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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pateikė paraišką dėl priėmimo į studijas internetu Hageno universitete 
(Vokietija). Skaitydamas informaciją apie studijų programą, jis nusprendė, kad šios studijos 
neatitinka konkrečių jo mokymosi tikslų, ir atšaukė paslaugą. Universitetas atsisakė atšaukti 
paslaugą ir pareikalavo sumokėti už visą kursą. Peticijos pateikėjas taip pat pažymi, kad 
interneto svetainėje prie elektroninės paraiškos formos nebuvo pateikta jokios informacijos 
apie atšaukimą. Nors buvo pateikta informacija apie galimus skundus, tačiau kol peticijos 
pateikėjas gavo medžiagą apie studijų programą, tokių skundų pateikimo terminas jau buvo 
pasibaigęs. Peticijos pateikėjas mano, kad Europos vartotojų apsaugos teisės aktuose įtvirtinta 
teisė grąžinti ir (arba) atšaukti užsakytas paslaugas, ji turėtų būti taikoma ir šiuo atveju. Vis 
dėlto universitetas primygtinai reikalauja sumokėti už visą kursą. Peticijos pateikėjas šiuo 
klausimu rašė įvairioms vartotojų apsaugos organizacijoms Vokietijoje, tačiau nė viena iš jų 
negalėjo jam padėti. Net Vartotojų reikalų ministerija (vok. Bundesverbraucherministerium) 
negalėjo duoti galutinio atsakymo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Komisijos pastabos
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ES vartotojų teisės aktuose iš tikrųjų nustatyta teisė atsisakyti paslaugų sutarties, sudarytos 
naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis arba ne prekybai skirtose paslaugų teikėjo 
patalpose. Šiuo metu ši teisė įtvirtinta atitinkamai Nuotolinės prekybos direktyvoje 
(Direktyvoje 97/7/EB1) ir Išnešiojamosios prekybos direktyvoje (Direktyvoje 85/577/EEB2). 
2014 m. birželio mėn. šios dvi direktyvos bus pakeistos nauja Vartotojų teisių direktyva 
(Direktyva 2011/83/ES3), kurios nuostatos šiuo metu perkeliamos į valstybių narių teisės 
aktus.

Darant prielaidą, kad peticijos pateikėjas minėtą sutartį sudarė internetu, taikytinos Nuotolinės 
prekybos direktyvos nuostatos dėl sutarties atsisakymo teisės. Atitinkamame 6 straipsnyje 
nustatyta:

„1. Kiekviena nuotolinės prekybos sutartis numato mažiausiai septynių darbo dienų 
terminą, per kurį vartotojas gali atsisakyti sutarties, nenurodydamas priežasties, ir jam 
nebūtų taikoma nuobauda. Vienintelis vartotojo mokestis, jam atsisakius sutarties, gali 
būti tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.
Terminas, per kurį vartotojai gali atsisakyti sutarties, pradedamas skaičiuoti:
– […],
– teikiant paslaugas, nuo sutarties sudarymo arba nuo 5 straipsnyje nurodytų 
įsipareigojimų įvykdymo dienos, jeigu jie įvykdomi po sutarties sudarymo, numatyta, 
kad 5 straipsnio įsipareigojimų vykdymo terminas negali būti didesnis nei trys mėnesiai, 
kaip minima pastraipoje toliau.
Jeigu tiekėjas neįvykdo 5 straipsnyje numatytų įsipareigojimų, įsigalioja trijų mėnesių 
terminas. Jis prasideda:
– […],
– teikiant paslaugas, nuo sutarties sudarymo dienos.
Jeigu 5 straipsnyje minima informacija suteikiama vartotojui per tris mėnesius, pirmoje 
pastraipoje minėtas septynių dienų terminas prasideda po šių trijų mėnesių.“

Todėl vartotojas gali atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos paslaugų sutarties per trumpiausią 
septynių darbo dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo sutarties sudarymo dienos. (Valstybių narių 
nacionalinės teisės aktuose gali būti nustatyti ilgesni atsisakymo terminai; naujojoje Vartotojų 
apsaugos direktyvoje nustatytas visoje Europos Sąjungoje vienodas atsisakymo terminas – 14 
dienų.)

Jei tiekėjas neįvykdo Nuotolinės prekybos direktyvos 5 straipsnyje nustatytų įpareigojimų, 
t. y. patvarioje laikmenoje (pvz., elektroniniu laišku) vartotojui nepateikia informacijos, 
teikiamos prieš sudarant sutartį, patvirtinimo, kaip reikalaujama pagal šios direktyvos 4 
straipsnį, atsisakymo laikotarpis pratęsiamas trims mėnesiams. Minėta informacija apima 
pagrindines prekių ar paslaugų ypatybes ir sutarties atsisakymo teisės galiojimą.

                                               
1 1997 m. gegužės 20 d. Direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, 
OL L 144, 1997 6 4, p. 19–27.
2 1985 m. gruodžio 20 d. Direktyva 85/577/EEB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su sutartimis, sudarytomis ne 
prekybai skirtose patalpose, OL L 372, 1985 12 31, p. 31–33.
3 2011 m. spalio 25 d. Direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 
93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB ir panaikinama Tarybos direktyva 
85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB, OL L 304, 2011 11 22, p. 64–88.
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Tačiau, remiantis 6 straipsnio 3 dalies nuostatomis, vartotojas negali pasinaudoti paslaugų 
sutarties atsisakymo teise, jeigu vartotojui sutikus paslaugos pradėtos teikti dar nesibaigus 
septynių darbo dienų trukmės atsisakymo terminui.

Išvada

Peticijos pateikėjas nurodo, kad jis jau susisiekė su vartotojų apsaugos organizacijomis 
Vokietijoje ir kad jos negalėjo jam padėti išspręsti jo ir paslaugų teikėjo ginčo. Vis dėlto, jei 
peticijos pateikėjui dar kyla abejonių dėl paslaugų teikėjo veiksmų teisėtumo, jam reikėtų 
patarti kreiptis profesionalios konsultacijos ir atlikti išsamią teisinę visų atitinkamo sandorio 
sudedamųjų dalių analizę, siekiant nustatyti, ar paslaugų teikėjas turėjo teisę neleisti jam 
pasinaudoti atsisakymo teise. Todėl peticijos pateikėjo padėtį turėtų išnagrinėti nacionaliniai 
teismai. Kiek tai sietina su Nuotolinės prekybos direktyvos reikalavimų laikymusi, visų pirma 
reikėtų patikrinti, ar peticijos pateikėjas pranešė paslaugų teikėjui apie atsisakymą per 
nustatytą atsisakymo terminą ir ar dėl to, kad paslaugų teikėjas tinkamai nepatvirtino 
informacijos apie sutartį, taip pat apie atsisakymo teisę, peticijos pateikėjas turėjo teisę 
pasinaudoti ilgesniu atsisakymo terminu. Be to, nėra jokių požymių, kuriais remiantis būtų 
galima pripažinti, kad Vokietijos civiliniame kodekse nustatytos nuotolinės prekybos 
taisyklės neatitinka Nuotolinės prekybos direktyvos nuostatų.

Kaip minėta pirmiau, 2014 m. birželio mėn. Nuotolinės prekybos direktyva bus pakeista nauja 
Vartotojų teisių direktyva. Nors šiam peticijos pateikėjo sandoriui jos nuostatos nebus 
taikomos, reikėtų pažymėti, kad šioje naujoje direktyvoje numatyta daug vartotojams skirtų 
patobulinimų. Visų pirma, kalbant apie atsisakymo teisę, be jau minėto vienodo 14 dienų 
sutarties atsisakymo termino, pagal Vartotojų teisių direktyvą sutarties atsisakymo terminas 
pratęsiamas vieniems metams, jeigu prekiautojas tinkamai neinformuoja vartotojo apie šią jo 
teisę. Be to, vartotojas taip pat turės teisę atsisakyti paslaugų sutarties net per sutarties 
atsisakymo terminą jo prašymu pradėjus teikti paslaugas, tačiau jis bus įpareigotas sumokėti 
paslaugų teikėjui proporcingo dydžio kompensaciją už iki atsisakymo suteiktas paslaugas.“


