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Straipsnyje analizuojamos Romos konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės nuostatos,
reglamentuojančios taikytiną teisę vartojimo sutarčių atžvilgiu, šių nuostatų trūkumai, lemiantys tarptautinių privatinių normų išskaidymą atskiruose Europos Sąjungos teisiniuose dokumentuose. Taip
pat analizuojama 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 1993/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų vart
jimo sutartyse 6 straipsnio 2 dalies nuostata, įpareigojanti Europos Sąjungos valstybes nares numatyti
atitinkamas taikytinos teisės taisykles, bei šios nuostatos įgyvendinimas Lietuvos teisėje.

The article analyzes provisions regulating applicable law to consumer contracts of the Rome Convention on the law applicable to contractual obligations; gaps of these provisions resulting in diffuse
of international applicable norms in separate instruments of the European Union. It also analyzes
provision of Para 2 of Article 6 of the Council Directive 93I13IEEC of 5 April 1993 on Unfair Terms in
Consumer Contracts, which oblige Members States of the European Union to create relevant applicable law rules and implement this provision in the Lithuanian law.

Įvadas

vatinės teisės normomis nesiekiama esminės
Siekiant užtikrinti vartotojų judėjimo laisvę ir vartotojų interesų apsaugos, bet greičiau sievartotojų apsaugos tikslų įgyvendinimą yra kiama skirtingų principų kompromiso [30,
reikšmingos tarptautinės privatinės teisės nor- p. 70]. Tarptautinė privatinė teisė suteikia varmos. Tarptautinė privatinė teisė nustato taisyk- totojui pasitikėjimo, kad jis galėtų tapti aktyles, kurios padeda derinti skirtingas teisines sis- vus bendros rinkos dalyvis, užtikrinant, kad tam
temas. T. Wilhclmssonas tarptautinę privatinę tikromis situacijomis jam bus taikoma jo gyveteisę vadina „antruoju geriausiu" vartotojų ap- namosios vietos valstybės imperatyvių normų
saugos metodu (angį. second best" method) (angį. mandatory rules) apsauga ir jis galės by[28, p. 278]'. Anot N. Reicho, tarptautinės pri- linėtis arčiau namų [28, p. 278]. Ji ypač reikšminga vartojimo sutarčių atžvilgiu. Pažymėtina, kad šiuo laikotarpiu plintant prekybai ir vis
Pirmuoju pozityviuoju vartotojų apsaugos metodu
yra laikomas intervencinių normų Europos Bendrijos maslabiau asmenims keliaujant tiek pasaulyje aptu sukūrimas. Tokių normų pagrindinis tikslas būtų varskritai,
tiek ir Europos Sąjungoje, ypač paditotojų apsauga.
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deja rizika, kad Europos piliečiai gali būti matytos normos, kurios reikšmingos vartoto3
įtraukti į ginčus, kurie neapsiriboja valstybe, jams kaip silpnesnei sutarties šaliai . Pagrinkur jie turi nuolatinę gyvenamąją vietą. Be abe- džiant specialias taikytinos teisės taisykles varjonės, tarptautinė privatinė teisė palengvina tojimo sutarčių atžvilgiu Tarybos ataskaitoje dėl
tarptautinį bylinėjimąsi, tuo užtikrinamas var- Konvencijos dėl taikytinos teisės sutartinėms
prievolėms, parengtoje M. Giuliano ir P. Latotojo teisės į teisingumą įgyvendinimas.
garde [11] (toliau šiame straipsnyje - Giuliano/Lagarde ataskaita), nurodyta, kad, vie1. Romos konvencijos normos
na vertus, šalių pasirinkimas neturi neigiavartojimo sutarčių atžvilgiu
mai paveikti imperatyvių valstybės, kurioje
Tarptautinės privatinės teisės klausimus sutar- vartotojas nuolat gyvena, normų, kita vertus,
čių teisėje reguliuoja 1980 m. Romos konven- šių rūšių sutartyse pirkėjo teisė (silpnesnės
cija dėl sutartinėms prievolėms taikytinos tei- šalies teisė) turi dominuoti pardavėjo teisės
sės (toliau - Romos konvencija)2. Romos kon- atžvilgiu [11, p. 20-21].
vencija, reglamentuodama taikytiną teisę, nuTarptautinės privatinės teisės normos pastatė tris reikšmingus principus, kuriais rėmė- deda užtikrinti, kad vartotojų apsaugos priesi visa konvencijos reglamentuojama taikytinos monės nebūtų paneigtos per taikytinos teisės
teisės sistema: pasirinkimo laisvės principas sąlygą, pagal kurią pasirenkama ta teisinė sis(angį. the principle of freedom of choice) arba, tema, kuri yra nepalanki vartotojui. Specialios

kitaip tariant, šalių autonomijos principas

taikytinos tarptautinės privatinės teisės normos
(angį. party autonomy principe), kuriuo pagrįs- vartojimo sutarčių atžvilgiu buvo numatytos
ta visa sutarčių teisės sistema, tinkamos teisės Romos konvencijos 5 straipsnyje. Šiame
principas (angį. the principle of the proper law) straipsnyje nustatytos specialios taisyklės, paarba, kitaip tariant, glaudžiausio ryšio princi- lyginti su Romos konvencijos 3 ir 4 straipspas (angį. closest connection principle) ir silpnesnės šalies apsaugos principas (angį. the
principle of the protection of the weaker party).
3
1972 m. birželio mėnesi paskelbtame preliminariaPirmieji du principal yra pagrįsti comitas dokme Romos konvencijos projekte nenumatyta specialių
trina, pagal kurią nacionaliniai teismai taiko nuostatų, susijusių su silpnesne šalimi, tačiau diskusijos
n
e tik nacionalinę teisę, bet ir užsienio teisę dėl silpnesnės šalies apsaugos lėmė reikšmingus konvenprojekto pakeitimus, įtraukiant į konvenciją specia[23, p. 348]. Tai reiškia, kad nėra jokio viešojo cijos
lias vartotojų apsaugos nuostatas tarptautinio pobūdžio
intereso taikyti nacionalinę teisę. Tačiau vis la- sutartyse (Tarybos ataskaita dėl Konvencijos dėl taikytibiau plintant vartotojų teisių gynimo judėjimui, nos teisės sutartiniams santykiams parengta Mario Giuliano, Milano universiteto profesoriaus, ir Paul Lagarde,
žinomam terminu consumerism, akivaizdu, kad Paryžiaus I universiteto profesoriaus [11, p. 7]. Lygia greypač tose valstybėse narėse, kuriose yra nusta- ta 1978 m. buvo padaryti pakeitimai ir 1968 m. Briuselio
dėl tarptautinės jurisidikcijos ir užsienio
tytas aukštas vartotojų apsaugos lygis, laiko- konvencijoje
sprendimų pripažinimo [7] (toliau - Briuselio konvencinia viešuoju interesu taikyti nacionalines im- ja), kurie atsižvelgiant į Romos konvencijos projekto nuoperatyvias vartotojų apsaugos normas ir tarp- statų plėtotę apribojo jurisdikcijos pasirinkimą vartojimo
sutartyse, 13-15 straipsniuose nustatė privalomą vartototautinio pobūdžio situacijomis [23, p. 349]. Jau jo valstybės jurisdikciją atitinkamose vartojimo sutartyse
rengiant Romos konvencijos tekstą buvo nu- [27, p. 366]. Vėliau tam tikros nuostatos buvo numatytos
!

O J C 27 26.1.1998.

ir 2000 m. gruodžio 22 d. Reglamente Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse
bylose pripažinimo [8] (toliau - Briuselio I reglamentas).
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niais4. Tačiau visų pirma pabrėžtina, kad šis
straipsnis nepaneigia šalių susitarimo dėl taikytinos teisės galimybės vartojimo sutartyse, kitaip tariant, jis nepanaikina pagrindinio sutarčių teisės principo - šalių autonomijos principo. Taigi tokia galimybė vartojimo sutarties šalims išlieka pagal Romos konvencijos 3 straipsnį. Tačiau šj principą - šalių pasirinkimo laisvės principą-T. Wilhelmssonas vertina neigiamai teigdamas, kad jis išreiškia sutarties laisvėsfilosofiją,kuri prieštarauja vartotojų apsaugos poreikiams, nes vartotojas paprastai negali pakeisti pasirinktos teisės sąlygos, kuri yra
standartinėse sutartyse [28, p. 271]5. Laisvas
sutarčių teisės pasirinkimas vartojimo sutarčių
atveju leidžia šaliai, kuri yra stipresnė, parinkti mažiausiai vartotojui palankią teisę, kuri neturi jokio ryšio su sudaroma sutartimi. Tarptautinėje privatinėje teisėje yra dvi priemonės
neleisti šalims piktnaudžiauti šalių autonomija tarptautinėse vartojimo sutartyse: arba šalių autonomija turėtų būti visiškai pašalinta iš
vartojimo sutarčių, arba šalių autonomijos
principas gali būti išlaikytas, tačiau turėtų būti
nustatytos imperatyvios taisyklės, apsaugančios

vartotoją [27, p. 369]. Romos konvencijoje buvo laikytasi pastarojo modelio, jos 5 straipsnyje nustatant vartotojui papildomas garantijas,
kurios užtikrina vartotojo gyvenamosios valstybės normų taikymą. Taigi šiame straipsnyje
nustatomi pasirinktos taikytinos teisės taikymo ribojimai [29, p. 356], šalių pasirinktą teisę
papildant vartotojų gyvenamosios vietos imperatyviomis apsaugos taisyklėmis [33, p. 248]
(Romos konvencijos 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, nepaisant 3 straipsnio nuostatų,
šalių teisė pasirinkti taikytiną teisę neatima ir
neriboja vartotojo teisės į apsaugą, kurią jam
teikia valstybės, kur yra jo įprasta gyvenamoji
vieta, privalomos teisės normos). Tačiau šiuo
straipsniu siekiama nustatyti tam tikrą sutarties šalių pusiausvyrą, todėl jis nėra taikomas
visais atvejais besąlygiškai, bet yra numatyti ir
tam tikri šios dalies taikymo atvejai, kurie aptariami toliau.

Jeigu šalys nėra pasirinkusios taikytinos teisės (ji nėra nustatyta sutartyje), tokiu atveju,
skirtingai nei nustato Romos konvencijos
4 straipsnis, yra taikoma tos valstybės, kurioje
vartotojas turi įprastą gyvenamąją vietą, teisė.
Romos konvencijos 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog nesant pasirinkimo pagal Romos konRomos konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, vencijos 3 straipsnį, nepaisant 4 straipsnio nuokad sutarčiai taikoma šalių pasirinkta teisė, jei šalys nėra statų, sutarčiai, kuriai taikomas šis straipsnis, taipasirinkusios taikytinos teisės, pagal Romos konvencijos
koma valstybės, kurioje yra vartotojo įprasta gy4 straipsnį, nesant šalių pasirinkimo dėl taikytinos teisės,
venamoji
vieta, teisė, jei ji yra sudaryta Romos
taikoma valstybės, su kuria sutartinė prievolė yra labiausiai susijusi, teisė. Pagal šiame straipsnyje nustatytus prin- konvencijos 5 straipsnio 2 dalyje apibūdintomis
cipus taikytina teisė bus apibrėžta pagal verslininko verslo
vietą, bet ne vartotojo gyvenamąją vietą. T. Wilhelmsso- aplinkybėmis. Šios nuostatos lemia tarptautinėnas Romos konvencijos 4 straipsnio nuostatas vadina var- je privatinėje teisėje vadinamąją dépecêage sitotojui nepalankiomis nuostatomis, nes, atsižvelgiant į vartuaciją, kai skirtingoms sutarties dalims bus taitotojo sutarties apibrėžimą, vartojimo sutartis yra prekių
ir paslaugų teikimo sutartis, todėl daugeliu atvejų taikyti- koma dviejų ar daugiau valstybių teisė.
na teisė bus pardavėjo ar paslaugų teikėjo valstybės teisė,
Akivaizdu, kad Romos konvencijos
išskyrus atvejus, jei sutartis bus vykdoma per kitą verslo
vietą, kuri gali būti ar gali nebūti toje pačioje jurisdikcijo- 5 straipsnis neapima visų vartotojų apsaugos
je kaip vartotojas [28, p. 272].
kolizinių normų. Šio straipsnio taikymas yra
Berndas von Hoffmannas taip pat teigia, jog liberalus šalių autonomijos principas tarptautinio pobūdžio su- ribotas trim aspektais, tai yra jis taikomas
tartyse yra arba pavojingas, jeigu šalys turi nelygiavertę de- ribotai subjektų, turinio ir erdvės atžvilgiu [29,
rybinę galią, arba net yra sofistika [27, p. 368].
p. 356-357].
4
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Visų pirma šis straipsnis taikomas tik vartojimo sutartimis. Romos konvencijos 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šis straipsnis taikomas sutarčiai, kurios dalykas yra prekių tiekimas ar paslaugų teikimas fiziniam asmeniui
(toliau - vartotojas) tokiu tikslu, kuris gali būti laikomas nesusijusiu su jo verslu ar profesija, arba sutarčiai dėl kredito suteikimo tokiam
dalykui įsigyti. Tačiau vien šio požymio nepakanka taikyti konvencijos normas, kita sutarties šalis būtinai turi būti asmuo, kuris veikia
savo profesinės veiklos ar verslo tikslais (kitaip tariant, kita sutarties šalis turi būti verslininkas) [11, p. 21]. Taigi vartojimo sutartys yra
vartotojo ir verslininko sutartys, kitaip tariant,
jos apibrėžiamos per šioje sutartyje dalyvaujančius subjektus, sutarties šalis. Giuliano/Lagarde ataskaitoje nurodyta, kad vartotojo apibrėžimas sutampa su Briuselio konvencijos
13 straipsnyje numatytu vartotojo apibrėžimu
•r jis turi būti interpretuojamas atsižvelgiant į
šios normos tikslą - apginti silpnesniąją šalį ir
į kitus tarptautinius instrumentus su tapačių
tikslu kaip ir Briuselio konvencijos [11, p. 21].
Vartotojas yra suprantamas kaip galutinis prekių naudotojas, kuris įsigyja prekes būtent privačiai naudoti6. Nagrinėjant vartotojo sąvoką,
svarbu atsakyti į klausimą, ar patenka į vartotojo apibrėžimą atvejai, kai sutartis turi vadinamąjį dvilypio naudojimo tikslą (angį. dual
us
e), tai yra kai sutartis sudaroma turint tikslą
naudoti prekę ar paslaugą tiek verslo, tiek asmeniniams (individualiems) tikslams, pavyzAtkreiptinas dėmesys, kad vartotojo sąvoka tarptautinės privatinės teisės srityje Europos Teisingumo Teismo išaiškinta byloje taikant Briuselio konvenciją, be to,
aiškinant vartojimo sutarčių direktyvas. Atsižvelgiant j tai,
kad vartotojo apibrėžimas yra panašus ir kitose vartojimo sutarčių direktyvose, šių direktyvų vartotojo sąvokos
aiškinimas taip pat yra aktualus ir taikyti Romos konvenCI
J4- Pažymėtina, kad šio straipsnio tikslas nėra detalus
v
«rtotojo sampratos nagrinėjimas, todėl jame nėra pateikiama išsami šios sampratos analizė.
ъ

džiui, teisininkas perka kompiuterį, kurį naudos tiek profesiniams, tiek asmeniniams tikslams. Europos Teisingumo Teismas nėra pasisakęs dėl tokio dvilypio naudojimo sampratos,
todėl reikia remtis Giuliano/Lagarde ataskaita, kurioje nurodyta, kad sutartį galima laikyti
vartojimo sutartimi, kai viena šalis veikia daugiausia už verslo ar prekybinės veiklos ribų
(angį. primarily outside his trade or profession),

tai yra kai viena šalis daugiau veikia ne verslo
ar profesinės veiklos tikslu (už šios veiklos ribų). Be to, ataskaitoje aptartos ir kitos situacijos: jei pirkėjas veikia už savo verslo ribų (toks
yra pagrindinis jo tikslas), tačiau kita šalis apie
tai nežinojo ir, atsižvelgiant į visas aplinkybes,
negalėjo protingai to žinoti, tokiu atveju jis neturi būti laikomas vartotoju (tai yra tokia situacija neturi patekti į Romos konvencijos
5 straipsnio taikymo sritį); taip pat toje situacijoje, kai pirkėjas mano daugiausia veikiantis
už verslo ribų, tačiau užsako prekes, kurios gali
būti naudojamos jo versle, ir užsako jas, naudodamas savo verslo blankus, tokiu atveju
sąžiningumo (good faith) principas taip pat reikalauja apsaugoti pardavėją ir netaikyti Romos
konvencijos 5 straipsnio.
Antra, šio straipsnio taikymas yra ribotas
turinio atžvilgiu. Šis straipsnis taikomas ne visoms vartojimo sutartims, o tik tam tikroms
vartojimo sutartims - prekių pardavimo ir paslaugų teikimo, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros paslaugoms, teisinėms paslaugoms, statybos, turizmo paslaugoms ir toms finansinėms
paslaugoms, kurios yra susijusios su prekių pardavimu ir paslaugų teikimu. Šios nuostatos netaikomos:
1) tiek asmenų, tiek prekių vežimo sutartims7 (Romos konvencijos 5 straipsnio 4 da7
Analogiška išlyga numatyta ir Briuselio konvencijos 13 straipsnio 3 dalyje bei Briuselio I reglamento
15 straipsnio 3 dalyje.

31

lis). Vežimo sutarčių išskyrimas yra grindžiamas tuo, kad specialios apsaugos priemonės,
kurios yra Romos konvencijos 5 straipsnyje, nėra tinkamos vežimo sutartims vykdyti [11,
p. 22]. Tačiau šio straipsnio 5 dalyje nustyta,
kad, nepaisant šio straipsnio 4 dalies nuostatų, šis straipsnis taikomas kelionių paketo sutarčiai, kuri už vieną bendrą kainą numato ir
kelionę, ir apgyvendinimą (vadinamosioms
anghpackagetoursutartims). Apgyvendinimas,
kuris būtų kelionės paketo dalis, turi būti normaliai atskirtas nuo vežimo, ir Romos kovencijos 5 straipsnio 5 dalis neturėtų būti taikoma
tais atvejais, kai, pavyzdžiui, miegama traukinyje [11, p. 22];
2) paslaugų teikimo sutarčiai, kai paslaugos vartotojui yra teikiamos tik kitoje valstybėje nei ta, kurioje jis turi įprastą gyvenamąją
vietą, pavyzdžiui, Ispanijos viešbutis reklamuojasi Olandijos laikraštyje ir vartotojas viešbutį
užsisako Olandijoje, tačiau pats viešbutis yra
Ispanijoje, taigi apgyvendinimo paslaugos yra
teikiamos Ispanijoje. Taigi šiuo atveju nebūtų
taikoma vartotojo gyvenamosios vietos - Olandijos teisė, nors viešbutis buvo reklamuojamas
Olandijoje (Romos konvencijos 5 str. 4 d.). Tačiau, pavyzdžiui, Vokietijos teismas vienoje byloje šiuo atveju pritaikė gyvenamosios vietos
taisykle [27, p. 375-376]. Šioje byloje kelionės
operatorius, kuris turėjo savo verslo vietą Vokietijoje, nusiuntė katalogus, siūlančius atostogoms apartamentus, kurie yra kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Standartinės
sutarčių sąlygos nenumatė taikytinos teisės sąlygos, tačiau kai kurios standartinės sutarties
sąlygos prieštaravo Vokietijos įstatymo dėl
standartinių sutarčių sąlygų nuostatoms. Teismui teko spręsti, gali ar negali būti taikomos
Vokietijos įstatymų nuostatos. Vokietijos Aukščiausiasis teismas manė, kad šiuo atveju taikytina teisė turi būti Vokietijos. Teismas motyvavo dviem argumentais: 1) tais atvejais, kai abie32

jų sutarties šalių nuolatinė gyvenamoji vieta yra
toje pačioje šalyje, bendrosios Romos konvencijos taisyklės dėl teisės, kuri yra labiausiai susijusi su sutartimi, negali būti taikomos, nes
bendra šalių gyvenamoji vieta yra glaudus ryšys pagal Romos konvencijos 4 straipsnio 5 dalį;
2) be to, Vokietijos Aukščiausiasis teismas šią
sutartį klasifikavo kaip vartojimo sutartį, kuriai taikomas Romos konvencijos 5 straipsnis.
Taigi iškilo klausimas, ar jai taikomos Romos
konvencijos 5 straipsnio 5 dalyje numatytos išimtys. Teismas prilygino kelionės operatorių
kelionių organizatoriui (kurio veikla apima kelionės organizavimą ir nakvynę) siekdamas pritaikyti Romos konvencijos 5 straipsnį, nors šiuo
atveju ir paslaugos buvo teikiamos užsienyje.
Šiuo atveju Vokietijos Aukščiausiasis teismas
pritaikė Romos konvencijos 5 straipsnį, nesivadovaudamas pažodiniu Konvencijos tekstu.

Kai kurie autoriai kritikavo šią Vokietijos
Aukščiausiojo teismo poziciją, teigdami, kad,
siekiant pritaikyti Romos konvencijos 5 straipsnio 5 dalyje numatytą šio straipsnio taikymo
išimtį, turi būti teikiamos tiek kelionės, tiek
nakvynės paslaugos, tai yra turi būti šių paslaugų derinys, ir šiuo atveju neužtenka vien nakvynės paslaugų [27, p. 376];
3) vartojimo kredito sutartims (skirtingai
nuo pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių).
Romos konvencijos 5 straipsnio nuostatos
taip pat netaikomos nekilnojamojo turto sutartims [25, p. 135], nes jos nepatenka į prekių
pardavimo ir paslaugų teikimo sritį. Pažymėtina, kad pagal Vokietijos Aukščiausiojo teismo
praktiką į Romos konvencijos 5 straipsnio taikymo sritį nepatenka daugelis cross-border^ vartojimo sutarčių, pavyzdžiui, teisių perleidimas
ir nekilnojamojo turto lizingas (įskaitant teisės suteikimą naudotis patalpomis tam tikru
metų laiku), akcijų (dalių) perleidimas, taip pat
draudimo ir kredito sutartys nėra susijusios su
prekių ar paslaugų teikimu [24, p. 350].

Trečia, šio straipsnio normos gina tik tą vartotoją, kuris sudaro vartojimo sutartis savo gyvenamosios vietos valstybėje (angį. habitual residence). Kitaip tariant, šios Romos konvencijos nuostatos gina pasyvų vartotoją, tačiau nenumato jokių specialių normų „dinamiškam"
[29, p. 359] ar „aktyviam" [30, p. 73] vartotojui, kuris sudaro sutartis už savo gyvenamosios
vietos valstybės ribų arba kuris yra aktyvus įsigydamas prekes ir paslaugas. Romos konvencijos 5 straipsnis aktyvų ir pasyvų vartotoją atskyrė pagal teritorinį principą, kitaip tariant,
nacionalinis vartotojų apsaugos režimas taikomas tais atvejais, kai verslininkas „ateina pas
vartotoją" ir įeina i vietos rinką, naudodamas
atitinkamas rinkos priemones. Taigi Romos
konvencija nustato tris vartotojo valstybės imperatyvių normų taikymo alternatyvas:

Lagarde ataskaitoje nurodyta, kad šioje sąlygoje yra specialiai vartojami žodžiai „ėmęsis
visų veiksmų" sutarčiai sudaryti (angį. steps necessaiy on his part) siekiant išvengti klasikinės
sutarties sudarymo vietos nustatymo problemos. Tai būtų sudėtinga nustatyti, nes šiuo atveju stengiamasi apimti ir situacijas, kai sutartys sudaromos per korespondenciją. Žodžiai
„imtis veiksmų" (angį. steps) apima visus veiksmus, įskaitant rašytinius, kurie atliekami dėl
pasiūlymo ar reklamos [18];

2) jei kita sutarties šalis ar jos atstovas gavo vartotojo užsakymą toje valstybėje. Ši norma apima muges ir parodas, kuriose užsienio
verslininkai dalyvauja ir kurios vyksta vartotojo gyvenamosios vietos valstybėje. Giuliano/Lagarde ataskaitoje teigiama, kad tiek pirmoji, ir
antroji sąlygos aiškiai susijusios, tačiau nevi1) jei toje valstybėje prieš sudarant sutartį siškai. Pirmoji sąlyga apima tuos atvejus, kai
buvo vartotojui skirtas konkretus kvietimas ar verslininkas reklamuojasi mūsų jau aptartais
reklama ir jis pats toje valstybėje buvo ėmęsis būdais, o ši situacija apima atvejus, kai vartovisų reikiamų veiksmų sutarčiai sudaryti. Giu- tojas pats pateikia užsakymą, kai verslininkas
Hano/Lagarde ataskaitoje nurodyta, kad šia dalyvauja parodoje arba mugėje. Sąvoka „atnorma siekta reglamentuoti elektroninius už- stovas" (angį. agent) apima visus asmenis, veisakymus (angį. mail order) ir pardavimus ne kiančius verslininko vardu [11, p. 24];
3) jei yra sudaryta prekių pardavimo sutarverslo patalpose (angį. door-step selling) [11,
tis
ir
vartotojas vyko iš tos valstybės į kitą valsP- 21]. Pakvietimo faktas turi būti specialiai išreikštas arba pakvietimas turi būti individua- tybę ir ten pateikė savo užsakymą, kai vartotolus. Tai gali būti laiškas, telefono skambutis ar jo kelionę surengė pardavėjas, siekdamas pakitas kontaktas su vartotoju jo gyvenamosios skatinti jį pirkti. Šis atvejis yra susijęs su vadivietos valstybėje8. Pažymėtina, kad Giuliano/ namaisiais border-crossing excursion selling arba cross-border excursion (vok. Kaffeefahrten)

8

Giuliano/ Lagardc ataskaitoje [11, p. 21-22] teigiama, kad verslininkas turi atlikti tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui, reklama spaudoje, radijuje ar televizijoje, ar kino
teatre ar kataloguose, pasiekiančiuose tą šąli, kurioje vartotojas gyvena, arba turi būti pateiktas verslo pasiūlymas
individualiai per komisionieriij ar agent;]. Rudolf Gabriel
C-%/00 [18] byloje Europos Teisingumo Teismas nurodė,
kad reklama ir specialus pakvietimas turi apimti visas reklamos formas toje valstybėje, kur vartotojas gyvena, ar platinama bendrai per spaudą, televiziją, kiną ar kitas priemones ar skirtas tiesiogiai, pavyzdžiui, katalogus, taip pat
komercinius pasiūlymus, pateiktus vartotojui asmeniškai,
pavyzdžiui, agento ar per išnešiojamąją prekybą.

[11, p. 22] pardavimais. Šis atvejis yra labai specialus, tačiau Romos konvencijos dauguma
darbo gupės narių manė esant reikalingąjį reglamentuoti [11, p. 22]. Kitaip nei pagal pirmąjį
atvejį, vartotojas neturi imtis visų veiksmų, kad
būtų sudaryta sutartis. Šis atvejis, skirtingai nei
pirmasis ir antrasis, apima tik prekių pirkimąpardavimą, bet nėra taikomas paslaugoms. Šioje sąlygoje vartojama kita sąlyga, kad „kelionę
surengė pardavėjas", neturi būti suprantama
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siaurinamai, kad pats pardavėjas turi pasirūpinti vežimu, tačiau pakanka, kad pardavėjas
organizuotų vartotojo kelionę, sudarydamas
sutartį su transporto kompanija [11, p. 22].
Taigi galima daryti išvadą, kad Romos konvencijoje apibrėžiant specialias taikytinos teisės taisykles vartojimo sutarčių atžvilgiu, vartotojo gyvenamoji vieta nebuvo vienintelis kriterijus, nustatant taikytiną teisę. Minėti atvejai pabrėžia specialų sutarties ir vartotojo gyvenamosios vietos valstybės ryšį, kitaip tariant,
vartotojo gyvenamosios vietos taisyklės taikomos tais atvejais, kai sutartis yra susijusi su vartotojo gyvenamąja vieta9.
Romos konvencijos 5 straipsnio nuostatos
yra kritikuojamos kaip nepakankamai ginančios vartotoją, nes joje nėra numatyta jokių
nuostatų aktyvaus vartotojo atžvilgiu. Todėl
daugeliu atvejų vartotojas lieka neapsaugotas.
N. Reichas teigia, kad Romos konvencijos padarytas aktyvaus ir pasyvaus vartotojo atskyrimas yra dirbtinis ir turi būti peržiūrėtas [30,
p. 74]. Vartotojas, išvykęs į kitą valstybę, negali tikėtis, kad, išvykus į kitą valstybę, jam bus
taikomos jo gyvenamosios vietos valstybės teisės normos. Turint omenyje, kad vienas iš Europos Sąjungos tikslų yra skatinti tarptautinių
vartojimo sandorių sudarymą ir apsaugoti vartotojų teises, kai sudaromi tokie sandoriai, šios
nuostatos iš tiesų nepakankamai atspindi nūdienos situaciją ir netenkina poreikių.
Be to, teismų praktika parodė, kad jeigu
sutartis nepatenka į Romos konvencijos
5 straipsnio 2 dalies apibrėžtą situaciją, vartojimo sutarčiai gali būti taikoma užsienio teisė,
kurioje nėra vartotojų apsaugos. Si situacija tuo
blogesnė, kad, kaip parodė Vokietijos teismų
praktika, vartotojai taip pat netenka impera-

'' Tai pabrėžė ir Europos Teisingumo Teismas byloje
Case Rudolf Gabriel C-96/00.
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tyvių nuostatų apsaugos pagal Romos konvencijos 7 straipsnį [13, p. 29]. Nors Prancūzijos
teismas nusprendė kitaip, kad kai kurios Prancūzijos Vartojimo kodekso nuostatos yra imperatyvios Romos konvencijos 7 straipsnio požiūriu [13, p. 29]. Teisės literatūroje yra pateikiama tam tikrų abejonių dėl Romos konvencijos 7 straipsnio ir 5 straipsnio santykio. Vieni autoriai teigia, jog Romos konvencijos
5 straipsnyje nustatytos specialios taisyklės
7 straipsnio atžvilgiu, kuriomis siekiama pakeisti pasirinktos teisės taikymą. Atitinkamai,
jei sutartis neatitinka Romos konvencijos
5 straipsnyje nustatytų sąlygų, tada nėra taikomas ir 7 straipsnis [13, p. 33]. Tokiu būdu aktyvus (mobilus) vartotojas nėra apsaugotas nei
pagal Romos konvencijos 5 straipsnį, nei pagal 7 straipsnį10. Dvi garsiosios Vokietijos Gran
Canaria bylos, kurios nagrinėjamos ir teisės literatūroje ir Europos Komisijos dokumentuose, yra reikšmingos Romos konvencijos nuostatoms aiškinti ir parodo konvencijos trūkumus vartotojų apsaugos srityje. Pirmoje byloje
[13, p. 33-34; 27, p. 379-380; 30, p. 74-75] Vokietijos turistai, atostogaudami Ispanijai priklausančioje Gran Canaria saloje, tapo Vokietijos įmonės, gaminančios lininę lovos patalynę, aukomis. Vokietijos turistai susitarė su vietos Ispanijos įmone dėl nemokamos ekskursijos į paukščių rezervatą. Kelionės metu ši įmonė reklamavo Vokietijos įmonės produkciją ir
pateikė turistams pirkimo-pardavimo sutarties
formą, kurią turistai pasirašė nieko pasirašant
sutartį nemokėdami. Jiems buvo paaiškinta,
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Kaip teigia Europos Komisija, tokia problem;) sukelia tapačių sąvokų vartojimas [13, p. 33]. Tiek Romos
konvencijos 5 straipsnyje, tiek 7 straipsnyje yra vartojama
imperatyvių normų sąvoka. Tačiau šių normų tikslas yra
skirtingas - 5 straipsniu siekiama pritaikyti imperatyvias
normas (mandatory rules) taip, kaip jas apibrėžia nacionalinė teisė, o 7 straipsnio tikslas - reglamentuoti tarptautines imperatyvias normas (overriding mandatory rules).

viešosios tvarkos reglamentavimą {public order legislation) remiantis Romos konvencijos
7 straipsnio 2 dalimi, tačiau Aukščiausiasis teismas paneigė šią praktiką, manydamas, kad Vokietijos teisė remiantis Romos konvencijos
7 straipsnio 2 dalimi gali būti taikoma tik tada,
kai yra glaudaus ryšio sąlygos, nustatytos Romos konvencijos 5 straipsnio 2 dalyje, ir tik tokioms sutartims, kurios numatytos šiame straipsnyje. Teisės teorijoje pritariama tokiai Vokietijos Aukščiausiojo teismo praktikai, nes Romos
konvencijos 5 straipsnis neleidžia taikyti šioje
situacijoje Vokietijos teisės- nes neatitinka nė
vienos iš šio straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų: nei buvo reklamuojama Vokietijoje, nei sutartis buvo sudaryta Vokietijoje, nei buvo dalyvaujama cross-border excursion pardavime
taip, kaip numatyta Romos konvencijos
5 straipsnio 2 dalies 3 punkte [27, p. 379-380]n.
Būtent dėl šių trūkumų Europos Sąjungoje buvo nueita ta kryptimi, kad tarptautinės privatinės teisės normas imta reguliuoti ne tik Romos konvencijoje, bet ir antrinėje Europos SąAntruoju atveju Vokietijos vartotojams bu- jungoje teisėje. Atitinkamos taikytinos teisės
vo daroma įtaka aršia reklama ir jie įtikinti pa- normos buvo numatytos ir Nesąžiningų sąlygų
sirašyti patalpų naudojimosi tam tikru metų lai- direktyvoje.
ku sutartį. Sutarčiai buvo numatyta taikyti vienai sutarties daliai Man salos teisė, o kitai
daliai - Ispanijos teisė. Sutartyje buvo numa11
Teisės literatūroje nagrinėjamos [30, p. 74-75] įvaityta, kad vartotojas neturi teisės atsisakyti surios galimybės, kokia Romos konvencijos norma šioje sitarties, nors tokia teisėjam buvo numatyta pa- tuacijoje buvo galima remtis. Diskutuota, ar šalies pasigal Vokietijos teisę ir Europos Sąjungos teisę. rinkimas galėtų būti kontroliuojamas remiantis Romos
Šioje byloje taip pat spręsta, ar vartotojas gali konvencijos 8 straipsnio 2 dalimi (Romos konvencijos
8 straipsnio 2 dalyje nustatyta: „nepaisant to, sutarties šaremtis Vokietijos teise, nepaisant to, kad kita lis gali remtis valstybės, kurioje yra jos jprasta gyvenamoji
teisė yra pasirinkta pagal sutartį. Vokietijos vieta, teise, kad įrodytų, jog ji nesutiko, jei iš aplinkybių
galima spręsti, kad nustatyti jos elgesio pasekmes pagal
Aukščiausiasis teismas abiem atvejais atsisakė teisę, nurodyti) I straipsnio dalyje, būtų neprotinga"), tataikyti Vokietijos teisę net taikant imperatyvias čiau toki;) galimybę teismai atmetė. Kita galimybė - remlex forum nuostatas pagal Romos konveneijos tis Romos konvencijos 5 straipsnio 2 dalimi taikant ją kaip
pasyviam vartotojui užsienyje, tačiau tai, kai kurių autorių
1 straipsnį. Pažymėtina, kad Vokietijos žemes- nuomone, prieštarautų Romos konvencijos 18 straipsniui,
nės instancijos teismai bandė surasti būdų tai- pagal kurj reikalaujama vienodo Romos konvencijos aiškinimo. Kiti autoriai siūlė taikyti Romos konvencijos
kyti Vokietijos teisę, laikydami, kad sutarties 7 straipsni, tačiau toks aiškinimas labai priklausytų nuo
atsisakymo teisė pagal Vokietijos teisę atitiko bylos nagrinėjimo teismuose.

kad, grįžus į Vokietiją, gaus užsakymo patvirtinimą iš Vokietijos įmonės. Ginčas iškilo tada, kai klientams grįžus į Vokietiją kai kurie iš
J4 atsisakė mokėti Vokietijos įmonės nurodytą kainą ir motyvavo, kad jie turi teisę atsisakyti sutarties pagal Vokietijos teisę, kurioje buvo įgyvendinta 1985 m. gruodžio 20 d. Europos Bendrijų Tarybos direktyva 85/557/EEB dėl
vartotojų apsaugos, susijusios su sutartimis, sudarytomis ne prekybai skirtose patalpose [3].
Šiuo atveju iškilo teisinė problema: turi būti
taikoma Vokietijos teisė, kuri yra palanki vartotojui, ar Ispanijos teisė, kuri buvo nustatyta
kaip taikytina teisė pagal sudarytą sutartį, nes
Ispanija nebuvo įgyvendinusi minėtos direktyvos, nebuvo palanki vartotojui ir nesuteikė jam
teisės atsisakyti sutarties (Ispanija minėtos direktyvos nuostatas perkėlė tik 1991 m. lapkričio 27 d.). Pažymėtina, kad šiuo atveju visa rinkodaros veikla, susijusi su pardavimu, buvo vokiečių kalba, sutartis buvo sudaryta vokiečių
kalba, prekių pardavimas ir mokėjimai atlikti
Vokietijoje.
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2. Tarptautinės privatinės teisės
normos Nesąžiningų sąlygų
direktyvoje
Pastarojo dešimtmečio Europos Sąjungos teisei būdinga tendencija tam tikru būdu vartotojų apsaugos kolizines normas reglamentuoti
ne tik pagal Romos konvenciją, bet ir Europos Sąjungos antrinėje teisėje - vartojimo sutarčių teisės direktyvose. Pirmoji direktyva, kurioje buvo nustatytos atitinkamos taikytinos teisės nuostatos, buvo Nesąžiningų sąlygų direktyva. Priėmus šią direktyvą kolizinių normų srityje įvyko tam tikras lūžis, nes iki to laiko priimtos Europos Sąjungos direktyvos12 tarptautinės privatinės teisės nereglamentavo. Ši ir kitos Europos Sąjungos vartojimo sutarčių teisės direktyvos13, viena vertus/nustatė tam tikras kolizines normas, o kita vertus, išplėtė Europos Sąjungos teisės normų taikymo ribas teritorijos atžvilgiu. Pažymėtina, kad Europos
Teisingumo Teismas taip pat išplėtė Europos
Sąjungos teisės taikymo ribas ir antrinės teisės
atžvilgiu pritaikė tarptautinės privatinės teisės
normas. Ingmar GB Ltd v Eaton Leonard Tech-

12
1985 m. gruodžio 20 d. Europos Bendrijų Tarybos
direktyva 85/557/EEB dėl vartotojų apsaugos, susijusios
su sutartimis, sudarytomis ne prekybai skirtose patalpose
[3], ir 1986 m. gruodžio 22 d. Europos Bendrijų Tarybos
direktyva 87/102/EEB dėl valstybių narių Įstatymų ir kitų
teisės aktų, susijusių su vartojimo kreditu, suderinimo [4].
13
Vėliau atitinkamos nuostatos buvo nustatytos ir kitose direktyvose: 1) 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis [5]; 2)
1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje dėl tam tikrų vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų aspektų 1999/44/EB [61; 3) 1994 m. spalio
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/47/
EB dėl pirkėjų apsaugos, susijusios su teisės tam tikru laiku naudotis gyvenamosiomis patalpomis pirkimo sutarčių
tam tikrais aspektais [35]; 4) 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 90/619/
EEB ir direktyvas 97/7/EB ir 98/27/EB [36].
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nologies Inc. sprendime [17] teisinas išplėtojo
Europos Sąjungos teisės normų taikymo neatsižvelgiant į pasirinktą teise koncepciją. Maža
to, Europos Teisingumo Teismas taikytina teise
pasirinko Europos Sąjungos valstybės narės teisę, nors tokios normos net nebuvo numatytos
pačiame Europos Sąjungos teisės akte14.
Tarptautinės privatinės teisės nuostata numatyta Nesąžiningų sąlygų direktyvos 6 straipsnio 2 dalyje, nustatančioje, kad valstybės narės imasi reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, jog vartotojas neprarastų šia direktyva teikiamos apsaugos, sutarčiai taikytina teise pasirinkdamas Bendrijai nepriklausančios
valstybės teisę, jei pastaroji yra artimai susijusi su valstybių narių teritorija. Pažymėtina, kad
pirmajame 1990 metų Europos Komisijos pasiūlyme dėl Nesąžiningų sąlygų direktyvos [9]
tokios nuostatos nebuvo. Pataisytame 1992 m.
14

Europos Teisingumo Teisme buvo iškeltas klausimas dėl 1986 m. gruodžio 18 d. Europos Bendrijos Tarybos direktyvos 86/653/EEB dėl valstybių narių įstatymų,
susijusių su nepriklausomais komerciniais atstovais, suderinimo (OJ, 1986, L 382/17). Europos Teisingumo Teismas nustatė, kad tam tikros Europos Sąjungos teisės akto
nuostatos yra imperatyvios ir tai patvirtina du dalykai: visų pirma, direktyvoje yra nustatyta, kad šalys negali nukrypti nuo jos normų, ir antra, direktyvos normų imperatyvumą lemia ir šių normų paskirtis bei tikslas - pašalinti
komercinių agentų veiklos ribojimus siekiant sudaryti sąIygas konkurencijai ir padidinti komercinių sutarčių saugumą. Todėl šių tikslų - įsisteigimo laisvės apsauga ir nciškreiptos konkurencijos veikimo vidaus rinkoje apsauga
- turi būti laikomasi visoje Bendrijoje, kad būtų pasiekti
Bendrijos sutarties tikslai. Tokiu atveju negali būti išvengta Bendrijos nuostatų taikymo, jeigu situacija yra glaudžiai
susijusi su Bendrija, ypač tuo atveju, jei komercinis agentas vykdo savo veiklą Bendrijos teritorijoje. Šis sprendimas labai reikšmingas ir vartotojų apsaugos teisei, nes, visų pirma, Europos Teisingumo Teismas pritaikė principą,
kuris numatytas ir vartotojų apsaugos direktyvose, nors
pačioje Komercinių agentų direktyvoje tokia nuostata net
nebuvo numatyta. Antra, šiame sprendime buvo pateikta
tam tikra Europos Sąjungos imperatyvių normų samprata, o trečia, jame buvo pateikta vienas iš pavyzdžių, kai
situacija yra glaudžiai susijusi su Bendrija, tai yra kai asmens atstovas veikia Europos Sąjungos valstybėje narėje,
nors pagrindinis juridinis asmuo yra įsteigtas ne valstybėjc narėje.
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Europos Komisijos pasiūlyme [10] buvo numatyta nuostata, kad „valstybės narės uždraudžia
nesąžiningų sąlygų naudojimą bet kokioje sutartyje, sudarytoje pardavėjo ar paslaugų teikėjo su vartotoju, neatsižvelgiant į tai, kokia
teisė būtų taikoma"15. Šios nuostatos tikslas buvo užtikrinti direktyvos taikymą neatsižvelgiant
į aplinkybes. Europos Sąjungos valstybės narės pakeitė šią nuostatą ir apsiribojo taikytinos teisės reglamentavimu [33, p. 248]. M. Tenreiro ir J. Karsteno nuomone, šios direktyvos
nuostatos tikslas išplėsti vartotojų apsaugą, leidžiamą jau egzistuojančios taikytinos teisės, kitaip tariant, Romos konvencijos, bet ne pakeisti
k [33, p. 249].

pastraipoje nurodytas tikslas - apsaugoti asmenis, veikiančius kaip vartotojai, kai jie įsigyja prekes ir paslaugas pagal sutartis, kurioms
taikoma kita nei valstybės narės teisė. Be to,
teismas pažymėjo, kad Nesąžiningų sąlygų direktyva nustato platesnę vartotojų apsaugą nei
Romos konvencijos 5 straipsnis, neapsiribodama tam tikromis vartojimo sutarčių rūšimis ir
tam tikrų aplinkybių nustatymu.

Taigi Nesąžiningų sąlygų direktyvos 6 straipsnio 2 dalimi siekiama papildyti Romos konvencijos nuostatas, užkertant kelią pasirinkti taikytiną teisę apeinant direktyvos nustatytus vartotojų apsaugos standartus, jeigu sutartis yra artimai susijusi su valstybių narių teritorija ir varSi nuostata nenustato taikytinos teisės, ta- totojas gali netekti šia direktyva teikiamos apčiau įpareigoja Europos Sąjungos valstybes na- saugos, sutarčiai taikytina teise pasirinkdamas
res sukurti atsižvelgiant į direktyvos tikslus na- Bendrijai nepriklausančios valstybės teisę.
cionalines kolizines normas [29, p. 356]. Taigi Kaip matome, šia nuostata siekiama apsaugoNesąžiningų sąlygų direktyva, be minimalios ti vartotoją nuo jam nepalankios teisės pasivartotojų apsaugos, taip pat turi tikslą sude- rinkimo padarinių. Tačiau pabrėžtina, kad rerinti valstybių narių kolizinę teisę. Vartotojų miantis Nesąžiningų sąlygų direktyvos 6 straipsapsaugos būtinumų lemia tai, kad vartotojui nio 2 dalies nuostata numatomas kitoks tarpužsienio teisė, taip pat jurisdikcija nėra žino- tautinės privatinės teisės normų reguliavimas
ma ir jam tai reiškia didesnes išlaidas ir riziką. tik tuo atveju, jei pasirenkama trečiųjų valstyPabrėžtina, kad ši Nesąžiningų sąlygų direkty- bių - ne Europos Sąjungos valstybių narių vos б straipsnio 2 dalies nuostata, kaip auto- teisė. Jei pasirenkama Europos Sąjungos valsnominė Europos Sąjungos samprata, negali bū- tybių narių teisė, tada taikomos bendrosios
ti aiškinama per Romos konvencijos 5 straips- tarptautinės privatinės teisės taisyklės, vadinanį (atitinkamai negali būti reglamentuojama si, Romos konvencija ir jos 5 straipsnis. Kyla
susiejant su Romos konvencijos 5 straipsnio klausimas, ar esant tokiai Nesąžiningų sąlygų
nustatytomis sąlygomis). Ji turi savo tikslus, ku- direktyvos 6 straipsnio 2 dalies formuluotei turi
rie negali būti pasiekiami taikant Romos kon- būti taikomos nacionalinės teisės, įgyvendinanvencijos 5 straipsnį. Europos Teisingumo Teis- čios Nesąžiningų sąlygų direktyvą, nuostatos,
mas sprendime Europos Komisija/Ispanijos Ka-kai šalių pasirinkta trečiųjų valstybių teisė nuralystė [15] nurodė, jog remiantis Nesąžiningų stato lygiavertę vartotojų apsaugą ar net pasajygos direktyvos 6 straipsnio 2 dalimi yra įgy- lankesnę vartotojui apsaugą. Pažymėtina, kad
vendinamas direktyvos preambulės šeštojoje Nesąžiningų sąlygų direktyvos vienas iš tikslų
yra apginti vartotojus nuo nesąžiningų sąlygų.
Vartotojų apsaugos tikslas pabrėžtas ne vienoje
"Angį. "Members Slates shall prohibit the use of unfair
Nesąžiningų sąlygų direktyvos preambulės patemu in any contract concluded with a consumer by a seller,
straipoje (šeštojoje, aštuntojoje, devintojoje,
wganltcss of the law applicable".
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dešimtojoje, vienuoliktojoje ir dvyliktojoje). totoją", bet ne „vartotojus" kaip grupę. Taip
Teiginys, kad nacionalinė teisė taikoma neat- pat tikslas, nustatytas direktyvos preambulėje,
sižvelgiant j tai, kad trečiųjų valstybių teisė nu- - apsaugoti pilietį kaip vartotoją (rinkos dalystato palankesnę vartotojų apsaugą, tai prieš- vį), reiškia ne abstraktų normų turinį, bet kontarautų pagrindiniam direktyvos pagrindiniam kretų, skirtą konkrečiam apsaugos adresatui.
tikslui - apsaugoti vartotoją. Tokiu atveju teŠi direktyvos nuostata buvo kritikuojama
leologinis Nesąžiningų sąlygų direktyvos aiš- kai kurių autorių, manančių, jog taikytinos teikinimo metodas leidžia teigti, kad Nesąžinin- sės klausimai turėtų būti reguliuojami vienagų sąlygų direktyvos 6 straipsnio 2 dalis nereiš- me akte - Romos konvencijoje, ir, jų manykia, kad trečiosios valstybės teisė yra visiškai mu, apskritai nesuprantama, kodėl tokie klaunetaikoma. Be to, pažymėtina, kad ir pagal su- simai yra reguliuojami atskiruose teisės aktuotarties laisvės principą reikia aiškinti būtent se, prieštaraujant Romos konvencijos nuostataip, nes tokia nuostata yra šio principo išim- toms [29, p. 379]. Iš tiesų tam tikrų tarptautitis, o jei vartotojas yra apsaugotas arba net ga- nės privatinės teisės normų sukūrimas atskili būti labiau apsaugotas pagal pasirinktą šalių rose vartotojų apsaugos direktyvose ardo Roteisę, tokiu atveju išimtis nėra būtina. Manyti- mos konvencijoje pasiektą europinių kolizinių
na, kad pagal direktyvą ne visada reikalauja- normų vieningumą. Ir nors Romos konvencima taikyti nacionalinę teisę, įgyvendinančią jos ir direktyvos minėtos nuostatos santykį apiEuropos Sąjungos teisę, tačiau turi būti atlie- brėžia Romos konvencijos 20 straipsnis, nustakamas palankesnio reglamentavimo pagal pa- tantis Bendrijos teisės viršenybę16, toks pasisirinktą teisę ir Nesąžiningų sąlygų direktyvos rinktas tarptautinės privatinės teisės normų kūnormas palyginimas {Giinstigvergleich). Jeigu rimo būdas diskutuotinas. Viena vertus, tikipasirinktos teisės nuostatos yra nepalankesnės masi, kad taikytinos teisės klausimai gali būti
nei direktyvos nuostatos, tada sutarties sąly- reglamentuoti tik Romos konvencijoje, antra
gos dėl taikytinos teisės nėra taikomos, galima vertus, skirtingas direktyvos nuostatų įgyvensakyti, kad jos tam tikra apimtimi negalioja. dinimas (nes būtent Europos Sąjungos valstyJeigu pasirinktos teisės nuostatos nesąžiningų bės narės pasirenka direktyvos normų įgyvensąlygų reglamentavimo atžvilgiu yra tapačios dinimo būdus ir formą) Europos Sąjungos valsarba nustato aukštesnį vartotojų apsaugos ly- tybėse narėse gali kelti daug taikytinos teisės
gį, tokiu atveju šalių pasirinkta teisė yra taiko- klausimų ir tam tikrais atvejais nepasiekti sama. Šiuo atveju taip pat keltinas klausimas, ar vo siektino rezultato. Tačiau vis dėlto galima
turi būti atliekamas abstraktus ar konkretus re- teigti, kad tokia pasiūlyta ir pasirinkta išeitis
guliavimo palyginimas. Teisės literatūroje [32; vartotojų apsaugos požiūriu yra priimtinesnė
31] teigiama, jog turėtų būti atliekamas kon- ir vartotojams palankesnė nei Romos konvenkretus, o ne abstraktus reglamentavimo paly- cijos 5 straipsnio nuostatos.
ginimas. Vadinasi, remiantis konkrečiomis aplinkybėmis turi būti nustatyta, kokios nuosta16
tos vartotojui duos palankesnį rezultatą. ToŠiame straipsnyje nustatyta, kad Romos konvencija
kia išvada daroma vadovaujantis Nesąžiningų neturi poveikio taikant tokias nuostatas, kurios konkretiems dalykams nustato su sutartinėmis prievolėmis susisąlygų direktyvos preambulės dvidešimt pirmą- jusias
teisės pasirinkimo taisykles ir kurios yra arba bus
ja pastraipa (ir atitinkamai 7 straipsnio 1 dali- įtvirtintos Europos Bendrijų institucijų aktuose, arba Įgymi), kur yra numatytas tikslas apsaugoti „var- vendinant tokius aktus suderintuose valstybių narių įstatymuose.
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Kaip minėta, Romos konvencija palieka didelių spragų kiek tai susiję su veiksminga vartotojų teisių apsauga. Konvencijos 5 straipsnis
yra per siauras, kad apimtų ir Nesąžiningų sąlygų direktyvos tikslus, numatytus šios direkT
tyvos б straipsnio 2 dalyje. Be to, Romos konvencijos 5 straipsnio 4 dalis numato atitinkamas išimtis, kurių nenumato Nesąžiningų sąlygų direktyva, kaip minėta, šis straipsnis taikomas tik esant tam tikroms aplinkybėms. Taigi
vartotojams Romos konvencijos taikymas gali
būti nenaudingas keliais atvejais: 1) kai yra pasirenkama trečiųjų (ne Europos Sąjungos) valstybų teisė, kuri neužtikrina tokios vartotojų interesų apsaugos kaip Nesąžiningų sąlygų direktyva; 2) kai atitinkamos valstybės narės nėra
tinkamai įgyvendinusios Nesąžiningų sąlygų direktyvos arba 3) atsižvelgiant į tai, kad Nesąžiningų sąlyga direktyva yra minimalaus suderinimo direktyva, yra pasirenkama tos valstybės
narės teisė, kuri nenustato didesnių garantijų
vartotojams. Taigi sutartims, kurios nepatenka į Romos konvencijos 5 straipsnio taikymo
sritį, bus taikomas šalių autonomijos principas
ir jis turės pirmenybę vartotojų apsaugos atžvilgiu. Tai būtų nenaudinga vartotojui, ne tik
dėl informacijos trūkumo, bet ir dėl derybinės
galios trūkumo. Nesąžiningų sąlygų direktyva
išsprendžia pirmuoju atveju įvardytą problemą, tačiau visai nesprendžia antrosios problemos. N. Reichas siūlo Romos konvencijoje numatyti taikytinos teisės taisyklę, pagal kurią būtų reikalaujama teismo vietos teisės teisėjui
leisti užsienio vartotojams pasinaudoti Europos Sąjungos antrinės teisės teikiama nauda
net jeigu antrinė teisė nėra tinkamai įgyvendinta valstybėje, kurios teisė yra taikoma [31].
Tokia norma padėtų išspręsti horizontalaus direktyvų poveikio nebuvimo problemą. Tai paskatintų vartotojus labiau pasitikėti įsigyti prekes ir paslaugas tose valstybėse narėse, kuriose yra užtikrinta minimali Europos Sąjungos

teisės aktų reglamentuojama vartotojų teisių
apsauga.
Pažymėtina, kad, skirtingai nuo Romos
konvencijos, Nesąžiningų sąlygų direktyvą įgyvendinančios normos taikomos, neatsižvelgiant
į tai, vartotojas aktyvus ar pasyvus, bet pagal
tai, kiek situacija turi glaudų ryšį su Europos
Sąjungos valstybe nare. Taigi nacionalinė teisė, Įgyvendinanti Nesąžiningų sąlygų direktyvą, turi būti taikoma ne visada, bet tik tais atvejais, kai sutartis yra artimai (glaudžiai) susijusi su Europos Sąjungos valstybių narių teritorija. Ši sąvoka „artimai (glaudžiai) susijusi
su valstybių narių teritorija" (angį. close connection with the territory of the Members States,
vok. enger Zusammenhang mit dem Gebiet der
Mitgliedstaaten) dėl savo neapibrėžtumo (toks
sąvokos apibrėžimas nėra pateiktas direktyvos
tekste) buvo kritikuojama daugelio autorių. Visų pirma kyla klausimas, ar tokia formuluotė
apima Europos Sąjungos teritoriją kaip bendrąją rinką, ar vienos konkrečios Europos Sąjungos valstybės narės teritoriją. Nesąžiningų
sąlygų direktyvoje yra vartojama sąvoka „valstybių narių teritorija" (vokiečių kalba vartojama sąvoka „Gebiet der Mitgliedstaaten" ir anglų kalba „tenitories of the Members States").
Remiantis gramatiniu normos aiškinimu, galima daryti išvadą, kad valstybės narės turi imtis
priemonių kolizinei normai nustatyti, kai sutartis yra susijusi su Europos Sąjungos valstybių narių teritorija kaip bendrąja rinka. „Glaudaus ryšio" sąvoka, kaip teigia M. Tenreiro ir
J. Karstenas, yra „pasiskolinta" iš pačios Romos konvencijos 7 straipsnio [33, p. 250]. Teisės literatūroje yra nurodoma, jog Europos Sąjungos valstybės narės gali pasirinkti, kaip reglamentuoti sąvoką „glaudžiai susijusi su valstybių narių teritorija": jos gali susieti su viena
iš valstybių narių, gali reglamentuoti atsižvelgiant į Europos Teisingumo Teismo išaiškinimą (naudoti europinį autonominį išaiškinimą),
39

išvardyti visas aplinkybes, kurios įeitų į sąvoką
„glaudus ryšys", taip pat Europos Sąjungos
valstybės narės gali palikti šios sąvokos aiškinimą nacionaliniams teismams [34, p. 2040].
Europos Teisingumo Teismas [15] nustatė, jog
nors konkretus rezultatas gali būti suteikiamas
miglotai sąvokai „glaudus ryšys", tačiau ji negali būti apibrėžiama iš anksto numatytais tokio ryšio kriterijais - kumuliatyvia vartotojo gyvenamosios vietos ir sutarties sudarymo nukreipiant į Romos konvencijos 5 straipsnį sąlyga. Nesąžiningų sąlygų direktyvos 6 straipsnio 2 dalyje vartojama bendra glaudaus ryšio
sąvoka siekiama sudaryti galimybes atsižvelgti
į įvairius ryšius atsižvelgiant į bylos aplinkybes
[15]. Ar yra sutarties glaudus ryšys su Europos
Sąjungos teritorija, sprendžiama pagal tarptautinės teisės normas. Šį glaudų ryšį gali lemti
įvairios aplinkybės: vartotojo gyvenamoji vieta ar verslininko (pardavėjo ar paslaugų teikėjo) įsisteigimo vieta, sutarties sudarymo vieta,
sutarties vykdymo vieta (nebūtinai sutartis turi būti sudaryta valstybėje narėje, pakanka, kad
ji būtų vykdoma valstybėje narėje) ir kt. Pažymėtina, kad Nesąžiningų sąlygų direktyva garantuojama apsauga taikoma visiems vartotojams, neatsižvelgiant į tai, ar vartotojas pagal
pilietybę, gyvenamąją vietą, nuolatinę gyvenamąją vietą yra susijęs su valstybe nare ar trečiąja valstybe17. Šiuo atveju pakanka, kad būtų
tenkinama situacijos glaudaus ryšio su Europos Sąjungos valstybių narių teritorija sąlyga.

17

Teisės literatūroje; yra pateikta nuomonė, kad Nesąžiningų sąlygų direktyvos 6 straipsnio 2 dalies subjektinė taikymo sritis yra apribota vartotoju, kuris turi įprastų
gyvenamąją vietų (vok. gewönlichen Aufenthalt) valstybių
narių teritorijoje. Tokia išvada daroma pasitelkus teleologinį minėtos nuostatos aiškinimo metodų. Nesąžiningų sąlygų direktyvos tikslai yra du: vartotojų apsauga ir bendros rinkos sukūrimas. Nors vartotojų apsaugos tikslo atžvilgiu Nesąžiningų sąlygų direktyva turėtų apimti visus
vartotojus, nesvarbu, kur yra jų gyvenamoji vieta, tačiau
bendrosios rinkos sukūrimo tikslo atžvilgiu turėtų apimti
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3. Nesąžiningų sąlygų direktyvos
6 straipsnio 2 dalies nuostatų
įgyvendinimas Lietuvos teisėje
Nesąžiningų sąlygų direktyvos 6 straipsnio
2 dalimi siekiama ne nustatyti konkrečios valstybės teisę, kuri būtų taikoma, bet iš esmės Europos Sąjungos teisę (direktyvos teisę) [33,
p. 249], kitaip tariant, šiomis nuostatomis siekiama užtikrinti nesąžiningų sutarčių sąlygų
kontrolę, nesvarbu, kokia teisė būtų taikoma,
tačiau nenukreipiant į konkrečios valstybės teisę. Taigi tuo atveju, kai vartojimo sutartis artimai yra susijusi su vienos valstybės narės teritorija, direktyvos nustatyti vartotojų apsaugos
nuo nesąžiningų sutarčių sąlygų standartai gali būti taikomi: visų pirma, per lex fori teisę,
kitaip tariant, teismo vietos teisę, antra, per kitos valstybės narės teisę, arba, trečia, per trečiosios valstybės teisę, jeigu ji nustato tokius
pačius apsaugos standartus kaip direktyva [33,
p. 249]. Taigi iš tiesų šitaip galėjo ir turėjo Eutik vartotojus, kurie turi įprastą gyvenamąją vietą Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje. Esant dviejų direktyvos tikslų kolizijai, turi būti nusprendžiama, kuris iš
nurodytų direktyvos priėmimo tikslų turi prioritetą. Atsižvelgiant į Nesąžiningų sąlygų direktyvos priėmimo pagrindą (Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties
100a straipsnį), daroma išvada, jog vidaus rinkos sukūrimo tikslas turi pirmenybę vartotojų apsaugos tikslo atžvilgiu, todėl Nesąžiningų sąlygų direktyvos 6 straipsnio 2 dalis
apima būtent tik tokius vartotojus, kurie turi įprastą gyvenamąją vietą Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje. Analogiška išvada daroma ir pasitelkiant gramatini direktyvos aiškinimo metodą (būtent akcentuojant ir tai, kad
kai Europos Sąjungos teisės aktų leidėjas nori išplėsti nustatytą apsaugą visų asmenų atžvilgiu, tai taip teisės akto
preambulėje ir nurodo). [32, p. 34-39]. Tačiau teisės literatūroje pateikiama ir kita nuomonė, kad būtent pagal Nesąžiningų sąlygų direktyvą reikalaujama tik vieno kriterijaus
atitikties - tai yra būtina nustatyti lik „glaudaus ryšio" kriterijų [34, p. 2040]. Pritartina būtent pastarajai nuomonei,
nes priešingu atveju, manytume, būtų paneigta vartotojų
apsauga kaip atskira Europos Sąjungos politikos dalis, o
turint omenyje, kad beveik visos vartotojų apsaugos direktyvos yra priimtos remiantis Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 100a straipsniu, tai pateiktas aiškinimas gali apriboti vartotojų apsaugos tikslų pasiekimą.

publikos ar kitos valstybės, su kuria ginčas labiausiai susijęs, imperatyvios teisės normos taikomos, nepaisant to, kad šalys susitarimu yra
pasirinkusios kitokią užsienio teisę (analogiška nuostata yra numatyta ir CK 1.37 straipsnyje, reglamentuojančiame sutartinėms prievolėms taikytiną teisę). Imperatyvios teisės normos yra tokios, kurių šalys savo susitarimu negali pakeisti arba išvengti jų taikyti. Tokios normos paprastai nustatomos siekiant apsaugoti
tiek viešąją tvarką, tiek silpnesnės šalies interesus [22, p. 245; 21, p. 131]. Vartotojų apsaugos normos būtent ir yra skirtos apsaugoti silpnesnės šalies - vartotojo - interesus. Minėtos CK nuostatos atitinka Romos konvencijos
7 straipsnio nuostatas. Atsižvelgiant į minėtą
Europos Teisingumo Teismo Ingmar GB Ltd.
v Eaton Leonard Technologies Ine sprendimą,
teigtina, jog ne tik nacionalinės nuostatos, bet
ir Europos Bendrijos normos gali būti imperatyvios Romos konvencijos 7 straipsnio atžvilgiu.
Remiantis šiuo sprendimu būtų galima taiTiesa, vartotojų apsaugos direktyvų nuostakyti
Lietuvos CK nuostatas, reglamentuojantos, susijusios su tarptautine privatine teise, gali
būti įgyvendintos, pritaikius CK 1.11 straips- čias nesąžiningas sąlygas, neatsižvelgiant į sunio 2 dalį, kurioje numatoma, jog Lietuvos Res- tarties šalių pasirinktą teisę. Šią poziciją sustiprina ir CK 1.11 straipsnio 2 dalies nuostata, kad

ropos Sąjungos valstybės narės pasiekti tą rezultatą, kuris privalomas pagal Nesąžiningų sąlygų direktyvos 6 straipsnio 2 dalies nuostatas.
Ï Lietuvos teisę yra perkeltos Romos konvencijos nuostatos18, įskaitant ir šios konvencijos nuostatas dėl taikytinos teisės vartojimo
sutartims. Romos konvencijos 5 straipsnio nuostatos yra perkeltos į Lietuvos Respublikos ciklinio kodekso (toliau - CK) 1.39 straipsnį. Nesąžiningų sąlygų direktyva iš esmės yra Įgyvendinta CK 6.188 straipsnyje. Tačiau Nesąžiningų sąlygų direktyvos б straipsnio 2 dalis nei minėtuose CK straipsniuose, nei kituose įstatymuose nėra įgyvendinta. Taip pat Lietuvos teisės aktuose nėra suformuluota bendra taisyklė, kuri įgyvendintų ir kitų Europos Sąjungos
vartojimo sutartis reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, reikalaujančias užtikrinti, kad vartotojai neprarastų Europos Sąjungos teisės garantuojamos apsaugos per taikytinos teisės
normas.

18
Lietuvos teisės literatūroje Į22, p. 247; 21, p. 135]
Уга nurodyta, jog tam tikros tarptautinės privatinės teisės
normos yra perkeltos iš Romos konvencijos, todėl būtina
Lietuvos teisės normas aiškinti ir taikyti atsižvelgiant į Europos Teisingumo Teismo praktikų. Tačiau tokia praktika
būtų galima remtis išplėtota tik netiesiogiai dėl Romos
konvencijos, bet dėl panašių normų Briuselio konvencijoje ar kitų Europos Sąjungos instrumentuose, nes Europos Teisingumo Teismo praktikos dėl pačios Romos konvencijos nėra. Rengiant Romos konvenciją buvo iškelta
Problema dėl Romos konvencijos vienodo interpretavimo užtikrinimo. Todėl Romos konvencijos 18 straipsnyje
buvo numatyta, kad aiškinant ir taikant pirmiau pateiktas
v
'cnodas taisykles turi būti atsižvelgiama į tarptautinį jų
Pobūdį ir siekį jas vienodai aiškinti ir taikyti. 1988 m. gruodžio 19 d. Romos konvencijos valstybės narės pasirašė du
Protokolus, kuriais buvo suteikta jurisdikcija Europos Teisingumo Teismui aiškinti Romos konvencijos nuostatas.
Sie protokolai įsigaliojo 2004 m. rugpjūčio 1 d. Taigi tik
"iio šios datos Europos Teisingumo Teismas turi galias ais-

kinti Romos konvencija ir jos protokolus. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad naujosios valstybės narės, įskaitant ir
Lietuva, 2005 m. balandžio 14 d. Liuksemburge pasirašė
prisijungimo prie Romos konvencijos ir jos dviejų protokolų deklaraciją, kurią valstybės narės įsipareigojo ratifikuoti iki 2005 m. pabaigos. Europos Komisija buvo įpareigota iki tų pačių metų pabaigos pateikti pasiūlymą dėl
teisės akto, reglamentuojančio taikytiną teisę sutartinėms
prievolėms, projekto. Pabrėžtina, kad pagal Pirmąjį protokolą jame nurodyti teisinai gali prašyti Europos Teisingumo Teismo išaiškinimo dėl Romos konvencijos (pagal
Briuselio konvenciją teismai yra įpareigoti kreiptis į Europos Teisingumo Teismą). Pagal Lietuvos prisijungimo
prie Romos konvencijos deklaraciją - Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir Vyriausiasis administracinis teismas galės kreiptis į Europos Teisingumo Teismą. Antrasis protokolas buvo pasirašytas dėl to, kad norėta įtraukti visas Bendrijos valstybes, kurios Pirmojo protokolo pasirašymo metu neturėjo ketinimų ratifikuoti šio protokolo.
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teismas, spręsdamas imperatyvių normų taikymo klausimą, turi atsižvelgti į šių normų prigimtį, tikslus ir jų taikymo ar netaikymo padarinius. Taigi teismas neturi spręsti šių klausimų formaliai [21, p. 93]. Todėl Lietuvos teismai, įvertindami tai, kas paminėta, ir atsižvelgdami į Nesąžiningų sąlygų direktyvos pažodinį
tekstą ir jos tikslus, turėtų taikyti nacionalines
nuostatas, reglamentuojančias nesąžiningas sutarčių sąlygas, neatsižvelgiant į šalių pasirinktą teisę, jei ta teisė nustato mažiau palankų vartotojų apsaugos režimą. Lietuvoje dar nėra
teismų praktikos, kuri patvirtintų, kad būtent
teismai tokiu būdu aiškins CK nuostatas19. Pažymėtina, kad Europos Teisingumo Teismas savo praktika įtvirtina, jog Nesąžiningų sąlygų direktyvos 3-7 straipsniai nustatė vartotojams
teises, kurios yra direktyvoje apibrėžtas rezultatas ir jo Europos Sąjungos valstybės narės
turi siekti [17]. Pagal susiklosčiusią Europos
Teisingumo Teismo praktiką, nors direktyvą
perkeliant į nacionalinę teisę nereikalaujama,
kad kiekviena valstybė narė būtinai priimtų atitinkamą teisės aktą, tačiau svarbu, kad nagrinėjama nacionalinė teisė veiksmingai užtikrintų visišką direktyvos taikymą, kad pagal šią teisę atsirandanti teisinė padėtis būtų pakankamai tiksli ir aiški, asmenys būtų gerai informuoti apie jų teises ir prireikus galėtų jomis remtis
20
nacionaliniuose teismuose . Todėl siekiant Nesąžiningų sąlygų direktyvos 3-7 straipsnyje nustatytų tikslų, šie straipsniai turi būti įgyvendinami teisėkūros priemonėmis, o teisės aktų
nuostatos turi būti aiškios ir tikslios, ir kad as-

14
Nors Lietuvoje buvo apibendrinta teismu praktika
tarptautinės privatinės teisės atžvilgiu (Teismų praktika,
2000, Nr. 14), tačiau taikytina teisė vartojimo sutarčių atžvilgiu nebuvo aptarta.
31
Case European ComissionlKingdoin of Spain C-70/
03, Case European Comission IKingdom of Netherlaiul
C-144/99, Case European ComissionlKingdom of Sweden
C-478/99 ir kt.
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menys prireikus jomis galėtų remtis teismuose. Atsižvelgiant į imperatyvių normų sąvokos
problematiką, šios sąvokos aiškinimo priklausymą nuo teismų praktikos ir jos taikymo teismuose nebuvimą, abejotina, ar Lietuvai pavyktų įrodyti, kad CK 1.11 straipsnio 2 dalis ir
1.37 straipsnio 3 dalis tinkamai įgyvendina Nesąžiningų sąlygų direktyvos nuostatas. Manytina, kad reikėtų specialios, aiškiai apibrėžiančios taikytiną teisę normos, numatančios vartotojų apsaugos direktyvas įgyvendinančių nacionalinių nuostatų taikymą. Tokia speciali taikytinos teisės norma galėtų būti numatyta arba CK 1.39 straipsnyje (žinoma, būtų galima
diskutuoti dėl atitinkamos normos numatymo
CK šeštosios knygos normose, reglamentuojančiose vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau pagal normos reguliavimo tikslus labiau tiktų CK 1.39 straipsnyje) arba atsižvelgiant į CK 1.3 straipsnio 3 dalį tokia speciali
nuostata galėtų būti numatyta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatyme [20].
Norma, kuri pasiektų Nesąžiningų sąlygų direktyvos 6 straipsnio 2 dalies, o kartu ir kitų
vartotojų apsaugos direktyvų nuostatose nustatytus tikslus, galėtų būti suformuluota taip:
„Jei sutartis (arba susiklosčiusi situacija) turi
glaudų ryšį su kurios nors Europos Sąjungos
valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės narės teritorija, nuostatos, įgyvendinančios vartotojų apsaugos direktyvas, taikomos neatsižvelgiant į šalių pasirinktą teisę,
jeigu sutarties šalių pasirinkta valstybės teisė
nustato mažesnius vartotojų apsaugos standartus nei nuostatos, įgyvendinančios vartotojų apsaugos direktyvas". Taigi tokia norma nustatytų glaudų situacijos ryšį ne tik su Lietuvos teritorija, bet ir su kitos valstybės narės teritorija,
be to, numatytų privalomą Lietuvos normų taikymą, jei jos nustatytų vartotojams palankesnę apsaugos sistemą nei šalių pasirinkta teisė.
Nustačius situacijos glaudaus ryšio su bet ku-

stačiusi kitokias taikytinos teisės taisykles, nei
nustato Romos konvencija. Europos Sąjungos
valstybės narės turi užtikrinti nacionalinių nuostatų, įgyvendinančių Nesąžiningų sąlygų direktyvą, taikymą, jei situacija yra glaudžiai susijusi su Europos Sąjungos valstybių narių teIšvados
ritorija. Tokios nuostatos turi būti taikomos tik
Išanalizavus tarptautinės privatinės teisės nor- tuo atveju, jei jos nustato palankesnį reglamenmas vartojimo sutarčių atžvilgiu, galima teigti, tavimą nei šalių pasirinkta kitos, ne Europos
kad:
Sąjungos valstybės narės teisė, kitaip tariant,
pirma, pasikeitus ekonominei, socialinei ir kiekvienu atveju atsižvelgiant į konkrečias apteisinei aplinkai Romos konvencijos 5 straips- linkybes turi būti atliekamas palankesnio regnio nuostatos, apibrėžiančios taikytiną teisę lamentavimo palyginimas. Glaudaus ryšio su
v
^rtojimo sutarčių atžvilgiu, apsiribojančios pa- valstybių narių teritorija sąvoka reiškia, kad tusyvaus varotojo koncepcija ir apimančios ne vi- ri būti atsižvelgiama į įvairius situacijos ryšius
sas vartojimo sutartis, nepakankamai gina var- atsižvelgiant į bylos aplinkybes. Si sąvoka netotojų teises ir netenkina nūdienos poreikių; turi būti siejama su Romos konvencijos
antra, Romos konvencijos trūkumai lėmė 5 straipsnio nustatytomis aplinkybėmis;
taikytinų klausimų sprendimą Europos Sąjunketvirta, Nesąžiningų sąlygų direktyvos
gos antrinėje teisėje - daugumoje vartojimo su- 6 straipsnio 2 dalies įgyvendinimas per CK
tarčių teisės direktyvų. Toks pasirinktas tarp- 1.11 straipsnio 2 dalį (1.37 straipsnio 2 dalį)
tautinės privatinės teisės normų kūrimo būdas kelia abejonių, nes priklauso nuo teismų plė'šreiškia ir Europos Sąjungos valstybių narių tojamos praktikos. Siūlytina numatyti speciaPolitinę valią labiau ginti vartotojų interesus, lią nuostatą, įgyvendinančią ne tik Nesąžininnei jie yra ginami Romos konvencija;
gų sąlygų direktyvos 6 straipsnio 2 dalies nuotrečia, Nesąžiningų sąlygų direktyva yra pir- statas, bet ir kitų vartojimo sutarčių teisės dimoji vartojimo sutarčių teisės direktyva, nu- rektyvų atitinkamas nuostatas.
nos Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybe nare principą, plačiau būЩ taikomos Europos Sąjungos garantuojamos
vartotojų apsaugos normos.
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INTERNATIONAL PRIVATE LAW NORMS AND UNFAIR TERMS DIRECTIVE
Danguolė Bublienė
Summary
The article analyses provisions regulating applicable
law in respect of consumer contracts of Article 5 of
the Rome Convention on the law applicable to contractual obligations. Provisions of the aforementioned Article are limited in respect of subjects, matter
and expansion. Provisions of the Article protect the

44

"passive consumer" but do not protect the "active
consumer" at all. Economical, social and legal environment has changed and insufficient protection of
consumer interests has determined solution of problems of applicable law in the secondary law of the
European Union - in most directives of consumer

c

ontract law. The chosen way of establishing norms
°f international private law conveys the political view
of Member States of the European Union to protect
consumer interests better than they are protected in
'he Rome Convention.
The Unfair Terms Directive is the first directive
°f consumer contract law which stipulates other rules
°f applicable law than the Rome Convention. Member States of the European Union shall take measures to ensure application of national norms, which
'rnplement provisions of the Unfair Terms Directive
Provided the situation is closely related to the territor
y of Members States. The concept of „close rela•'on to the territory of Member States" means that
Va
nous ties depending on circumstances of a case
should be taken into account. This concept can not
be related to conditions stipulated in Article 5 of the
Rome Convention. Provisions of the national law

should be applied only if they set up more favorable
regulation in comparison with the law of a non Member State of the European Union chosen by the parties. In other words comparison of more favorable
regulation shall be carried out in each case taking
into account specific circumstances.
The article analyses implementation of Para 2 of
Article б of the Unfair Terms Directive in the Lithuanian law. A possibility of implementation of provisions of the Directive through Para 2 of Article 1.11 of
the Civil Code (accordingly through Para 2 of Article
1.37) is discussed in the article. However such implementation would cause some difficulties because it depends on practice developed by courts. It could be
proposed to provide for a special provision, which
would implement not only provisions of Para 2 of Article 6 of the Unfair Terms Directive, but also relevant
provisions of other consumer contract law directives.

teikta 2005 m. gruodžio 28 d.
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