl uždraudimo, kurie iš tikrųjų 

peržengia sutartinių santykių ribas, nes nepriklauso nuo jokio individualaus ginčo ir juos gali pateikti 

asmenys ir organizacijos, turintys teisėtą interesą apsaugoti vartotojus. Nurodyti ieškiniai papildo 

individualius ieškinius.  

Ieškovas pareiškė ieškinį pagal nacionalinės teisės aktus (CK, VTĮ), kuriais į nacionalinę teisę 

perkeliama 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/22/EB dėl 

ieškinių dėl uždraudimo ginant vartotojų interesus. Šia pakeista ir papildyta Direktyva siekta suderinti 

valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su Direktyvos 2 straipsnyje nurodytais 

ieškiniais dėl uždraudimo, kuriais siekiama ginti I Direktyvos priede išvardintuose Sąjungos aktuose 

nurodytus kolektyvinius vartotojų interesus, siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą. Šioje 

direktyvoje pažeidimas – tai bet koks veiksmas, prieštaraujantis I priede išvardytiems Sąjungos teisės 

aktams, perkeltiems į valstybių narių vidaus teisinę sistemą, kuris kenkia 1 dalyje nurodytiems 

kolektyviniams interesams. Kolektyviniai interesai – tai interesai, kurie nėra vien dėl pažeidimų 

nukentėjusių asmenų interesų visuma (Direktyvos Preambulės 3 punktas). 

VTĮ 7 straipsnio  1 ir 2 punktai nustato, jog vartotojų teisių apsauga įgyvendina tiek taikant 

prevencines priemones, tiek per administracinę, civilinę, baudžiamąją atsakomybę. Atlikdama savo 

funkcijas Vartotojų teisių apsaugos tarnyba (apeliantas) pagal minimo Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 

8 punktą gina vartotojų viešąjį interesą šio įstatymo septinto skirsnio nustatyta tvarka. Vartotojų viešo 

intereso gynimas – tai ieškinio ar pareiškimo (skundo) vartotojų viešam interesui ginti pareiškimas, 

http://www.infolex.lt/ta/81200
http://www.infolex.lt/tp/1048159
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kai siekiama pripažinti ar pateikti teisinius santykius, uždrausti (nutraukti) pardavėjo ar paslaugų 

teikėjo veiksmus (neveikimą), kurie pažeidžia vartotojų teisėtus bendruosius interesus ir yra 

nesąžiningi vartotojų požiūriu, neatitinka sąžiningos verslo praktikos arba prieštarauja Civiliniam 

kodeksui, šiam įstatymui ar kitiems teisės aktams (VTĮ 30 straipsnio 2 dalis).  

VTĮ 32 straipsnyje įtvirtinta ikiteismine ginčo sprendimo tvarka - Valstybinė vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba, nustačiusi, kad pažeistas vartotojų viešasis interesas, turi kreiptis į pardavėją ar 

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 viešajam interesui ginti, jeigu pardavėjas ar paslaugų teikėjas 

nenutrauks viešojo intereso pažeidimo. Gavęs šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytą Valstybinės 

vartotojų teisių apsaugos tarnybos pasiūlymą ir sutikdamas nutraukti viešojo intereso pažeidimą, 

pardavėjas, paslaugų teikėjas per nustatytą 14 dienų terminą nusiunčia Valstybinei vartotojų teisių 

apsaugos tarnybai pranešimą, kad sutinka nutraukti viešojo intereso pažeidimą arba kad pažeidimą 

nutraukė. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, patikrinusi, kad viešojo intereso pažeidimas 

tikrai nutrauktas, pranešimą apie tai skelbia savo interneto tinklalapyje. Jeigu viešojo intereso 

pažeidimas nenutrauktas, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kreipiasi į teismą dėl viešojo 

intereso gynimo. 

Nagrinėjamu atveju matyti, kad nuo 2016 metų ieškovas yra gavęs daugiau nei 180 vartotojų 

prašymų dėl atsakovo veiksmų, o po ieškovo atsakovui skirtų sankcijų, atsakovas ir toliau nesiėmė 

jokių veiksmų, siekiant tinkamai įgyvendinti savo prisiimtus įsipareigojimus bei tokiu būdu užtikrinti 

vartotojų teises, t. y. ieškovui buvo teikiami nauji vartotojų skundai dėl to, kad prekės nėra 

pristatomos ir pinigai už šias prekes negrąžinami. Taigi, atsakovas, būdamas verslininku bei 

stipresniąją vartojimo santykių šalimi, piktnaudžiauja savo teisėmis bei netinkamai įgyvendina savo 

pareigas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei įvertinus atsakovo jau padarytą žalą, 

atsakovo veiksmus po padarytos žalos bei tai, kad atsakovas ieškovo pareikštų reikalavimų neginčija, 

teismas daro išvadą, kad egzistuoja realus pavojus, jog ateityje bus tęsiami vartotojų teises 

pažeidžiantys veiksmai (neveikimas) ar žalos darymas. Dėl šios priežasties ieškovo prašymas 

uždrausti atsakovui sudaryti su vartotojais sutartis, tenkintinas (CK 6.255 straipsnis, VTĮ 7 straipsnio  

1 ir 2 punktai, 12 straipsnio 1 dalies 8 punktas) 

Teismas pažymi, kad neterminuoto draudimo asmeniui nustatymas teismo sprendimu 

nereiškia, kad šis draudimas ateityje, pasikeitus aplinkybėms, sudariusioms pagrindą taikyti 

atitinkamą draudimą, negalės būti teismo peržiūrėtas pagal suinteresuotų asmenų reikalavimą. Tokio 

pobūdžio peržiūrėjimas nebūtų nesuderinamas su įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo 

principu ir res judicata taisykle. Kadangi teismo sprendimas, kuriuo nustatomas atitinkamas 

draudimas, yra paremtas faktinėmis aplinkybėmis, egzistavusiomis jo priėmimo metu, prašymas 

panaikinti nustatytus draudimus dėl atitinkamų aplinkybių pasikeitimo nereikštų įsiteisėjusio teismo 

sprendimo, kuriuo tokie draudimai nustatyti, teisėtumo ir pagrįstumo ginčijimo ir tokio proceso metu 

turėtų būti įrodinėjimas tik atitinkamas aplinkybių pasikeitimas po teismo sprendimo priėmimo, 

leidžiantis iš esmės kitaip vertinti atitinkamoje atsakovo interneto svetainėje vykdomos atsakovo 

prekybos poreikį vartotojams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 

kolegijos 2014 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-202/2014; Lietuvos 

apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. sausio 15 d. nutartis, priimta 

civilinėje byloje Nr. e2A-26-823/2019; ir kt.).  

Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pagal įstatymą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5, 10 punktai) yra 

atleistas nuo žyminio mokesčio už pareikštą ieškinį mokėjimo ir ieškinį patenkinus visiškai, valstybei 

iš atsakovo priteistinas 75,00 Eur dydžio žyminis mokestis ir 3,72 Eur procesinių dokumentų įteikimo 

išlaidos, iš viso – 78,72 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 7 dalis, 96 straipsnio 1 dalis). 

Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 

straipsniais, teismas, 

 

n u s p r e n d ž i a: 
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Ieškinį tenkinti visiškai. 

Pripažinti atsakovo UAB „Vikvaldos prekyba“, juridinio asmens kodas 304168272, pinigų 

už vartotojams neperduotas prekes negrąžinimą viešojo intereso pažeidimu. 

Uždrausti atsakovui UAB „Vikvaldos prekyba“, juridinio asmens kodas 304168272, vykdyti 

prekybą internetiniame puslapyje www.svajoniuspinta.lt. 

Priteisti iš atsakovo UAB „Vikvaldos prekyba“, juridinio asmens kodas 304168272, 78,72 

EUR bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių 

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto 

pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.  

Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.  

Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto 

apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, 

dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. 

Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą 

už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą. 

 

 

Teisėjas                                                                   Dariuš Lučinski 
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