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Straipsnyje aptariamas Europos Sąjungos teisėje paplitęs skaidrumo principas, jo turinys ir reikšmė. Taip
pat analizuojamos 1993 m. balandžio 5 d. Europos Tarybos direktyvos 1993/13/EEB dėl nesąžiningų
sąlygų vartojimo sutartyse nuostatos, įgyvendinančios skaidrumo principą, aptariami teisiniai padariniai,
pažeidus skaidrumo principo reikalavimus, bei nagrinėjama kaip minėtos direktyvos nuostatos
įgyvendinamos Lietuvos teisėje.
The article analyzes the principle of transparency prevailing in the European Union law, its purport
and import. It also analyzes provisions ofthe Council Directive 93/13IEEC of5April 1993 on UnfairTerms
in Consumer Contracts, which implement the transparency principle; the article also discusses legal
subsequence applied on the infringement of the requirements of the transparency principle and examines howthe aforementioned provisions of the directive are implemented in Lithuania law.

Įvadas

reglamentuotas Nesąžiningų sąlygų direktyvoje, yra skaidrumo principas (vok. Transparenz1993 m. balandžio 5 d. Europos Tarybos direkgebot, angį. transparency principle).
tyva 1993/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse1 (toliau straipsnyje Nesąžiningų sąlygų direktyva) yra priskiriama prie Euro- 1. Skaidrumo principas ir jo reikšmė:
pos Sąjungos vartotojų sutarčių teisę reglamen- bendrosios nuostatos
tuojančių direktyvų ir yra svarbiausia vartotojų Skaidrumo principas vartotojų apsaugos srityje
sutarčių teisės direktyva. Kai kurie autoriai tei- turi didelę reikšmę vartotojams. Šio principo
gia, kad šia direktyva buvo imtasi naujos veiklos tikslas yra apsaugoti vartotoją, kad nebūtų papačioje sutarčių teisės šerdyje [18, p. 275].
žeisti jo interesai. Todėl rinkoje esantys prekių
Vienas iš svarbesnių Europos Bendrijos tei- ir paslaugų siūlytojai yra įpareigoti siūlymą varsės, taip pat sutarčių teisės principų, jau seniai totojams suformuluoti aiškiai ir suprantamai.
žinomų kai kuriose Europos valstybėse, ir kuris Taip yra todėl, kad vartotojas kiek įmanoma tuOJ L 1993 95/29

ri gauti tikslią informaciją apie prekės ar paslaugų savybes, kainą ir sutarties sąlygas, kad

galėtų padaryti informuotą sprendimą, labiau- galimybė palyginti pasiūlymus dėl prekių ir pasiai atitinkantį jo interesus. Per skaidrumo prin- slaugų, o ypač kainas ir kitas jų pardavimo ir
cipą yra įgyvendinami vartotojų apsaugos tiks- teikimo sąlygas. Tai suteikia vartotojui galimylai, o būtent vartotojas yra ginamas nuo parda- bę suvokti savo būsimas teises ir pareigas, kilvėjo ar paslaugų teikėjo nesąžiningumo ir jam siančias iš sutarties, ir padidina galimybę padasuteikiama informacija, kad jis galėtų padaryti ryti kuo geresnį sprendimą. Iš esmės skaidrumo
tinkamiausią sprendimą.
principo tikslas yra tiek pagerinti vartotojo paSkaidrumo principo elementai yra pasiūly- dėtį prekių ir paslaugų siūlytojų atžvilgiu, tiek
mo, teikiamo vartotojui, aiškumas (vok. Klar- padidinti konkurenciją skaidrioje rinkoje [25,
heit, angį. clarity) ir suprantamumas (vok. Vers-p. 257]. Vartotojų pozicija pagerinama pageritaendlichkeit, angį. intelligibility), taip pat skaid-nus pasiūlos sąlygas ir išvengus apgaulės ir surumas, kuris yra būtinas, siekiant užkirsti kelią klydimo [16, p. 20]. Vadinasi, vartotojas turi būmaterialiam sąlygų, teikiamų vartotojams, ne- ti informuojamas apie prekės ir paslaugos pasąžiningumui [16, p. 19]. Teisės literatūroje pa- siūlymą kiek įmanoma geriau. Tačiau, kaip misiūlymo, teikiamo vartotojui, aiškumas ir su- nėta, skaidrumo principas ne tik pagerina varprantamumas yra vadinamas formaliuoju skaid- totojo padėtį verslininko atžvilgiu, bet ir padirumu (vok. formelle Transparenz, angl. proce- dina konkurenciją skaidrioje rinkoje. Skaidrudural transparency) arba, kitaip tariant, sutar- mas sumažina riziką sudarant sandorius ir paties sąlygų įtraukimo kontrole (vok. Einbezie- šalina netikrumą. Neskaidrumas yra pagrindas
hungskontrolle, angl. control the insertion ofcon-atsirasti rinkos iškraipymams.
tract terms), o skaidrumas, kuris būtinas užkirsSkaidrumo principas kartu su informacijos
ti kelią materialiam sąlygų nesąžiningumui, api- principu yra svarbi sąlyga, užtikrinanti konkubrėžiamas kaip materialusis skaidrumas (vok. renciją. Konkurencija negali optimaliai egzismaterielle Transparenz, angl. material transpatuoti, jei rinkoje nėra pakankamai informacijos
rency) arba, kitaip tariant, turinio kontrolė (vok. [16, p. 21]. Esantrinkojeneskaidrių pasiūlymų,
Inhaltskontrolle, angl. control the substance mat-tai galėtų lemti konkurencijos iškraipymą ir pater of contract terms).
kenktų vartotojų interesams. Tik turėdamas paSkaidrumo principas atėjo iš konkurencijos
teisės ir yra giliai įsišaknijęs Europos Bendrijų
teisėje. Galima net sakyti, kad skaidrumas tampa bendruoju Europos teisinės tvarkos principu
[4, p. 159]. Taigi skaidrumo principas yra ne tik
vartotojų teisės principas, bet ir sutarčių teisės
ir visos prekybos praktikos principas [24, p. 40].
Skaidrumo principas yra susijęs su rinkos funkcionavimu. Ir nors jis yra tik konkurencinės rinkos dalis, vaidina didelį vaidmenįrinkoje,ypač
siekiant joje užtikrinti konkurenciją. Rinkoje
efektyviai veikiant konkurencijai, vartotojas yra
apsaugomas nuo nesąžiningos verslininko veiklos. Per rinkos skaidrumą vartotojui suteikiama

kankamai informacijos vartotojas gali padaryti
sąmoningą sprendimą dėl prekių ar paslaugų įsigijimo. Kartu per informacijos atskleidimą yra
ne tik užtikrinama konkurencija, bet ir įgyvendinamas skaidrumo principo tikslas apsaugoti
vartotoją. Pagal skaidrumo principą reikalaujama, kad verslininkas, siūlantis savo prekes ar
paslaugas vartotojui, savo pasiūlymą rinkoje pateiktų taip, kad vartotojas nenukentėtų nuo prekių ar paslaugų klaidinančios reklamos ar paslėptų sutarties sąlygų [16, p. 36]. Tačiau informacijos dažnai trūksta. Rinkoje galima rasti
daug prekių ir paslaugų, kurių savybės iš pirmo
žvilgsnio atrodo panašios, tačiau skiriasi jų kai-

na. Ši situacija lemia vartotojo neužtikrintumą
ir toks netikrumas gali būti pašalinamas tik suteikiant vartotojui reikiamą informaciją2. Taigi
skaidrumas per konkurencijos prizmę yra susijęs su vartotojo pasirinkimu3 ir informacija, kuri yra būtina, kad vartotojas priimtų atsakingą
informuotą sprendimą. Ir sutartiniuose santykiuose vartotojo pasirinkimas ir jo turima informacija tampa pagrindiniais skaidrumo sąvokos elementais [4, p. 159].

vokiečių teisėje ir perimtas Europos Bendrijos
teisės [26, p. 261]. Iš tiesų, daugelio autorių
nuomone, skaidrumo principas nebuvo žinomas Europos Sąjungos valstybių narių teisėje
[23, p. 262], todėl šis principas yra naujovė.
Skaidrumo principas yra reikšmingas kasdieniame vartotojų gyvenime. Kuo skaidresnės (aiškesnės ir suprantamesnės) sutarčių sąlygos, tuo
labiau užtikrintas bus vartotojas. Be to, kaip minėta, skaidrumo principas užtikrina ir veiksmingą konkurenciją.

Skaidrumo principas yra nustatytas direktyvos 5 straipsnyje, kuriame reikalaujama aiškaus
ir suprantamo sutarčių parengimo4 (taip pat ati2.1. Skaidrumo principo reikšmė ir jo tinkamai direktyvos 4 straipsnio 2 dalyje). Nevaidmuo
sąžiningų sąlygų direktyvos 5 straipsnyje nustatyta bendra taisyklė: tose sutartyse, kur visos ar
Nesąžiningų sąlygų direktyva nėra pagrindinis
tam tikros vartotojui siūlomos sutarčių sąlygos
Europos Sąjungos teisės aktas, reglamentuojanpateikiamos raštu, jos turi būti išdėstomos aištis skaidrumo principą Europos Sąjungos teisėkia, suprantama kalba (vok. klar und verstaendje. Tačiau ir Nesąžiningų sąlygų direktyvoje itin
lich abgefasst, angį. in plain, intelligible languapabrėžiama Europos Sąjungos vartotojų teisės j
ge). Šis reikalavimas taikomas ir sąlygoms, kuinformaciją ir skaidrumą, kitaip tariant, direkrios apibrėžia pagrindinį sutarties dalyką, ir kaityvoje numanomas skaidrumo principo reikanos/atlygio adekvatumui (Nesąžiningų sąlygų
lavimas. Ir nors skaidrumo principas nėra aišdirektyvos 4 str. 2 d.). Kitaip tariant, šioms sukiai išreikštas direktyvoje (jis nėra nurodytas
tarties sąlygoms, jei jos yra neskaidrios, netaiir įvardytas), tačiau teisės literatūroje pripažįstakoma direktyvos 4 straipsnio 2 dalyje numatyta
mas kaip bendras direktyvos principas. N. Reichas
išimtis, kad joms nėra taikomas sąžiningumo
teigia, kad skaidrumo principas buvo žinomas
testas. Pažymėtina, kad direktyvos nuostata dėl
skaidrumo principo pabrėžiama, jog rengiamų
2
Informacijos teikimo reikšmė vartotojui yra pa- sutarčių sąlygos būtų aiškios ir suprantamos. Tabrėžiama ir ES vartotojų apsaugos programose kaip
čiau šis principas teisės literatūroje suprantaviena iš pagrindinių vartotojų apsaugos priemonių. Ji
apibrėžiama ne tik kaip pardavėjo ar paslaugų teikėjo
mas daug plačiau ir apima ne tik sutarčių paren-

2. Skaidrumo principo reglamentavimas Nesąžiningų sąlygų direktyvoje

pareiga atskleisti informaciją vartotojui (informacijos
atskleidimo pareiga), bet ir valstybės pareiga pasirūpinti, kad vartotojui būtų suteikta reikiama informacija. Valstybės pareiga apima tiek teisines, tiek organizacines priemones.
3
Vartotojo pasirinkimas yra Europos vartotojų teisės pagrindinė idėja. Europos Sąjungos vidaus rinka yra
grindžiama protingo pasirinkimo modeliu. Daugelis pozityvių derinimo priemonių galėtų būti geriausiai suprantamos per vartotojo pasirinkimo aspektą. Ši ideologija atsispindi ir Teisingumo Teismo praktikoje [20,
p. 306].

4

Kai kurios Europos Sąjungos valstybės narės, pavyzdžiui, Švedija, neperkėlė šio reikalavimo; manoma,
kad tai yra tik nukrypimas nuo contra profcreiuem taisyklės ir už jos pažeidimą nėra nustatytos sankcijos.
Tačiau kai kurie autoriai teigia, kad standartinių sutarčių sąlygų parengimo aiškia ir suprantama kalba reikalavimas turėtų būti esminė taisyklė, ir ši taisyklė, ir
contra profcrentcm taisyklė turėtų būti numatyta siekiant skatinti didesnio aiškumo sutarčių rengimo stadijoje [15, p. 216].

gimą, bet ir informacijos vartotojui suteikimą, nuostatos bei direktyvos preambulės dvidešimsutarčių sąlygų įteikimą ir kt.
toji pastraipa. Tačiau nėra jokio ryšio - nei turiSkaidrumo principas, įtvirtintas direktyvos nio, nei sisteminio tarp straipsnio ir nesąžinin5
5 straipsnyje, atlieka įvairias funkcijas atsižvel- gumo kontrolės .
, giant į tai, kiek jis susijęs su kitomis direktyvos
Kitų teisės teoretikų nuomonė išplaukia iš
nuostatomis. Europos Komisija savo praneši- Nesąžiningų sąlygų direktyvoje nustatyto grynai
me dėl Nesąžiningų sąlygų direktyvos įgyvendi- formalaus reikalavimo parengti aiškias ir sunimo [3, p. 17] nurodo, kad Nesąžiningų sąlygų prantamas sutarčių sąfygas. Būtent remantis Nedirektyvos požiūriu skaidrumo principas gali bū- sąžiningų sąlygų direktyvos 5 straipsniu vartoti vertinamas dvejopai: visų pirma, kaip būdas tojui suteikiama teisė į skaidrumą. Neskaidrios
vetuoti sutartinių sąlygų numatymą sudarant su- sąlygos dėl savo nesuprantamumo yra nesąžitartį (jei analizuojama pagal Nesąžiningų sąly- ningos ir dėl to negaliojančios, nes vartotojas
gų direktyvos preambulės dvidešimtąją pastrai- būtent dėl to, kad tinkamai nesuprato sutarties
pą, kuri nustato, kad „...vartotojui turi būti su- sąlygų, nepadarė tinkamo savo sprendimo ir pateikiama galimybė išnagrinėti visas sąlygas..."). sirinkimo. Taigi vartotojas neįgyvendino savo
Aiškinant šiuo būdu, skaidrumo principas yra teisės savo nuožiūra pasirinkti prekes ir paslausuprantamas siauriau - tik kaip būdas kontro- gas. P. Guilleno teigimu, skaidrumo principas
liuoti sutarties sąlygų įtraukimą sutarties suda- yra numatytas tik kaip turinio kontrolė, nes aberymo metu; antra, kaip būdas įvertinti sutarti- jotina prasmė direktyvoje nustatyti dvigubą
nių sąlygų turinį (jei analizuojama pagal ben- skaidrumo kontrolę. Todėl sutarties sąlygų įtraudrąjį sąžiningumo kriterijų, nustatytą direkty- kimo kontrolę galima laikyti grynąja viešumo
vos 3 straipsnyje). Galima sutikti su šiuo požiū- kontrole [17, p. 312]. Iš tiesų prasminga yra regriu, kad iš tiesų Nesąžiningų sąlygų direktyva lamentuoti ir kontroliuoti formalųjį neskaidruapima abu skaidrumo principo aspektus: for- mą, kuris apsaugotų vartotoją nuo neaiškių ir
malųjį ir materialųjį, ir skaidrumo principas yra nesuprantamų, o kartu siurprizinių sutarčių sątiek kaip sutarties sąlygų įtraukimo į sutartį (vok.
Einbeziehungskontrolle), tiek sutarties sąlygų tuTokią nuomonę yra išsakęs H. Heinrichsas teigdarinio (vok. materielle Transparenz der Klauseln),
mas, kad Nesąžiningų sąlygų direktyvoje skaidrumo prinkontrolės kriterijus.
5

Tačiau skaidrumo principo vaidmuo Nesąžiningų sąlygų direktyvoje yra diskutuojamas, ir
teisės teorijoje vyrauja kelios nuomonės. Yra manančių, kad Nesąžiningų sąlygų direktyva numato tik formaliąją nesąžiningų sąlygų kontrolę, kita nuomonė, kad apima tiek formaliąją, tiek
materialiąją nesąžiningų sąlygų kontrolę.
Taigi vieni autoriai mano, kad skaidrumo
principas, numatytas direktyvos 5 straipsnyje,
neabejotinai atlieka sąlygų įtraukimo į sutartį
kontrolę. Šią nuomonę pagrindžia ir Europos
Komisijos 1992 m. patobulinto pasiūlymo [2]
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cipas yra numatytas 5 straipsnio 1 dalyje, o nesąžiningumo testas yra numatytas 3 straipsnyje, o šiame straipsnyje nėra numatyta, kad neskaidrios sąlygos patektų į
sąžiningumo testą. Taip pat Nesąžiningų sąlygų direktyvoje aptariant nesąžiningų sąlygų naudojimo teisinius padarinius (direktyvos 6 str.) bei kolektyvinių teisių gynimo priemones (direktyvos 7 str.), jos nėra siejamos su neskaidriomis sąlygomis, bet tik su nesąžiningomis. Taigi šią nuomonę sustiprina ir teisinių padarinių
skirtumas tais atvejais, kai yra naudojamos neskaidrios
sąlygos, ir tais atvejais, kai nesąžiningos. Kai sąlygos yra
nesąžiningos, Europos Sąjungos valstybės narės turi numatyti sutarties negaliojimo padarinius, o kai sutarties sąlygos
yra neskaidrios, nors direktyvoje nenustatoma aiškių padarinių, tačiau atsižvelgiant į Europos Komisijos 1992 m.
pasiūlyme numatytas nuostatas ir į santykių reguliavimo
prigimtį, galima teigti, kad neskaidrios sąlygos neturėtų
būti laikomos sutarties dalimi [19, p. 172-173].

lygų, jeigu tai reikštų, kad, atlikus formaliąją kontrolę ir nustačius formalaus skaidrumo pažeidimus, formaliosios skaidrumo kontrolės pakaktų ir nereikėtų atlikti materialiosios sutarčių sąlygų kontrolės. Tokiu atveju būtų taupomi ir laikas, ir pinigai.
Taigi Nesąžiningų sąlygų direktyvos 5 straipsnyje formuojamas good faith principas formaliu būdu [27, p. 242]. Formaliu būtent todėl,
kad straipsnyje nenukreipiama į sutarties sąlygų turinį, bet tik j jų suprantamumą. Direktyvos
3 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 1 dalyje aptariamas sutarties sąlygų turinio nesąžiningumas,
o 5 straipsnyje reglamentuojamas formalusis sąžiningumas rašytinėms sąlygoms pateikti. Sąlygos, kad atitiktų šį reikalavimą, turi pateikti visą būtiną sutarčiai sudaryti informaciją vartotojui, kad šis galėtų sudaryti sutartį žinodamas visus faktus [3, p. 17].
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad direktyvoje
numatytas aiškumo ir suprantamumo reikalavimas, yra taikomas tik raštu sudarytoms sutartims. Tiesa, vertinant šį straipsnį su kitomis direktyvos nuostatomis, jis kelia kai kurių neaiškumų. Pirma, direktyvos preambulės dvidešimtoji pastraipa, nustatanti, kad „kadangi sutartys
turi būti parengtos aiškia, suprantama kalba, ir
vartotojui faktiškai turi būti suteikiama galimybė išnagrinėti visas sąlygas", neapriboja direktyvos taikymo tik rašytinėms sutartims. Atvirkščiai, iš šios preambulės nuostatos galima daryti
išvadą, kad direktyva siekiama nustatyti aiškumo ir suprantamumo reikalavimą visų formų
sutartims. Antra, Nesąžiningų sąlygų direktyvos
4 straipsnio 2 dalyje taip pat nenumatoma apribojimo dėl rašytinių sutarčių. Kai kurie autoriai yra išreiškę nuomonę, kad šis straipsnis turi
būti taikomas ir žodinėms sutartims. Tokia nuomonė yra grindžiama vartotojų interesų apsaugos tikslu [31, p. 2031]. Atsižvelgiant į tai, kad
skaidrumo principas taip pat yra sąžiningumo

principo (angį. good faith, vok. Treu und Glaube) išraiška ir yra pripažįstamas kaip bendras
direktyvos principas, jis galioja ir žodžiu sudarytoms sutartims, tokiu atveju Europos Sąjungos valstybės narės, vadovaudamosi direktyvos
8 straipsniu, galėtų nustatyti šio principo taikymą ir žodinėms sutartims. Jis taikomas ir tuo
atveju, kai visa sutartis yra rašytinė, ir kai atskiros sutarčių sąlygos yra rašytinės. Taip pat jis
taikomas neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu yra
išreikšta rašytinė forma - sutartis yra ranka rašyta, išspausdinta ir pan. Minėta nuostata taikoma ir elektroninėms sutartims6.

2.2. Skaidrumo principas ir vartotojo
teisė į informaciją
Teisės literatūroje diskutuojama, ar skaidrumo
principas Nesąžiningų sąlygų direktyvoje yra tik
tam tikra negatyvios kontrolės forma, kuri leidžia pašalinti neaiškias ir nesuprantamas sąlygas, ar skaidrumo principas galėtų būti suprantamas kaip nustatantis pozityvią pareigą informuoti vartotoją [4, p. 168]. Europos Komisija
pranešime [3, p. 17] dėl Nesąžiningų sąlygų direktyvos įgyvendinimo nurodo, jog skaidrumas
reiškia, kad vartotojas, prieš sudarydamas sutartį, turi teisę gauti visą reikiamą informaciją,
kad galėtų padaryti sprendimą.
Europos Komisija dėl teisės į informaciją
ikisutartiniuose satykiuose (angį. pre-contractual information) pataisytame 1992 m. direktyvos projekte [2] buvo numačiusi atitinkamą nuostatą-projekto 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta,
kad neatsižvelgiant į tai, sąlyga yra sąžininga ar
ne, sąlyga, kuri nebuvo individualiai aptarta, turi būti laikoma akceptuota vartotojo tik tuo atveju, jei pastarasis turėjo tinkamą galimybę išsianalizuoti sąlygas prieš sudarydamas sutartį. Ši
6

Šią nuomonę yra išsakę M. Tenreiro ir J. Karsten
[27], M. Wolf [31] ir kt.
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nuostata buvo perimta iš Vokietijos įstatymo dėl
standartinių sąlygų 2 straipsnio. Taryba iš esmės buvo palanki tokiai vartotojo teisei, tačiau
manė, kad šios nuostatos negali patekti į direktyvos reguliavimo sritj, o turėtų būti numatomos nacionalinėse taisyklėse, reglamentuojančiose sutarčių sudarymą. Nors teisė į informaciją Tarybos ir buvo atmesta, tačiau tam tikri Nesąžiningų sąlygų direktyvos aspektai leidžia interpretuoti taip, kad galima pripažinti tokią teisę (Nesąžiningų sąlygų direktyvos preambulės
dvidešimtoji pastraipa, priedo i) punktas) [3, p.
18]. Kaip minėta, Nesąžiningų sąlygų direktyvos preambulės dvidešimtoji pastraipa nustato:
„kadangi sutartys turi būti parengtos aiškia, suprantama kalba, ir vartotojui faktiškai turi būti
suteikiama galimybė išnagrinėti visas sąlygas, o
kilus abejonėms, turi būti interpretuojama vartotojo naudai". Ši nuostata yra susijusi su direktyvos 5 straipsniu, tačiau, kaip minėta, šiame
straipsnyje nėra minima vartotojo teisė turėti galimybę susipažinti su visamis sutarties sąlygomis iki ją sudarant. Tačiau direktyvos priedo pirmo skyriaus i) punkte pateikiant nesąžiningos
sąlygos pavyzdį numatoma sutarties sąlyga, kuri yra susijusi su informacijos atskleidimo pareigos nevykdymu -sutarties sąlyga, kurios tikslas arba rezultatas sąlygas, su kuriomis vartotojas neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, padaryti jam neatšaukiamai
privalomas. Ir nors direktyvoje nėra numatyta
jokių sankcijų už skaidrumo principo pažeidimą, vis dėlto iš šių nuostatų galima daryti išvadą, kad jeigu vartotojas neturėjo realios galimybės susipažinti su sutarties sąlygomis iki sudarant sutartį, jos neturėtų būti privalomos vartotojui. Be to, kaip teigėme, direktyvoje yra nustatytas formalusis skaidrumo principas, kuris apima ir informacijos suteikimą vartotojui, tokiu
atveju direktyva nustato ir ikisutartinių santykių sąžiningumo principą.
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Taigi akivaizdu, kad skaidrumo principas ir
vartotojo teisė į informaciją yra glaudžiai susiję.
M. Wolfas teigia, jog skaidrumo principas gali
būti suprantamas kaip Europos Teisingumo
Teismo palankiai vertinamo ir Europos Sąjungos teisėje įtvirtinto informacijos modelio išraiškos forma [31, p. 2029]. Vartotojo teisės j informaciją yra pabrėžiamos ir kituose Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose Europos Sąjungos vartotojų sutarčių teisę.

2.3. Skaidrumo principo turinys aiškumo ir suprantamumo
reikalavimas
Esminis skaidrumo principo elementas, nustatytas direktyvoje, yra aiškumo ir suprantamumo reikalavimas. Tačiau nepaisant jų svarbumo, deja,
šių sąvokų turinys direktyvoje nėra pateiktas. Abu
reikalavimai yra susiję su būdu, kuriuo standartinės sąlygos yra pateikiamos vartotojui, tai yra abu
reikalavimai iš esmės yra formalūs. Be abejonės,
tiek aiškumo, tiek suprantamumo koncepcijos
gali būti plėtojamos ir priklauso nuo to, kaip teismai taikys šias sąvokas. Standartinių sąlygų naudotojas negali būti tikras, kiek „aišku" yra aišku
ir kiek „suprantama" yra suprantama. Taigi teismai gali formuluoti atitinkamus reikalavimus ir
netiesiogiai naudodami skaidrumo principą pašalinti nesąžiningas sąlygas [4, p. 158].
Taigi ką reiškia žodžiai „aiškumas" ir „suprantamumas"?
Aiškumas. Žodis „aiškumas" (vok. Klarheit, angį. clarity) yra labiau susijęs su išoriniu
sąlygų pateikimu [4, p. 158]7. Taigi pagal šį prin7

Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (http://www.Ikz.lt)
žodis „aiškus" apibrėžiamas taip: 1. gerai matomas, šviesus, skaistus, giedras; 2.lengvai išskaitomas; 3.gerai atrodantis, gražus; 4. gerai girdimas, skardus, garsus;
5. lengvai suvokiamas, suprantamas, akivaizdus; 6. patikimas; 7. smarkus.

cipą sutarčių sąlygos turi būti parengtos suprantamai, nedviprasmiškai, aiškiai ir tiksliai. Aiškumo principo yra laikomasi, kai išvengiama
netikėtumo, apsirikimo ir abejonių dėl sutarties sąlygų formos ir formuluočių [31, p. 2030].
Aiškumas reiškia, kad standartinių sąlygų naudotojas, norėdamas standartinėse sąlygose nustatyti teisines pareigas ir teises, turi pareigą užtikrinti vartotojui sąlygų tikrumą, aiškumą, konkretumą ir nurodyti galimus padarinius. M. Tenreiro ir Jensas Karstenas teigia, kad pagal aiškumo
reikalavimą vartotojas turi galėti aiškiai suprasti
pasirašytos sutarties sąlygų padarinius ir jų formuluotėse ir išoriniame pateikime turi būti vengiama netikėtų siurprizų, neteisingo supratimo
ar abejonių [27, p. 242]. Aiškumo principas yra
grindžiamas teisinio tikrumo reikalavimu.
Šiuo atveju, žinoma, kyla klausimas, kaip
užtikrinti, kad sutarties tekstas būtų paprastas
ir suprantamas vartotojui, turint omenyje, jog
teisinė kalba yra sunkiai suprantama paprastam
asmeniui. Teisinė kalba yra ypatinga. Įprastai
sutartis rengia teisininkai, jose pateikia nuorodas ne tik į reikiamus teisės aktus, o ypač j reglamentuojančius civilinę teisę, bet ir vartoja dalykinę teisinę terminiją. Tokiu atveju suprasti sutartį vartotojui beveik neįmanoma, vadinasi,
skaidrumo principas sunkiai gali būti įgyvendinamas realiame gyvenime. Tačiau siekdami
spręsti šią problemą, verslininkai turėtų stengtis kiek įmanoma aiškiau ir suprantamiau suformuluoti standartines sutarčių sąlygas. Turi
būti vengiama vartoti nežinomus teisinius terminus [16, p. 153]. M. Wolfas teigia, kad sutarties sąlygų kalba turi būti visiems suprantama
bendrinė kalba ir sutarties sąlygose negali būti,
vartojant teisinius terminus, paslėpta bendrinė
sąlygų prasmė [31, p. 2030]. Tačiau toks sprendimo būdas gali atrodyti ir nepriimtas, nes, viena vertus, tokios sutartys atrodys neprofesionaliai, kita vertus, nėra aišku, kaip tokios sutartys

bus traktuojamos teismuose. Tačiau nepaisant
to vis dėlto turi būti stengiamasi pasiekti, kad
vartotojui sąlygos būtų kuo suprantamesnės.
Suprantamumas. Šis žodis (vok. Verstaendlichktit, angį. intelligibility) yra siejamas su
suvokimu8. Taigi kalbama apie vidines vartotojo galimybes suvokti standartines sutarčių sąlygas. Šis skaidrumo reikalavimas reiškia, kad sutarčių sąlygos turi būti parengtos taip, kad vartotojas sugebėtų suvokti jų prasmę. M. Wölfo
nuomone, suprantamumas yra siekis, kad vidutinis vartotojas suprastų atitinkamų sutarčių sąlygų norimą prasmę [31, p. 2030].
M. Tènreiro ir Jenso Karsteno nuomone, suprantamumo reikalavimas apima tiek naudojamą stilių, tiek struktūrą, kaip sutarties sąlygos
yra išspausdintos ant popieriaus [27,
p. 242]. M. Wolfo manymu, suprantamumo reikalavimas yra ir įskaitomumas (vok. Lesbarkeit), kad vartotojas galėtų perskaityti sutarties
sąlygų turinį. Tik tai, ką jis galės perskaityti, iš
principo galės suprasti [31, p. 2030]. Taigi sutarties sąlygos neturi būti išspausdintos smulkiomis raidėmis.
Su suprantamumo reikalavimu glaudžiai yra
susijusi kalbos problematika. Suprantama, kad
vartotojas turi mokėti tą kalbą, kurią vartojant
yra suformuluotos sutarčių sąlygos, siekiant, kad
jis jas suprastų. N. Reicho teigimu, vidutinio vartotojo suprantamumo galimybės yra abejotinos,
turint omenyje, kad jam teisinę kalbą sudėtinga
suprasti ir gimtąja kalba, o ką jau kalbėti apie
užsienio kalbą. Taigi su skaidrumo principu, o
ypač su suprantamumo reikalavimu, yra susijusi ir kalbos problematika, tai yra vidaus rinkoje
yra svarbu kalba, kuria sąlygos turi būti pateikiamos vartotojui. Skaidrumo reikalavimas yra

8
Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (http://www.lkz.It)
žods „suprantamas" apibrėžiamas taip - lengvas suprasti, suvokiamas.
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tas, kad sutarties sąlygų turinys būtų aiškus ir
suprantamas, o kalba, kuri yra vartojama sudarant sutartį, būtų suprantama kitai sutarties šaliai [16, p. 24]. Jei vartotojas nesupranta kalbos
ar ją supranta labai silpnai, gali atsitikti taip,
kad vartotojas prisiima pareigas ir įgyja teises
nesuprasdamas ar mažai suprasdamas sutarties
sąlygų turinį.
Šis klausimas nėra išspręstas nei Europos
Sąjungos teisės aktų lygmeniu9, nei nacionaliniuose teisės aktuose. Jo neišsprendė ir Nesąžiningų sąlygų direktyva10. Kaip minėta, viena iš

Nesąžiningų sąlygų direktyvos priėmimo priežasčių yra palengvinti vartotojams sudaryti tarptautinio pobūdžio sutartis, tačiau ši direktyva
nesprendė kalbos problemos, o ji taip pat yra
didelė kliūtis vartotojams sudaryti tarptautines
sutartis.
Teisės literatūroje yra pateikta nuomonė [20,
p. 110], kad tol, kol pasirodys Europos Teisingumo Teismo sprendimų šia tema, galima labai
miglotai sakyti, kad suprantamumo reikalavimai turbūt sudaro kalbos pasirinkimo apribojimų skirtingose Europos Bendrijos dalyse. Šiuo
aspektu turėtų būti laisvo automatinio standartinių sąlygų judėjimo apribojimų. Kaip teigia
9
Tačiau pažymėtina, kad ši problema nėra ignoruoT Wilhellmsonas [20, p. 110], sutarties sąlygos
jama Europos Sąjungoje. Europos Komisija buvo sudariusi darbo grupę kalbos problemai nagrinėti. Be to, ši turėtų būti bent jau verčiamos, kad galėtų būti
problema yra sprendžiama įvairiais būdais keliose varto- tinkamos rinkai, kurioje naudojamos. N. Reitojų apsaugos direktyvose. Tačiau šios taisyklės yra įvairiarūšės (nevienalytės) ir negali būti iš jų formuluojamas chas kalbos vartojimo problemą vadina centribendras principas, nors vartotojams palankiausia yra Eu- ne vidaus rinkos problema ir teigia, kadangi šios
ropos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/47/EB, priimta 1994 m. spalio 26 d., dėl pirkėjų apsaugos, susijusios problemos direktyva neišsprendė, ji galėtų būti
su teisės tam tikru laiku naudotis gyvenamosiosmis pa- sprendžiama per tarptautinės privatinės teisės
talpomis pirkimo sutarčių tam tikrais aspektais, reikanormas, nustatant, jog jei sutartyje yra taikoma
laujanti, kad sutartys turi būti parengtos mažiausiai vievartotojo
tėvynės teisė (vok. Heimatrecht), tona iš oficialių valstybių narių, kurioje gyvena pirkėjas
(purchaser resides), kalbų arba pirkėjo pageidavimu - kiu atveju kaip pagrindas turėtų būti vartojama
viena iš kalbų valstybės narės, kurios pilietis jis yra.
10
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teisės literatūroje irjokalba[26,p.263].
yra išreikšta nuomonė, kad Nesąžiningų sąlygų direktyVokietijos teismų praktikoje [16] buvo sprenvos S straipsnyje nustatyti skirtingi reikalavimai raštu
džiama
sutarties sąlygų vertimo problema, tasudaromoms sutartims: aiškumas, suprantamumas ir vartoti kalbą, kurią vartotojas supranta. Autoriai teigia, kad čiau Teisingumo Teismas pateikė nuomonę, kad
tai ypač svarbu tarptautinėms sutartims, kurių sudarymą
sutarties sąlygų vertimas nėra būtinas, kai sutardirektyva siekia palengvinti. Negalima protingai tikėtis, kad remiantis pasitikinčio vartotojo modeliu, kiek- ties šalis yra užsienietis ir neturi vokiečių kalvienas individas moka visas kalbas, kurios yra vartoja- bos žinių. Šiame sprendime nebuvo diskutuojamos Europos Bendrijoje. Mažiausiai bent jau pasienio
regionuose standartinės sąlygos turėtų būti prieinamos ma aiškinimo pareiga. Vadinasi „blogos" sutarkeliomis kalbomis, kai yra vykdomi tarptautinio pobū- ties sudarymo rizika tenka tik vartotojui.
!
džio pirkimai [27, p. 242, 243]. Tokios nuomones yra ir
Tačiau
net
ir
sutinkant,
kad
direktyva
nenuį
H.W. Micklitzas [27, p. 242, 243]. Jis mano, kad iš
l
direktyvos 5 straipsnio galima daryti išvadą, kad sutar- stato kalbos reikalavimo ir nesprendžia proble- '

ties sąlygos turi būti išspausdintos ta kalba, kurią vartotojas supranta, arba bent ta kalba, kuri yra bendra tai
sričiai, kurioje vartotojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą. Tačiau ši nuomonė pernelyg plečiamai aiškina direktyvos nuostatas ir nors, kaip minėta, vienas iš direktyvos
tikslų yra palengvinti vartotojams sudaryti tarptautinius
sandorius, tačiau, manytume, jis apsiriboja minimalių
vartotojų apsaugos nuo nesąžiningų sutarčių sąlygų standartų nustatymu, bet nenumato valstybėms narėms pa-
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reigos užtikrinti, kad vartotojas turėtų galimybę susipažinti su sutarties sąlygomis ta kalba, kurią jis supranta.
M. Wolfas taip pat mano, kad pagal suprantamumo principą taip pat reikia, kad sutarties sąlygos būtų parengtos
vartotojo gimtąja kalba arba ta kalba, kuri jo gyvenamojoje vietoje ar nuolatinėje gyvenamojoje vietoje yra įprasta
kalba [31, p. 2030].

mos palankiai vartotojui, akivaizdu, jog verslininkui išlieka pareiga paaiškinti sutarties sąlygų turinį suprantama vartotojui kalba (sutarties
sąlygų aiškinimo pareiga).
Aiškumas ir suprantamumas turi būti pačiose sutarties sąlygose (išplaukti iš pačių sąlygų),
bet neturi būti išvedamas iš papildomo žodinio
paaiškinimo, nes tada vartotojas sutartį sudarant
privalėtų aiškintis sutarties sąlygų turinį [31,
p. 2030, 2031].
Taigi akivaizdu, kad aiškumo ir suprantamumo reikalavimai nėra identiški ir šie žodžiai nėra sinonimai1 '. Sutarčių sąlygos, nors ir parengtos aiškia kalba, vis tiek gali likti nesuprantamos. Tačiau direktyvos požiūriu heka neaišku,
ar tam, kad sąlygos būtų pripažintos nesąžiningos, pakanka neatitikties tik vienam iš skaidrumo principo reikalavimų, ar turi būti nustatytas
abiejų reikalavimų pažeidimas. Teisės literatūroje pateikiama nuomonė, kad atsižvelgiant į tai,
jog skaidrumo principas apima abu reikalavimus, pažeidus bent vieną reikalavimą tokios sutarties sąlygos turėtų būti laikomos nesąžiningos, nes faktiškai jau yra pažeidžiamas skaidrumo principas [16, p. 155].

komos nesąžiningos. Tai gali reikšti, kad jeigu
tokia standartinės formos sutartis yra vartotojo pasirašyta, gali būti laikoma neginama teismo tvarka (angį. unenforceable), jeigu sutarties forma sutarties sudarymo laikotarpiu buvo vartotojui pateikta tiek vėlai, kad jis neturėjo jokios galimybės su ja susipažinti [20, p. 110].
Kitos direktyvos nuostatos taip pat palaiko idėją, kad vartotojas turi turėti priėjimą prie sutarties. Taigi pagal direktyvą netiesiogiai reikalaujama, kad sutarties sąlygos būtų pateiktos vartotojui į rankas.
Teisės literatūroje yra pateikiama nuomonių
[4, p. 168], kad skaidri sąlyga turėtų būti: 1) fiziškai prieinama vartotojui; 2) išreikšta aiškia
ir suprantama kalba; 3) parašyta tokio didumo,
kad būtų įmanoma perskaityti; 4) sureikšminta
sutartyje, kitaip tariant, jai turi būti suteikta sutartyje atitinkama reikšmė pagal jos reikšmingumą ir naštą, kuri užkraunama sutarties šaliai;
5) kur būtina, jos prasmė turi būti paaiškinta ir
apibendrinta.

2.4. Vartotojo koncepcija

Su skaidrumo principu susijusi tam tikra vartoSkaidrumo reikalavimas apima ne tik aišku- tojo koncepcija, kuriai nepakanka vien bendrų
mo ir suprantamumo reikalavimą, bet ir reika- vartotojo sąvokai taikomų kriterijų. Teisės litelavimą, kad jos būtų fiziškai prieinamos varto- ratūroje yra pateikiama nuomonė, kad skaidrutojui [20, p. 110, 311]. Šis principas gali būti mo principui įgyvendinti yra reikšmingas, o ypač
išvedamas iš direktyvos priedo i) punkto, pagal sutarties sąlygų suvokimo kriterijumi turėtų būti
kurį sąlygos, kurių tikslas arba rezultatas yra pa- vidutinis vartotojas (vok. Durchschnittskunde,
daryti vartotojui neatšaukiamai privalomas są- angį. average consumer) [27, p. 242, 243; 16,
lygas, su kuriomis vartotojas neturėjo galimy- p. 32-34]. Šiuo atveju yra labai svarbu, kad varbės susipažinti iki sutarties sudarymo, yra lai- totojas suprastų sutarties sąlygas be trečiųjų asmenų pagalbos.
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Teisės literatūroje taip pat pateikiama abejonių
dėl abiejų kriterijų naudojimo, taip pat abejojama, ar
yra galimybė bei prasminga suteikti jiems skirtingą prasmę. Yra pateikiama nuomonė, kad iš tiesų aiškumas ir
suprantamumas yra sinonimai. Thi, kas aišku, tas yra ir
suprantama, ir atvirkščiai, tai, kas yra suprantama, yra
aišku [19, p. 174 ].

Tiesa, tokia vartotojo samprata nėra apibrėžta Europos Sąjungos teisės aktuose. Tokia samprata ar tokie vartotojo požymiai nėra pateikti
ir Nesąžiningų sąlygų direktyvoje. Taigi šiuo atveju yra reikšminga nacionalinių teismų prakti-
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ka vidutinio vartotojo sampratai atskleisti. Iš tiesų vidutinis vartotojas realiai neegzistuoja ir yra
tik retorinė figūra, tačiau ji vaidina reikšmingą
vaidmenį vartotojų apsaugoje. Atsižvelgiant į tai,
kad vidutinio vartotojo samprata nėra pateikta
(ar bent tam tikri kriterijai, apibrėžiantys vartotojui „aiškios ir suprantamos" kalbos esmę), būtent teismui šiuo atveju suteikiamos galios spręsti, ar sutarčių sąlygos buvo parengtos aiškiai ir
suprantamai. Tam, kad teismas galėtų tai nuspręsti, be abejonės, jam reikalingi tam tikri kriterijai. Būtent toks kriterijus ir yra vidutinis vartotojas. Vidutinis vartotojas yra svarbus, nes teisėjas, atsižvelgdamas j šią figūrą, savo sprendime gali remtis ne tik pavienio vartotojo elgesiu
tam tikroje situacijoje, jis gali remtis tam tikros
vartotojų grupės elgesiu [16, p. 33]. Šiuo atveju
kalbama ne apie visus vartotojus (jų visumą), o
apie tam tikrus vartotojus, kurie elgtųsi atitinkamai tam tikros sutarties atžvilgiu. Vokietijos
teismų praktikoje yra pateiktas toks vidutinio
vartotojo apibrėžimas: vidutinis vartotojas yra
kažkas, kuris sąžiningai rūpindamasis gali suvokti tam tikrų sąlygų turinį ir prasmę, kai jos
yra aiškiai parengtos ir aiškiai suformuluotos
[16]12. Iš tiesų ši sąvoka yra diskutuotina ir nėra
pakankamai aiški. Skaidrumo principo atžvilgiu nėra aišku, ar vartotojas turi stengtis suprasti sutarčių sąlygas. Manytina, kad šis kriterijus
neturėtų būti lemiamas skaidrumo principo atžvilgiu. Sutarčių sąlygos turėtų būti parengtos
aiškiai ir suprantamai, kad vartotojas galėtų jas
suprasti. Kaip teigiama teisės literatūroje, nėra
realu iš vidutinio vartotojo reikalauti, kad jis detaliai išnagrinėtų sutarčių sąlygas, tai neatitiktų
skaidrumo principo tikslo [16, p. 34].

12

„ein Durchschnittkundc jemand ist, der sich redlich bemucht, Inhalt und Sinn der einzelnen Klauseln zu
erfassen, wenn sie uebersichtlich gegliedert und klar formuliert sind".
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2.5. Skaidrumo principo pažeidimo
teisiniai padariniai. Contra
proferentem

taisyklė

Nesąžiningų sąlygų direktyvoje yra numatytas
vienintelis privatinės teisės padarinys13, kai yra
pažeidžiamas skaidrumo principas, tai-sutarčių interpretavimo taisyklė, teisės literatūroje
labai gerai žinoma kaip interpretavimo taisyklė contra proferentem (dar vadinama in dubio
contra stipulatorcm [20]) taisyklė14. Direktyvoje ši taisyklė suformuluota kaip pozityvi interpretavimo taisyklė: atsiradus abejonių dėl
sąlygos reikšmės, aiškinama vartotojo naudai
(Nesąžiningų sąlygų direktyvos 5 straipsnis).
Ši sankcija neturėtų būti aiškinama kaip apimanti visus atvejus, kai yra pažeidžiama pareiga parengti sąlygas aiškia ir suprantama kalba. Sankcija pagal direktyvą taikoma tada, kai
iškyla abejonių dėl sąlygos reikšmės, tai reiškia, kad ji nėra taikoma visais atvejais, kai sąlyga tam tikrai vartotojų grupei atrodo nesuprantama. Nors ir sąlyga negali būti laikoma išdėstyta aiškia ir suprantama kalba, vis dėlto ji gali
būti laikoma aiškia, ypač jei ją skaitys ir vertins techniniai ekspertai. Tačiau toks traktavi13

Paprastai Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos
nereglamentuoja informavimo pareigos, o kartu skaidrumo principo pažeidimo padarinių, tai paliekama reglamentuoti nacionalinei teisei. Šiuo atveju Nesąžiningų
sąlygų direktyva būtent yra išimtis, aiškiai nustatanti
contra proferentem taisyklę kaip padarinį, pažeidus skaidrumo principą.
14
Contra proferentem (In dubio contra stipulatorcm) taisyklė, atėjusi iš romėnų teisės, yra žinoma Europos Sąjungos valstybėse narėse. Būtent todėl kai kuriose
valstybėse narėse yra diskutuojama, kad Nesąžiningų sąlygų direktyvos 5 straipsnis yra nereikalingas arba mažiausiai duodantis priešingus rezultatus, nes jame nenustatyta nieko naujo [4, p. 165]. Tačiau kai kurie autoriai
teigia, kad šis principas, nors jis nustato bendrą sutarčių
teisės principą, yra labai naudingas vertinant iš anksto
suformuluotas sutarčių sąlygas. Faktiškai jis yra naudojamas ne tik šalies, kuri pati parengė sąlygas, bet ir šalies,
kuri naudoja jau esamas standartines sutarčių formas,
atžvilgiu [22, p. 209].

mas nėra suderinamas su direktyvos nuostatų
apsaugos dvasia ir, be abejonės, pažeistų idėją
apsaugoti naivų ir nepatyrusį vartotoją (angį.
naive and inexperienced consumer) per subjektyvų sutarties sąlygos kalbos suprantamumo aiškinimą [20, p. 108,109]. Direktyvos straipsnis
būtų efektyvesnis, jei visada, kai yra pažeidžiamas suprantamumo reikalavimas, būtų laikoma, jog tai yra situacija „atsiradus abejonių dėl
sąlygos reikšmės".

nepalankią aiškinimo taisyklę ėmė taikyti ir
individualiuose ginčuose.

3. Nesąžiningų sąlygų direktyvos
nuostatų, reglamentuojančių
skaidrumo principą, įgyvendinimas
Lietuvos teisėje

Skaidrumo principas Europos Sąjungos valstybių narių sutarčių teisėje turi būti įgyvendintas
Nesąžiningų sąlygų direktyvos 5 straipsnyje teisės aktų leidybos priemonėmis ir negali būti
nustatyta, kad contra proferentem taisyklė ne- įgyvendintas vien per teismų praktiką [24, p. 40].
taikoma 7 straipsnio atžvilgiu, tai yra kolekty- Skaidrumo principo reikšmę ir jo įgyvendiniviniams vartotojo interesams ginti, tačiau tai, mą teisės aktų leidybos priemonėmis pabrėžė ir
kad sąlyga nėra parašyta aiškia ir suprantama Europos Teisingumo Teismas [5]15.
kalba, gali vis dėlto būti svarbu ir šiai procedūNesąžiningų sąlygų direktyvos nuostatas
rai. Kitaip tariant, nėra aišku, kaip turėtų būti daugiausia įgyvendina Lietuvos Respublikos ciinterpretuojamos neaiškios ir nesuprantamos vilinio kodekso (toliau straipsnyje - CK) [11]
sąlygos, kai siekiama panaikinti tokias sąlygas 6.188 straipsnis. Tačiau skaidrumo principo atieškiniu viešojo intereso tikslais. Tai ypač svarbu, jei laikomasi nuomonės, kad skaidrumo
Case C-144/99 Comission v Netherlands [2001].
principas reiškia ne tik formalią, bet ir mate- Šiame sprendime Teisingumo Teismas, vertindamas, ar
rialią kontrolę. Italijoje, Jungtinėje Karalystė- Olandija įgyvendino Nesąžiningų sąlygų direktyvos
je ir Vokietijoje kolektyviniuose ginčuose tai- 4 straipsnio 2 dalies ir 5 straipsnio nuostatas, teigė, jog
nors teisės aktų leidybos veiksmai nebūtini siekiant Įgysyklė in diibio contra stipulatorem apsiverčia vendinti direktyvas, tačiau nacionalinė teisė turi garanir tokiu atveju taikoma ne vartotojui palankiau- tuoti, jog nacionalinės institucijos efektyviai taikytų direktyvos nuostatas, kad asmenų teisinė pozicija pagal nasia aiškinimo taisyklė (angį. most favourable cionalinę teisę turėtų būti pakankamai tiksli ir aiški ir kad
interpretation rule, vok. kundenguenstige Aus- asmenys galėtų visiškai įgyti teises ir kur įmanoma galėtų
remtis jomis nacionaliniuose teismuose. Ypač tai svarbu,
legung), bet vartotojui nepalankiausia aiškini- kai direktyva suteikia teises kitų Europos Sąjungos valsmo taisyklė (angį. most unfavourable interpre- tybių narių piliečiams (šiuo atveju Nesąžiningų sąlygų ditation rule, vok. kundeniingucnstige Auslegung)rektyva būtent ir suteikia vartotojams atitinkamas teises). Tokiu atveju, anot Teisingumo Teismo, net jei egzis[4, p. 170]. Toks skirtingas traktavimo būdas tuojanti teismų prtaktika interpretuoja nacionalinę teisę
yra grindžiamas skirtingu tikslu. Individualia- tokiu būdu, kad yra tenkinami direktyvos reikalavimai,
tačiau tokiu atveju nėra pasiekiama aiškumo ir tikslumo,
me procese yra siekiama, kad paskiras vartoto- kurie atitinka teisinio tikrumo reikalavimus. Tai ypač svarjas nepatirtų neaiškių sąlygų rizikos, o ginant bu vartotojų apsaugos srityje. Šioje byloje generalinis adpabrėžė skaidrumo principo reikšmę teigdamas,
viešąjį interesą yra svarbu bendrai pašalinti ne- vokatas
kad direktyvos 5 straipsnio pirmojo sakinio nuostata
aiškią sąlygą iš sutarties, tačiau vartotojui pa- aiškiai atspindi principą, nustatytą direktyvoje, ir yra veikslankia aiškinimo taisykle neįmanoma tokios minga ir tiesiogiai veikianti, ypač atsižvelgiant į tai, kad
pagal šią nuostatą siekiama reikalauti iš pardavėjo ar pasąlygos pašalinti ir todėl ji ir toliau gali būti slaugų teikėjo užtikrinti, kad sutarties sąlygos iš pat pranaudojama. Pažymėtina, kad Vokietijos teis- džių būtų aiškios ir suprantamos, taip užtikrinama, kad
prieš sudarant sutartį vartotojas turėtų visą informaciją,
mų praktika pažengė dar toliau ir vartotojui reikalingą priimti sprendimą žinant visus faktus.
15
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žvilgiu šiame straipsnyje yra perkelta tik Nesąžiningų sąlygų direktyvos 4 straipsnio 2 dalis,
tai yra reikalavimas, kad sutarties dalyką apibūdinančios sąlygos, taip pat su parduotos pre• kės ar suteiktos paslaugos ir jų kainos atitiktimi susijusios sąlygos neturi būti vertinamos nesąžiningumo požiūriu, jeigu jos išreikštos aiškiai ir suprantamai (CK 6.188 str. 5 d.), tačiau
nėra perkeltas Nesąžiningų sąlygų direktyvos
5 straipsnis. Skaidrumo principo elementai aiškumo ir suprantamumo reikalavimai - reglamentuoti kituose CK straipsniuose bei vartotojų apsaugos teisę reglamentuojančiuose teisės
aktuose (nors nei teisės literatūroje, nei teisės
aktuose šio principo pavadinimas nėra minimas
ir nėra įvardijamas principas)16. Aptardami
skaidrumo principo įgyvendinimą Lietuvos teisėje, kalbėsime apie pagrindinius skaidrumo
principo elementus, skaidrumo principo įgyvendinimą per vartotojo teisę gauti informaciją bei
skaidrumo principo teisinius padarinius.

jis reiškia, kad pačios sutarčių sąlygos be papildomo paaiškinimo būtų suprantamos ir aiškios,
ir antra, ši nuostata vaidina ir tam tikrą prevencinį bei šviečiamąjį vaidmenį, nes verslininkai
įpareigojami stengtis parengti sutartis aiškia ir
suprantama kalba ir jau sutarčių rengimo stadijoje pasirūpinti vartotojų interesais. Taigi, keičiant Vartotojų teisių gynimo įstatymą ir siekiant, kad nebūtų kartojamos CK, vis dėlto siūlytina palikti šiame įstatyme aiškaus ir suprantamo sutarčių sąlygų parengimo reikalavimą.

Pažymėtina, kad Lietuvos teisės reikalavimai, kiek jie susiję su vartotojo teise į informaciją, yra numatomi ne viename teisės akte ir
yra aiškiai pabrėžiami. Vartotojo teisė į informaciją nustatyta ne tik nuostatose, įgyvendinančiose Europos Sąjungos teisės aktus, bet ir
kitose nuostatose, reglamentuojančiose vartojimo santykius. Vartotojų teisių gynimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte yra numatyta
vartotojo teisė gauti teisingą informaciją apie
prekes ar paslaugas bei savo teisių įgyvendiniTaigi skaidrumo principas, tai yra Nesąžimo ar gynimo tvarką. Taip pat šiame įstatyme
ningų sąlygų direktyvos 5 straipsnio reikalavinustatyta pardavėjo ir paslaugų teikėjo bendroji
mas, kad sutarčių sąlygos būtų parengtos aiškia
pareiga vartotojams suteikti išsamią informaciir suprantama kalba, Lietuvos teisėje yra įgyvenją (5 straipsnio 2 d.) bei nustatyti šios informadintas tiek sutarčių teisėje, tiek per nustatytą
cijos reikalavimai, kurie savo esme kartoja CK
bendrą teisinę pareigą pardavėjams ir paslaugų
nustatytus informacijos reikalavimus vartojimo
teikėjams teikti informaciją vartotojams ir varsutartyse.
totojų teisę gauti informaciją. Atkreiptinas dėLietuvos sutarčių teisėje yra numatyta benmesys į tai, kad Nesąžiningų sąlygų direktyvos
droji šalių pareiga teikti informaciją, specialiai ši
reikalavimas dėl sutarčių sąlygų parengimo aišpareiga aptarta CK nuostatose, reglamentuojankia ir suprantama kalba yra perkeltas tik į Varčiose vartojimo sutartis. Pagal CK 6.163 straipstotojų teisių gynimo įstatymo [12] 11 straipsnio
nio 4 dalį šalys privalo atskleisti viena kitai joms
5 dalį. CK toks reikalavimas nėra numatytas.
žinomą informaciją, turinčią esminę reikšmę suTačiau, kaip teigta šiame straipsnyje, šis reikalatarčiai sudaryti. Jeigu kita sutarties šalis yra varvimas yra pakankamai svarbus, nes visų pirma
totojas, pareiga atskleisti informaciją yra didesnė, nes vartotojas nėra profesionalas, kai kurių
16
svarbių
detalių jis neprivalo ir objektyviai negaPavyzdžiui, Civilinio kodekso šeštosios knygos komentare yra minima, kad sąlygomis, išdėstytos vartoto- li žinoti [14, p. 208]. Informavimo pareiga tamjui nesuprantama kalba, gali būti pripažintos nesąžininpa ypač svarbi esant standartėms sutarčių sąlygomis [14, p. 241 J.

18

goms. Šiuo atveju svarbu užtikrinti šalių interesų
pusiausvyrą ir sąžiningumo principo laikymąsi
[14, p. 232]. Viena iš priemonių, leidžiančių pasiekti šiuos tikslus, yra standartines sutarčių sąlygas naudojančios šalies pareiga atskleisti informaciją, kad sutartis sudaroma pagal jos parengtas standartines sutarties sąlygas, ir sudaryti galimybę kitai šaliai tinkamai su jomis susipažinti [14, p. 233] CK 6.185 straipsnio 2 dalyje
numatyta ir teisinis skaidrumo principo padarinys - sutarties standartinės sąlygos privalomos
kitai šaliai tik tuo atveju, jeigu j ai buvo sudaryta
tinkama galimybė su tomis sąlygomis susipažinti. Ši CK nuostata reiškia, kad Lietuvos civiliniame kodekse yra nustatyta neskaidrių sąlygų formalioji kontrolė. Taigi Lietuvos CK reglamentuoja netgi daugiau nei Nesąžiningų sąlygų
direktyva ir nustato neskaidrių sąlygų naudojimo padarinius, kurie direktyvoje yra tik preziumuojami, kad jų yra. Tiesa, šios nuostatos yra
taikomos tik standartinių sąlygų atžvilgiu, o pagal CK 6.185 straipsnio 1 dalyje pateiktą standartinių sąlygų sąvoką, ši sąvoka yra siauresnė
nei Nesąžiningų sąlygų direktyvoje vartojama individualiai neaptartų sąlygų sąvoka, tai yra pagal Lietuvos teisę standartinėmis sąlygomis nelaikomos tos sąlygos, kurios parengtos naudoti
ne daug kartų, o viena kartą. Tačiau atkreiptinas
dėmesys į tai, kad tos sutarčių sąlygos, kurios
parengtos iš anksto, vartotojui negalint daryti
įtakos jas rengiant, nors ir panaudojamos tik vieną kartą, savo sudarymo būdu prilygsta standartinėms sutarčių sąlygoms. Todėl teismai atsižvelgdami į tai ir j teisingumo ir protingumo
kriterijus (CK 1.5 straipsnis) galėtų taikyti CK
6.185 straipsnio 2 dalyje numatytus teisinius padarinius ir jau minėtoms sutarčių sąlygoms.
Pažymėtina, kad minėta CK nuostata nėra
visiškai aiški, tai yra nėra aišku, ką reiškia žodžiai „standartinės sąlygos privalomos kitai šaliai". Ar tai reiškia, kad tokios sąlygos, kai su-

tarties šaliai nebuvo sudaryta tinkama galimybė
su jomis susipažinti, nėra sudedamoji sutarties
dalis, kitaip tariant, sutartis tam tikros apimties
net nebuvo sudaryta, ar vis dėlto jos laikomos
sudedamąją sutarties dalimi, ir tokios sąlygos
(tai yra visa sutartis ar jos dalis) turėtų būti pripažinta negaliojančia bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais. Teisės literatūroje nėra aiškios nuomonės šiuo klausimu. Manytina, kad
tokių sutarties sąlygų nereikėtų laikyti sudedamąja sutarties dalimi ir tarti, kad sutartis dėl
tam tikrų sąlygų laikoma nesudaryta17. Pažymėtina, kad jei šalis sąmoningai nenuslėpė svarbios informacijos ar nepateikė kitai šaliai iš anksto akivaizzdžiai neteisingos informacijos, būtų
netgi sudėtinga pritaikyti jau egzistuojančius sandorių negaliojimo pagrindus. Be to, CK neatskleidžiama, kokie reikalavimai yra taikomi, kad
būtų sudaryta „tinkama galimybė" susipažinti
su standartinėmis sutarčių sąlygomis. CK šeštosios knygos komentare tik nurodoma, kad „tinkamos galimybės susipažinti su standartinėmis
sutarties sąlygomis pobūdis skiriasi, nelygu sudaromos sutarties rūšis. Jeigu sudaroma komercinė sutartis, reikalavimai yra švelnesni, jeigu
vartojimo sutartis - reikalavimai griežtesni [14,
p. 233]. Taigi akivaizdu, kad šiuo atveju ypač
reikšmingi bus teismų praktikos nustatyti standartai, ką laikyti tinkama, o ką netinkama galimybe susipažinti su standartinėmis sutarčių sąlygomis.
Skaidrumo principas CK galėtų būtisuprantamas ir per netikėtų (siurprizinių) sąlygų reglamentavimą ir tai patektų į formaliąją kontrolę, tačiau CK šeštosios knygos komentare [14,
17

Civilinės teisės teorija skiria negaliojančius sandorius nuo nesudarytų sandorių, tai yra tokių, kurie neatsirado dėl to, kad nebuvo būtinų jų atsiradimo sąlygų [13,
p. 178J. Šiuo atveju galima laikyti, kad jei šaliai nebuvo
sudaryta galimybė susipažinti su standartinėmis sutarčių
sąlygomis, šalis nežinojo sutarties sąlygų ir todėl negalėjo išreikšti ir neišreiškė dėl jų savo valios.
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p. 235] yra nurodoma, kad CK 6.186 straipsnis,
reglamentuojantis netikėtas (siurprizines) sutarčių standartines sąlygas, yra taikomas komercinėms sutartims, o jeigu yra vartojimo sutartis, vartotojo interesai ginami pagal CK 6.188 straipsnį.
Taigi galima daryti išvadą, kad netikėtų (siurpizinių) sąlygų kontrolė vartojimo sutartyse yra galima tik per sąžiningumo testą, o tai reikštų, kad
nebūtų taikoma formalioji (tai yra sutarties sąlygų įtraukimo), bet sutarties turinio kontrolė.
Specialioji pardavėjo pareiga informuoti pirkėją yra numatyta ir CK nuostatose, reglamentuojančiose vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumus18. CK 6.353 straipsnyje nustatytas informacijos, teiktinos vartotojams, turinys, taip pat pardavėjo atsakomybė, jei pardavėjas pažeidžia informavimo pareigą (informacijos atskleidimo pareigą). Pardavėjas privalo suteikti pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamus daiktus. Tiek CK,
kituose įstatymuose, tiek poįstatyminiuose aktuose yra detalizuojami ir konkretinami informacijos reikalavimai. Šie reikalavimai atitinka
skaidrumo principo turinio elementus: aiškumo ir suprantamumo reikalavimą. Pardavėjas,
pažeidęs šią pareigą, turi atlyginti dėl to pirkėjo
patirtus nuostolius (CK 6.353 str. 1 d.). O jei
pardavėjas nesudarė galimybės pirkėjui nedelsiant daiktų pardavimo vietoje gauti CK nurodytą informaciją, pirkėjas turi teisę reikalauti
iš pardavėjo atlyginti nuostolius, atsiradusius
dėl vengimo sudaryti sutartį, o jeigu sutartis
sudaryta, - per protingą terminą vienašališkai
nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą bei atlyginti kitus nuostolius (CK
6.353 straipsnio 9 dalis).

18

Atsižvelgiant į tai, kad vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį reglamentuojančios nuostatos yra taikomos
ir kitų rūšių sutartims, galima teigti, kad informavimo
pareiga yra būdinga visoms vartojimo sutartims.
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Kaip ir Nesąžiningų sąlygų direktyvoje, CK
6.193 straipsnyje numatyta tas pats neskaidrių
sąlygų vartojimo padarinys. CK 6.193 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies
naudai. Maža to, CK pabrėžiama, kad visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungiant sudariusios
šalies naudai. CK šeštosios knygos komentare
nurodoma, jog „kadangi dauguma vartojimo sutarčių yra ir prisijungimo sutartys, komentuojama norma nustato bendrąją taisyklę, kad esant
abejonių sutartis būtina aiškinti vartotojų ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios, t. y. ekonomiškai silpnesnės, šalies naudai". Taigi akivaizdu, kad CK nustato sutarčių aiškinimo contra
proferentem taisyklę. Tačiau reikia pabrėžti,
kad, skirtingai nei Nesąžiningų sąlygų direktyva, CK nenumatoma sutarčių aiškinimo taisyklės išimties, kai ginami kolektyviniai interesai.
Atsižvelgiant į tai, kad ginant kolektyvinius interesus yra siekiama pašalinti neskaidrias sutarties sąlygas, o ne tik aiškinti jas vartotojo naudai, siekiant pritaikyti vartotojui palankias taisykles, contra proferentem aiškinimo taisyklė
nebūtų naudinga vartotojams ir negalėtų pasiekti
norimo tikslo. Todėl siūlytina arba CK, arba Vartotojų teisių gynimo įstatyme numatyti vartotojui nepalankią (vartotojui priešišką) sutarties aiškinimo taisyklę, kai yra ginamas vartotojų viešas interesas.
Išvados
Apibūdinus skaidrumo principą ir panagrinėjus Nesąžiningų sąlygų direktyvos nuostatas, įgyvendinančias šį principą, galima teigti, kad:
pirma, skaidrumo principas yra reikšmingas ir paplitęs Europos Sąjungoje principas, kuris ne tik užtikrina efektyvią konkurenciją, bet ir padeda įgyvendinti var-

to tojų apsaugos tikslus, apsaugoti vartotojus nuo nesąžiningų pardavėjų ir paslaugų teikėjų veiksmų bei padėti vartotojui priimti racionalų, labiausiai jo poreikius atitinkantį sprendimą;
antra, Nesąžiningų sąlygų direktyvoje skaidrumo principas yra vertinamas ir kaip būdas vetuoti sutartinių sąlygų numatymą
sudarant sutartį ir kontroliuoti sutarties
sąlygų turinį. Pagrindiniai skaidrumo
principo elementai yra aiškumas ir suprantamumas, taip pat skaidrumo principas reiškia ir teisę į informaciją, sutarties sąlygų įteikimą į rankas, taip pat sutarties aiškinimo pareigą;
trečia, skaidrumo principui aiškinti yra svarbi vartotojo koncepcija. Teisės literatūroje skaidrumo principui įgyvendinti siūloma vidutinio vartotojo koncepcija;
ketvirta, Nesąžiningų sąlygų direktyvoje yra
numatytas vienintelis padarinys pažeidus
skaidrumo principo reikalavimus - su-

tarčių sąlygų interpretavimo taisyklė contra proferentcm taisyklė, kuri taikoma tik individualiuose ginčuose, kolektyviniams ginčams spręsti ji netaikoma.
Kai kurių Europos Sąjungos valstybių
narių teismai spręsdami kolektyvinius
ginčus taiko ne vartotojui palankiausią
aiškinimo taisyklę, bet vartotojui priešišką (nepalankiausią) aiškinimo taisyklę;
penkta, Lietuvoje yra įgyvendintos Nesąžiningų sąlygų direktyvos nuostatos, reglamentuojančios skaidrumo principą. Tačiau CK, reglamentuojančiame contra
proferentem taisyklę, nėra numatyta šios
taisyklės taikymo išimties ginant kolektyvinius interesus. Atsižvelgiant į tai, kad
ginant kolektyvinį interesą yra svarbu pašalinti neskaidrią sutarties sąlygą, siūlytina taikyti ne vartotojui palankiausią sutarties aiškinimo taisyklę, bet vartotojui
nepalankiausią (vartotojui priešišką) sutarties aiškinimo taisyklę.
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THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY AND UNFAIR TERMS DIRECTIVE
Danguolė Bubliene
Summary
The article analyzes the principle of transparency prevailing in the European Union law and also provisions
of Unfair Terms Directive, implementing the transparency principle. The transparency principle is a very
important principle not only ensuring effective competition but also helping to implement the tasks of
the consumer protection: to protect a consumer from
unfair activity of suppliers and to help a consumer
take a decision which is rational and corresponds his
or her interests best. The transparency principle is
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stipulated in Article 5 of the Unfair Terms Directive,
which regulates the requirements of clarity and intelligibility and contra profcrcntcm rule, and in Para 2
of Article 4. Although there are different opinions
subjected in legal literature, we can still state that the
transparency principle is also as a way of vetting the
incorporation of contractual terms when making a
contract and as a way of controlling the substance of
contractual terms. Clarity means that contractual terms
should be drafted in an apprehensible, unequivocal,

clear and precise way. A consumer has to understand
the obligations he is undertaking. Intelligibility means
that contractual terms should be drafted in such way
that consumer could be able to understand the meaning of contractual terms. The intelligibility requirement is related to the topic of language.
The consumer conception is important for interpretation of the transparency principle. There are three
consumer conception models presented in legal literature: responsible consumer (namely this consumer model is used in the practice of the European Court of
Justice), weak consumer and confident consumer.
The Unfair Terms Directive provides for only one
subsequence for the infringement of the requirements of the transparency principle - the rule of
interpretation of contract terms - contra profcrcntem rule, which is applied only in individual disputes,

but not in collective disputes. Courts of some countries of the European Union apply not the rule of
interpretation most favorable to the consumer but
the rule most unfavorable to the consumer in collective disputes.
Provisions of the Unfair Terms Directive related to
the transparency principle are implemented in Lithuania. However, provisions of the Civil Code regulating
the interpretation rule of contra profcrentcm do not
provide for an exception regarding application of this
rule in cases of defending collective interests. Taking
into account that in the case of defending collective
interests it is very important to eliminate nontransparent terms from the contract, it would be purposive
to apply not the rule of interpretation most favorable
to the consumer but the rule of interpretation most
unfavorable to the consumer.
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