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DĖL ŽALIOSIOS KNYGOS DĖL VARTOTOJŲ ACQUIS PERSVARSTYMO 
 
 
A1 klausimas. Koks, Jūsų nuomone, yra geriausias metodas peržiūrėti vartotojams skirtus 
teisės aktus? 
 
2 variantas. Mišrusis metodas, kai priimta pagrindine priemone sprendžiamos visoms vartotojų 
sutartims bendros horizontaliosios problemos, o prireikus derinama su galiojančių sektoriaus 
direktyvų peržiūrėjimu.  
 
Manytina, kad taikant šį metodą būtų galima efektyviausiai užtikrinti vientisą vartotojų apsaugos 
teisės sąvokų ir pagrindinių principų sistemą, išspręsti šiuo metu esančias problemas šioje srityje  
ir tokiu būdu  išvengti teisinio reglamentavimo skirtumų direktyvose.  
 
A2 klausimas. Kokia turėtų būti galimos horizontaliosios priemonės taikymo sritis? 
 
1 variantas. Turėtų būti taikoma visoms (vietinių ar tarptautinių sandorių) vartotojų sutartims. 
 
Siekiant efektyvaus ir vieningo ES vidaus rinkos veikimo ir norint išvengti esminių vartotojų  
apsaugos teisės reglamentavimo skirtumų skirtingose valstybėse narėse, Bendrijos lygiu būtina 
nustatyti vienodas visoms valstybėms narėms sąlygas, taikomas  ir vietinėms, ir tarptautinėms 
vartotojų sutartims. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad šios sąlygos nebūtų taikomos toms 
sutartims, kurioms priimtos konkrečios tam tikro sektoriaus taisyklės. 
 
A3 klausimas. Koks turėtų būti peržiūrimų direktyvų (arba naujosios priemonės) derinimo 
lygis? 
 
1 variantas. Peržiūrėti teisės aktai būtų visiškai suderinti, o ne visiškai suderinti klausimai būtų 
papildomi abipusio pripažinimo sąlyga. 
 
Mūsų nuomone, vartotojai jaustųsi užtikrinti įsigydami prekes/paslaugas kitose valstybėse narėse (o 
tai skatintų ir vidaus rinkos funkcionavimo efektyvumą) tik tuomet, jei visoje ES galiotų vienodos 
taisyklės. Tai įmanoma pasiekti Bendrijos lygiu panaikinus minimalaus derinimo sąlygas ir 
reglamentavimo pasirinkimo galimybes. Tačiau, mūsų nuomone, abipusio pripažinimo principas, 
šiuo atveju,  nepadėtų pasiekti aukšto lygio vartotojų apsaugos Europos Sąjungoje. Vartotojo 
pasitikėjimas ES vidaus rinka sumažėtų, nes jis nebūtų užtikrintas, kad pakankamai žino savo teises, 
kai verslo subjektas vadovaujasi savo įsisteigimo valstybės teise. Todėl šiuo klausimu mes siūlytume 
maksimaliai harmonizuoti direktyvų nuostatas netaikant abipusio pripažinimo sąlygų.   
 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos komentaras: 
 
Kita vertus, kyla esminis klausimas, ar ES Sutartyje egzistuoja teisinis pagrindas visiškam vartotojų 
teisių apsaugos harmonizavimui ES lygmeniu, kuriuo pagrindu ateityje bus kuriama bendroji 
sutarčių teisė (CFR). Atkreipiame dėmesį, kad Europos Teisingumo Teismas vienoje byloje 
pripažino, kad ne visais atvejais yra pateisinamas harmonizavimas remiantis vieningos rinkos 
sukūrimo pagrindu. Tokiam harmonizavimui turi būti pakankamos ir akivaizdžios kliūtys. 
Atsižvelgiant į tai, siūlytume Komisijai prieš skelbiant savo išvadas ir pasiūlymus dėl Žaliosios 
knygos, apsvarstyti šiuos  klausimus (pvz., su valstybių narių atstovais).  
 
B1 klausimas. Kaip turėtų būti apibrėžtos vartotojo ir profesionalo sąvokos? 
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1 variantas. Galiojantys acquis apibrėžimai turėtų būti suvienodinti nekeičiant jų taikymo srities. 
Vartotojai būtų apibrėžiami kaip fiziniai asmenys, siekiantys tikslų, kurie nesusiję su jų prekyba, 
verslu ar profesija. Profesionalai būtų apibrėžiami kaip asmenys (juridiniai arba fiziniai), siekiantys 
tikslų, susijusių su jų prekyba, verslu arba profesija. 
 
Mūsų nuomone, vienodinant vartotojų apsaugos teisę Bendrijos lygiu, pirmiausia turėtų būti 
suvienodintos pagrindinės vartotojų apsaugos teisėje taikomos sąvokos – vartotojas ir 
profesionalas.  Šios sąvokos turėtų būti vienodai traktuojamos visoje ES ir atitikti kitose Bendrijos 
reglamentuojamose srityse vartojamas sąvokų reikšmes. Tuo pačiu pažymime, kad klausimas dėl šių 
pagrindinių sąvokų taikymo srities yra svarstytinas, nes praplėtus šių sąvokų taikymo sritis 
didesniam asmenų ratui būtų taikoma vartotojų teisių apsauga bei suteikta galimybė naudotis 
vartotojų teisių apsaugos būdais. 
 
B2 klausimas. Ar privačių asmenų tarpusavyje sudaromos sutartys turėtų būti laikomos 
vartotųjų sutartimis, jei viena iš šalių naudojasi profesionalaus tarpininko paslaugomis? 
 
2 variantas. Vartotojų sutarčių sąvoka būtų taikoma ir tada, kai viena šalis naudojasi 
profesionalaus tarpininko paslaugomis. 
 
Mūsų nuomone, privatiems asmenims sudarant sutartį, kai viena iš šalių naudojasi profesionalaus 
tarpininko paslaugomis, kita sutarties šalis atsiduria silpnesnėje padėtyje, todėl turėtų turėti 
galimybę naudotis vartotojams taikoma apsauga. Visgi, siekiant išvengti teisinio netikrumo, kokiais 
atvejais privačių asmenų sutartys laikomos vartojimo sutartimis, tarpininko vaidmuo turėtų būti 
aiškiai reglamentuotas teisės aktuose. Pirma, būtina išspręsti klausimą dėl atvejų kai 
profesionalaus tarpininko paslaugomis naudojasi ne privatus asmuo-pardavėjas, o privatus asmuo-
pirkėjas, ar tuo atveju reikėtų laikyti tokią sutartį vartojimo sutartimi ir taikyti tokiam pirkėjui 
vartotojų apsaugą.  
 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija pasisako už 1 variantą. Status quo: Vartotojų 
apsauga nebūtų taikoma sutartims, sudaromoms tarp vartotojo ir vartotojo, jei viena šalis 
sudarydama sutartį naudojasi profesionalaus tarpininko paslaugomis. 
 
Visgi,  nėra aišku, ar vartojimo sutartimi  galima bus laikyti  ir tokias sutartis, kai vienai iš šalių 
užtikrinama valstybės garantuojama teisinė pagalba, o kitai – ne. Trečia, kyla neaiškumų dėl 
smulkiųjų verslininkų padėties. Taigi, jeigu teisės aktuose nebus numatyta aiškaus tarpininko 
vaidmens apibrėžimo, nebus konkrečiai apibrėžta, kokios sutartys laikomos vartojimo, bei nebus 
išspręstos kitos aukščiau paminėtos problemos, siūlytume atsisakyti tarpinio vartotojo kaip 
silpnesniosios šalies koncepcijos keitimo ir palikti status quo.  
 
 
C klausimas. Ar horizontaliojoje priemonėje reikėtų numatyti esminį profesionalų 
įsipareigojimą veikti pagal sąžiningumo ir sąžiningai atliekamų sandorių principą? 
 
3 variantas. Būtų numatyta bendroji sąlyga, kuri būtų taikoma profesionalams ir vartotojams. 
 
Sąžiningumas yra pagrindinis sutarčių, taip pat ir vartotojų sutarčių, teisės principas. Kiekviena 
sutarties šalis turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai.  Atsižvelgiant į tai, manytume, 
kad horizontaliojoje priemonėje turėtų būti numatyta bendroji sąžiningumo ir sąžiningai atliekamų 
sandorių pareiga. Ši pareiga turėtų būti taikoma nuo pat sandorio sudarymo iki jo pabaigos abiems 
sandorio šalims - tiek profesionalams, tiek ir vartotojams.  Pažymėtina, kad sąžiningumo pareigos  
įtvirtinimas profesionalams reiškia, kad jie privalo laikytis ne tik  bendrųjų elgesio  standartų, kaip 
kita sandorio šalis – vartotojas,  bet ir specifinių elgesio standartų, susiklosčiusių tam tikroje verslo 



 3

srityje, pvz., geros sąžiningos verslo praktikos. Minėtoje priemonėje turėtų būti numatytos ir 
konkrečios abiejų sutarties šalių teisės ir pareigos, o bendroji sąžiningumo sąlyga padėtų užpildyti 
galimas teisinio reglamentavimo spragas konkrečiu atveju, ypač įvertinus tai, kad naujų 
moderniųjų technologijų vystimasis dažnai pralenkia  teisinį reguliavimą. 
 
 
D1 klausimas. Kaip nesąžiningų sutarties sąlygų kontrolės priemonės galėtų būti taip pat 
taikomos sąlygoms, dėl kurių buvo derėtasi atskirai? 
 
2 variantas. Atskirai suderėtoms sąlygoms būtų taikoma tik prie šios direktyvos pridėtas sąlygų 
sąrašas. 
 
Mūsų nuomone, vartotojui, kaip silpnesnei sutarties šaliai, turi būti užtikrinama aukštesnio lygio 
apsauga. Vidutinis vartotojas paprastai yra mažiau informuota ir mažiau teisiškai kompetentinga 
šalis nei vartotojų teisės specifiką ir spragas išmanantis profesionalas. Todėl tam tikrais atvejais 
vartotojas gali nesuprasti, jog individualiai aptartos sąlygos pažeidžia jo teises. Kita vertus, 
sutarčių teisėje galioja sutarties laisvės principas – šalys sudarydamos sutartį turi teisę sutartyje 
nustatyti tam tikras individualiai aptartas sąlygas, neprieštaraujančias imperatyvioms teisės 
normoms. Siekiant, kad individualiai aptartos sąlygos nepažeistų vartotojų teisių, o ypač, jeigu šios 
sąlygos vartotojui nebuvo tinkamai atskleistos ir abejotina, ar su jomis vartotojas akivaizdžiai 
sutiko, Nesąžiningų sąlygų direktyvoje galėtų būti įtvirtintas tam tikrų sąlygų sąrašas, kurias net ir 
aptarus individualiai, jos galėtų būti pripažįstamos nesąžiningomis, kaip iš esmės pažeidžiančios 
vartotojo teises.  
 
 
 
D2 klausimas. Koks turėtų būti į horizontaliąją priemonę įtrauktų nesąžiningų sutarties 
sąlygų sąrašų statusas? 
 
4 variantas. 2 ir 3 variantų derinys: kai kurios sąlygos būtų visiškai uždraustos, o likusioms būtų 
taikoma paneigiama nesąžiningumo prielaida. 
 
Mūsų nuomone, ne visos dabartiniame Nesąžiningų sąlygų direktyvos sąraše išvardintos sąlygos 
yra lygiavertės – kai kurios iš jų akivaizdžiai pažeidžia vartotojų interesus. (pvz., sąlyga, panaikinanti 
suvaržanti vartotojo teisę pareikšti ieškinį ar pasinaudoti kitais pažeistų teisių gynimo būdais 
(reikalauja perduoti spręsti ginčus tik arbitražui, apriboja įrodymų panaudojimą, perkelia 
įrodinėjimo pareigą vartotojui ir pan.). Tuo tarpu kitos sąlygos vartotojų interesus gali pažeisti tik 
tam tikromis aplinkybėmis, kurias kiekvienu konkrečiu atveju būtina išanalizuoti plačiau bei suteikti 
kitai sutarties šaliai teisę jas  išaiškinti. 
 
 
D3 klausimas. Ar turėtų būti praplėsta Nesąžiningų sąlygų direktyvos nesąžiningumo 
patikrinimo taikymo sritis? 
 
1 variantas. Nesąžiningumo patikrinimas būtų pradėtas taikyti pagrindinio sutarties dalyko 
apibrėžimui ir kainos adekvatumui. 
 
Sutarties dalykas yra esminė kiekvienos sutarties sąlyga. Kai kuriose sutartyse esmine sutarties 
sąlyga laikytina taip pat ir jos kaina (pvz., nuoma). Atsižvelgiant į tai, manytina, kad, vartojimo 
sutarties dalyko apibrėžimas bei kainos adekvatumas, kaip ir kitos vartotojų sutarties sąlygos, taip 
pat turi atitikti sąžiningumo reikalavimus, todėl jiems turėtų būti taikoma Nesąžiningų sąlygų 
direktyva. 
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E klausimas. Kokius sutarties padarinius reikėtų taikyti, jei buvo nesilaikyta informacijos 
suteikimo reikalavimų, numatytų vartotojų acquis? 
 
2 variantas. Įvairių informacijos suteikimo įsipareigojimų grupių nesilaikymo atvejais būtų 
numatyti skirtingi teisės gynimo būdai: dėl kai kurių reikalavimų pažeidimų prieš sudarant arba 
sutarties sudarymo metu būtų galima taikyti teisės gynimo būdus (pvz., suteikus neteisingą 
informaciją apie produkto kainą, vartotojas galėtų anuliuoti sutartį), o kiti informacijos suteikimo 
pažeidimai būtų traktuojami kitaip (pvz., pratęsiant pasirinkimo laikotarpį arba visai netaikant 
sutarties sankcijų). 
 
Mūsų nuomone, skirtingi su produktu susijusios informacijos aspektai turi ne vienodą įtaką 
vartotojo pasirinkimui ir apsisprendimui. Todėl nustatant informacijos nesuteikimo pasekmes, 
turėtų būti atsižvelgiama į šios informacijos turinį ir reikšmę. 
 
F1 klausimas. Ar pasirinkimo laikotarpis turėtų būti suderintas visoje vartotojų acquis? 
 
1 variantas. Būtų numatytas vienas pasirinkimo laikotarpis visiems atvejams, kai vartotojų 
direktyvos suteikia vartotojams teisę atsisakyti sutarties, pvz., 14 kalendorinių dienų. 
 
Mūsų nuomone, siekiant, kad vartotojai tinkamai suprastų ir galėtų užtikrintai naudotis savo 
teisėmis, taip pat padidinti vartotojų pasitikėjimą tarptautine prekyba, kad jie galėtų drąsiau 
sudaryti sutartis kitose ES valstybėse narėse, reikėtų nustatyti vienodą terminą visiems sutarties 
atsisakymo atvejams.  
 
F2 klausimas. Kaip galėtų būti taikoma sutarties atsisakymo teisė?  
 
2 variantas. Visoje vartotojų acquis būtų nustatyta vienoda pranešimo apie sutarties atsisakymą 
tvarka. 
 
Mūsų nuomone, siekiant vartotojus paskatinti drąsiau įsigyti ir kitose valstybėse veikiančių 
prekybininkų produktus, turėtų būti nustatyta vienoda pranešimo apie sutarties atsisakymą tvarka 
visoms valstybėms narėms. 
 
 
F3 klausimas. Kokias išlaidas turėtų patirti sutarčių atsisakę vartotojai? 
 
1 variantas. Dabartinės reguliavimo galimybės būtų panaikintos, tada vartotojai, naudodamiesi 
sutarties anuliavimo teise, nepatirtų jokių išlaidų. 
 
Mūsų nuomone, vartotojas, pasinaudodamas savo teise atsisakyti sutarties per nustatytą laikotarpį, 
neturėtų patirti jokių išlaidų (išskyrus išlaidas pranešimui apie atsisakymą, pvz., pašto išlaidas), 
jeigu jis atsisako sutarties be tam tikrų pateisinamųjų priežasčių arba dėl pardavėjo kaltės. Taigi, 
atsižvelgiant į tai, svarstytinas 2 variantas, tačiau vartotojai turėtų patirti nevienodas išlaidas. 
Kartu reikėtų pastebėti, kad nacionalinės teisės normos galėtų nustatyti vartotojų pareigą atlyginti 
kitos sutarties šalies patirtas išlaidas. Tokio turinio nuostatos šiuo metu yra  nustatytos CK 6.356 
str. 3 d., 6.401 str. 3 d., 6.658 str. 4 d. 
 
 
G1 klausimas. Ar horizontaliojoje priemonėje turėtų būti numatyti bendri sutarčių teisės 
gynimo būdai vartotojams? 
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2 variantas. Būtų nustatytas bendrų sutarčių teisės gynimo būdų rinkinys vartotojams, pažeidus bet 
kurią vartotojų sutartį. Tokie teisės gynimo būdai būtų: vartotojo teisės nutraukti sutartį, prašyti 
sumažinti kainą ir sustabdyti veiklą. 
 
Mūsų nuomone, siekiant efektyvaus vidaus rinkos funkcionavimo ir vartotojų užtikrintumo įsigyjant 
prekes/paslaugas kitose valstybėse narėse, turėtų būti nustatytos bendros sutarčių teisės gynimo 
būdų taisyklės. 
 
G2 klausimas. Ar pažeidus sutartį pagal horizontaliąją priemonę vartotojams turėtų būti 
suteikta bendra teisė dėl nuostolių atlyginimo? 
 
3 variantas. Būtų įvesta bendra vartotojų teisė dėl nuostolių atlyginimo ir būtų nustatyta, kad šie 
nuostoliai turėtų bent jau padengti grynai ekonominius (materialius) nuostolius, kuriuos dėl 
sutarties pažeidimo patyrė vartotojas. Tada valstybės narės galėtų laisvai reguliuoti neekonominius 
nuostolius (pvz., moralinę žalą). 
 
Mūsų nuomone, Bendrijos lygmeniu reiktų reglamentuoti ekonominės žalos atlyginimą vartotojams 
pagal vienodas taisykles visoms valstybėms narėms. Tuo tarpu, moralinės žalos ar kitų 
neekonominių nuostolių atlyginimas, atsižvelgiant į valstybių narių teisės sistemų skirtumus bei 
skirtingas tradicijas, turėtų būti paliktas nacionalinei teisei. 
 
H1 klausimas. Ar vartotojų prekių pardavimo taisyklės turėtų būti taikomos papildomoms 
sutarčių, pagal kurias vartotojams teikiamos prekės ar skaitmeninio turinio paslaugos, 
rūšims? 
 
4 variantas. 2 ir 3 variantų derinys. 
 
Mūsų nuomone, atsižvelgiant į informacinių technologijų vystymąsi ir naujus prekių ar paslaugų 
teikimo/įsigijimo būdus, būtina praplėsti dabartinę vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties 
sampratą ir taikyti vartojimo prekių pardavimo taisykles papildomoms sutarčių rūšims, įskaitant ir 
skaitmeninio turinio paslaugas. 
 
H2 klausimas. Ar vartojimo prekių pardavimo taisyklės turėtų būti taikomos viešuosiuose 
aukcionuose parduodamoms naudotoms prekėms? 
 
2 variantas. Ne, joms neturėtų būti taikomos Bendrijos taisyklės. 
 
Pasirinkus 1 variantą nėra aišku, kaip vyktų viešuosiuose aukcionuose parduotų  naudotų prekių 
grąžinimas, keitimas ir pan., jeigu pvz., jos nekokybiškos. Kita vertus, reikėtų pripažinti, kad 
aukcionuose parduodamoms naudotoms prekėms turėtų būti taikomos vartojimo prekių pardavimo 
taisyklės tiek, kiek jos susijusios su informacijos suteikimo reikalavimais. Asmeniui, perkančiam 
prekę aukcione turėtų būti suteikta esminė prekės informacija. Asmuo, įsigijęs prekę su defektais, 
apie kuriuos pardavėjas jam nepranešė įsigijimo momentu, turėtų turėti teisę naudotis vartotojams 
taikoma apsauga. Atsižvelgiant į tai, svarstytina galimybė derinti 1 ir 2 variantus. 
Kartu pažymime, kad Lietuvos Respublikos CK 6.353 str. 3 d. 2 p., 6.366 str. 3 d. 2 p., 6.419 str.-
6.424 str. reglamentuojantys pirkimą aukciono būdu, nenumato, kad šiai sutarties rūšiai mutatis 
mutandis būtų taikomos vartojimo nuostatos.  
 
I1 klausimas. Kaip reikėtų apibrėžti pristatymą? 
 
2 variantas. Pristatymas turėtų reikšti, kad prekės vartotojui perduodamos sutartyje nurodytu laiku 
ir vietoje. 
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3 variantas. Pristatymas, jei nenurodyta kitaip, reikštų, kad vartotojas fiziškai perima prekes, 
tačiau šalys gali susitarti kitaip. 
 
2 variantas perteikia bendrąją pareigą– perduoti prekes vartotojui. Ši pareiga turi būti įvykdoma 
tinkamai, t.y. sutartyje numatytu laiku ir sutartyje nurodytoje vietoje. Tuo tarpu 3 variante  
siūlomas pristatymo apibrėžimas, siejamas su fiziniu prekių perdavimu vartotojui. Tokia nuostata  
iš esmės atitinka vartotojų teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principus, bet yra kai kurių rūšių 
sutartyse yra komplikuotai įgyvendinama (pvz., kai prekės siunčiamos paštu, kai vartotojas negali 
dėl objektyvių priežasčių perimti prekes arba kai vartotojas prekes perima ne pats asmeniškai, o 
per kitus asmenis). Kita vertus, atsižvelgiant į specifinius sutarčių atvejus ir sutarties laisvės 
principą, šalys galėtų susitarti ir dėl kitokio pristatymo (ir vartotojo teisių apsaugos mechanizmo 
veikimo pradžios) termino. Atsižvelgiant į tai, svarstytinas 2 ir 3 variantų derinys, o būtent 4 
variantas - pristatymas turėtų reikšti, kad prekės vartotojui perduodamos sutartyje nurodytu laiku ir 
vietoje, jeigu šalys nesusitaria kitaip. 
 
 
I2 klausimas. Kaip turėtų būti reguliuojamas rizikos perdavimas parduodant vartojimo 
prekes? 
 
1 variantas. Rizikos perdavimas turėtų būti reguliuojamas Bendrijos lygmeniu ir susijęs su 
pristatymo laiku. 

Mūsų nuomone, siekiant efektyvaus vidaus rinkos funkcionavimo ir atsižvelgiant į tai, kad 
Bendrijos teisės aktuose ketinama apibrėžti pristatymo sąvoką (I1 klausimas), rizikos perdavimas, 
kuris tiesiogiai susijęs su pristatymo sąvoka, taip pat turėtų būti reguliuojamas Bendrijos lygmeniu. 
Tuo tarpu pasirinkus 2 variantą ir toliau išliktų teisinio reguliavimo skirtumai. Atkreipiame dėmesį, 
kad Lietuvoje galiojančios daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymo taisyklės 
grindžiamos ne nuosavybės teisės perleidimo momentu, o galimybe užtikrinti daiktų saugumą dėl to, 
kad jie yra valdomi, ar yra pas kitus, su viena ar kita šalimi susijusius asmenis. LR CK 6.320 
straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu kas kita nenumatyta pirkimo-pardavimo sutartyje, daiktų 
atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina pirkėjui nuo to momento, nuo kurio pagal 
įstatymus ar sutartį pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti daiktus, 
neatsižvelgiant į nuosavybės teisės perėjimo momentą. Kai daiktai perduoti juos gabenti, atsitiktinio 
žuvimo ar sugedimo rizika pereina pirkėjui nuo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, jeigu 
sutartis ar prekybos papročiai nenumato ko kita (LR CK 6.320 str. 2 d.). 
 
 
J1 klausimas. Ar horizontaliojoje priemonėje turėtų būti pratęstas su reikalavimų neatitikimu 
susijęs terminas laikotarpiui, kurio metu buvo įgyvendinami teisės gynimo būdai? 
 
2 variantas. Taip. Horizontaliojoje priemonėje teisinės garantijos trukmė būtų pratęsiama iki 
laikotarpio, per kurį vartotojas negalėjo vartoti prekių dėl to, kad buvo vykdomi teisės gynimo 
būdai. 
 

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuva priskiriama toms valstybėms narėms, kurios  nacionaliniai 
teisės aktai nustato specialias garantijos termino pratęsimo taisykles. LR CK 6.335 str. 3 dalyje 
numatyta, kad jeigu pirkėjas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos 
terminas, dėl nuo pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol 
pardavėjas tas kliūtis pašalina. Garantijos terminas taip pat pratęsiamas tokiam laikui, kurį 
pirkėjas negalėjo daikto naudoti dėl trūkumų, jeigu pirkėjas tinkamai pranešė pardavėjui apie 
pastebėtus trūkumus, jeigu ko kita nenustatyta sutartyje (CK 6.335 str. 4 d.). 
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J2 klausimas. Ar garantija turėtų būti savaime pratęsiama, jeigu prekės taisomos siekiant 
pašalinti pasikartojančius defektus? 
 
2 variantas. Teisinės garantijos trukmė būtų pratęsiama po taisymo nustatomam laikotarpiui, 
siekiant išvengti to paties defekto pasikartojimų. 
 
Mūsų nuomone, vartotojo, įsigijusio prekę, kurioje yra tam tikras nuolat pataisymo reikalaujantis 
defektas, interesai bet kuriuo atveju nukenčia, kadangi jis ne dėl savo kaltės patiria papildomų 
nepatogumų, kurių nebūtų patyręs, jei prekė būtų kokybiška. Be to, tas pats defektas gali 
pasikartoti, todėl siekiant kompensuoti vartotojo patirtus nepatogumus, garantija turėtų būti 
savaime pratęsiama. 
 
J3 klausimas. Ar naudotoms prekėms turėtų būti nustatytos atskiros taisyklės? 
 
2 variantas. Horizontaliojoje priemonėje būtų nustatytos konkrečios naudotų prekių taisyklės: 
pardavėjas ir vartotojas gali susitarti dėl trumpesnio atsakomybės už naudotų prekių defektus 
laikotarpio (bet ne mažiau kaip vieneriems metams). 
 
Mūsų nuomone, atsižvelgiant į naudotų prekių amortizaciją ir naudotų prekių rinkos specifiką, šių 
prekių kokybės garantijos terminas, priklausomai nuo prekės paskirties, galėtų būti trumpesnis, nei 
naujų prekių (tačiau ne mažesnis, nei vieneri metai). Kartu atsižvelgiant į sutarties šalių laisvės 
principą, bei į tai, kad šalys savo nuožiūra gali nustatyti sutarties sąlygas, abejotina, ar reikėtų 
riboti atsakomybės už naudotų prekių defektus terminą. 
 
J4 klausimas. Kam priklausytų įrodymo, kad defektai jau buvo pristatymo metu, pareiga? 
 
2 variantas. Įrodymo, kad pristatymo metu defekto nebuvo, pareiga visą teisinės garantijos 
laikotarpį priklausytų profesionalui, jei tai atitiktų prekių pobūdį ir defektus. 
 
Mūsų nuomone, įrodymo pareiga visą garantijos laikotarpį turėtų priklausyti profesionalui, 
kadangi vartotojas, neturėdamas ar negalėdamas surasti pakankamai techninių galimybių ar 
specifinės informacijos, gali būti nepajėgus įrodyti, jog defektas buvo jau pristatymo metu. 
 
 
K1 klausimas. Ar vartotojas turėtų nevaržomai rinktis bet kurį galimą teisės gynimo būdą? 
 
2 variantas. Vartotojai nuo pat pradžių turėtų turėti galimybę rinktis bet kurį teisės gynimo būdą. 
Tačiau sutartį nutraukti būtų galima tik tam tikromis sąlygomis. 
 
Mūsų nuomone, kai vartotojo įsigyta prekė yra nekokybiška, vartotojas gali prarasti pasitikėjimą 
tos konkrečios rūšies preke ar jos gamintoju (platintoju), todėl jam turėtų būti suteikta teisė rinktis 
bet kurį teisės gynimo būdą, įskaitant ir sutarties nutraukimą tam tikromis sąlygomis. Atkreipiame 
dėmesį, kad LR CK 6.363 straipsnis, numatantis vartotojo teises nupirkus netinkamos kokybės 
daiktą, nenustato jokios vartotojų  teisių hierarchijos, t.y. vartotojas besąlygiškai ir nevaržomai gali 
pasinaudoti bet kokia jam tinkama teise savo pasirinkimu: pakeisti  prekę, sumažinti jos kainą, 
pašalinti trūkumus ar  atlyginti trūkumų pašalinimo išlaidas arba nutraukti sutartį ir pareikalauti 
grąžinti sumokėtą kainą.  
 
K2 klausimas. Ar vartotojai turėtų pranešti pardavėjui apie neatitikimus?  
 
1 variantas. Būtų numatyta pareiga pranešti pardavėjui apie bet kokius defektus. 
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Šis variantas, manytina, optimaliausiai galėtų užtikrinti tiek vartotojų, tiek ir profesionalų 
interesus. Atkreipiame dėmesį, kad būtent tokia pareiga yra numatyta Lietuvos nacionaliniuose 
teisės aktuose. LR CK 6.348 straipsnio 1 dalis numato, kad pirkėjas privalo pranešti pardavėjui 
apie sutarties sąlygų, nustatančių daiktų kokybę, kiekį, asortimentą, komplektiškumą, tarą ir 
pakuotę, pažeidimą per įstatymų ar sutarties nustatytą terminą, jei tokio nėra – per protingą 
terminą po to, kai buvo ar atsižvelgiant į daiktų pobūdį ir paskirtį turėjo būti nustatytas atitinkamos 
sąlygos pažeidimas. Jeigu pirkėjas nevykdo šios pareigos, pardavėjas turi teisę atsisakyti visiškai ar 
iš dalies patenkinti pirkėjo reikalavimus pakeisti daiktus, perduoti trūkstamus daiktus, pašalinti 
daiktų trūkumus, sukomplektuoti daiktus, supakuoti daiktus ar pateikti juos taroje arba pakeisti tarą 
ar pakuotę, jeigu įrodo, kad pirkėjui pažeidus savo pareigą neįmanoma įvykdyti reikalavimų arba 
kad tų reikalavimų įvykdymas pareikalautų nepaprastai didelių pardavėjo išlaidų, palyginti su 
tomis, kurių pardavėjas būtų turėjęs, jei pirkėjas būtų tinkamai pranešęs pardavėjui apie sutarties 
pažeidimą (LR CK 6.348 str. 2 d.). Kita vertus, galbūt svarstytinas ir 3 variantas (panaikinti pirkėjo 
pareigą pranešti apie neatitikimus). Šis variantas suteikia vartotojui galimybę pasinaudoti savo 
teisėmis per garantinį laikotarpį, nepriklausomai nuo to, ar jis tinkamai pranešė apie neatitikimus. 
 
 
L klausimas. Ar horizontaliojoje priemonėje turėtų būti numatyta tiesioginė gamintojų 
atsakomybė už neatitikimus? 
 
2 variantas. Tiesioginė gamintojų atsakomybė būtų nustatyta pagal pirmiau aprašytas sąlygas. 
 
Mūsų nuomone, siekiant efektyvaus vidaus rinkos funkcionavimo ir vartotojų pasitikėjimo įsigyjant 
prekes kitose valstybėse narėse, taip pat suteikiant vartotojams galimybę reikalauti žalos atlyginimo 
tiesiogiai iš gamintojų, tiesioginės gamintojų atsakomybės už neatitikimus taisyklės turėtų būti 
suvienodintos Bendrijos lygiu. Kartu pažymime, kad Bendrijos lygiu galėtų būti numatyta ir 
suvienodinta tiesioginė atsakomybė ne tik gamintojų, bet ir importuotojų bei platintojų. 
 
 
M1 klausimas. Ar horizontaliojoje priemonėje turėtų būti numatytas prekybos garantijos –
turinys? 
 
2 variantas. Būtų taikomos numatytos prekybos garantijų taisyklės. 
 
Mūsų nuomone, šis variantas yra priimtinas tuo aspektu, kad prekybos garantijos turinys ir su šia 
garantija susijusios taisyklės būtų vienodos visoms valstybėms narėms. Tai savo ruožtu užtikrintų 
efektyvesnį vidaus rinkos funkcionavimą ir paskatintų vartotojus sudaryti sutartis kitose valstybėse 
narėse, taip pat sudarytų palankesnes galimybes vartotojams naudotis savo teisėmis, kai prekė yra 
netinkamos kokybės. 
   
M2 klausimas. Ar horizontaliąja priemone turėtų būti reguliuojamas prekybos garantijos 
perdavimas? 
 
2 variantas. Būtų įvesta privaloma taisyklė, kad garantija iš karto perduodama paskesniems 
pirkėjams. 
 
Pirkimo-pardavimo sutarties atveju pardavėjas turi pareigą perduoti prekes vartotojui. Ši pareiga 
apima nuosavybės teisių į parduodamas prekes patvirtinimą ir garantija, kad šios prekės yra 
kokybiškos. Atsižvelgiant į tai, kad tokia garantija yra sudedamoji pardavėjo pareigos perduoti 
daiktus dalis, 2 variantas būtų priimtinesnis. 
  
M3 klausimas. Ar horizontaliąja priemone turėtų būti reguliuojamos prekybos garantijos, 
skirtos tik konkrečioms dalims? 



 9

 
3 variantas. Horizontaliojoje priemonėje būtų numatytas įsipareigojimas dėl informacijos ir, jei 
nenurodyta kitaip, būtų numatoma, kad garantuojama už visą sutartyje nurodytą prekę. 
 
Lietuvos nacionaliniai teisės aktai numato, kad pardavėjo suteikiama daiktų kokybės garantija 
galioja visoms daiktų sudėtinėms dalims, jeigu įstatymuose ar sutartyje nenustatyta kas kita (LR CK 
6.335 str. 1 d.). 
 
 
N klausimas. Ar yra daugiau su vartotojų apklausa susijusių klausimų arba sričių, kurias 
reikėtų toliau nagrinėti arba spręsti ES lygmeniu? 
 
Mūsų nuomone, ši Žalioji knyga nagrinėja esmines dabartinės vartotojų apsaugos teisės problemas. 
Pasiūlymų ar pastabų dėl papildomų klausimų ar sričių, kurias toliau reikėtų nagrinėti ES lygmeniu 
šiuo metu neturime, tačiau jie gali atsirasti tolimesnėse diskusijose.  
 


