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Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui           
 
 
DĖL CIVILINIO KODEKSO PAPILDYMO 6.716(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-
5260 
 
Lietuvos verslo konfederacija reaguodama į dalijimosi ekonomikos spartų augimą ne tik Lietuvoje, bet 
ir visame pasaulyje, nusprendė suburti darbo grupę, vienijančią skaitmeninių paslaugų platformų 
verslus veikiančius Lietuvoje. Lietuvos verslo konfederacijos Dalijimosi ekonomikos darbo grupė 
(toliau – Darbo grupė), kurią sudaro Wolt, Bolt, Ziticity ir Uber skaitmeninių platformų atstovai, 
susipažino su Seimo nario Tomo Tomilino registruotu Civilinio kodekso papildymo 6.716(1) 
straipsniu įstatymo projektu Nr. XIIIP-5260 (toliau – Projektas) ir teikia savo pastabas bei pasiūlymus.  
 
 
Teisiniai santykiai yra jau reglamentuojami ES Reglamentu 2019/1150 
 
Darbo grupė sveikina iniciatyvą aiškiau reglamentuoti platformų ir jų partnerių teisinius santykius ir 
neprieštarauja teikiamo projekto idėjai, tačiau nori atkreipti dėmesį į esamą europinį teisinį šių 
santykių reglamentavimą ir skaitmeninėse platformose jau vykdomą praktiką.  
 
Pirmiausia, norime atkreipti dėmesį, kad teisiniai verslo santykiai tarp paslaugų teikėjų ir įvairių 
interneto platformų (programų) valdytojų jau yra reglamentuojami visos Europos Sąjungos 
lygmeniu. 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1150 „Dėl 
verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo“ 
(toliau – Reglamentas 2019/1150), kaip pabrėžė ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės 
departamentas savo išvadoje (2020-10-12), yra taikomas visuotinai, tiesiogiai ir yra privalomas visas. 
Reglamentas jau dabar detaliai apibrėžia paslaugų teikimo sąlygas gerokai išsamiau nei yra siūloma 
Projekto pataisomis. Reglamentas 2019/1150 išsamiai reglamentuoja komercines internetinių 
tarpininkavimo paslaugų naudojimo, nutraukimo, sustabdymo sąlygas, vidinių skundų nagrinėjimo 
sistemą, asmens duomenų apsaugą ir kitus teisinius aspektus.  
 
Remiantis tuo, kad Reglamentas 2019/1150 yra tiesiogiai taikomas visa savo apimtimi, skaitmeninių 
platformų veiklos taisyklės yra suderintos ir atitinka visus Reglamentu keliamus reikalavimus. 
Platformos yra įsipareigojusios partneriams teikti daugiau informacijos, supažindinti juos su savo 
veiksmais, pagrįsti tokių veiksmų priežastis, sukurti vidinius konfliktų sprendimo mechanizmus, 
sudaryti sąlygas partnerių atstovams ginti jų teisėtus interesus. Taip pat yra nustatytos skaitmeninės 
platformos pareigos bei teisės, veiklos vykdymo tvarka ir terminai, per kuriuos privaloma informuoti 
partnerius apie būsimus sąlygų pakeitimus. Taigi, Lietuvoje veikiančios platformos jau dabar iš 
esmės įgyvendina siūlomo Projekto pakeitimo nuostatas. 
 
Darbo grupė yra įsitikinusi, kad egzistuojančio europinio lygmens reguliavimo pilnai užtenka, kad 
būtų užtikrintos kurjerių, vairuotojų ir kitų, su skaitmeninėmis platformomis dirbančių asmenų teisės 
ir socialinės garantijos. Vis dėlto, norime akcentuoti, kad nemažiau svarbu yra užtikrinti galiojančio 



Reglamento 2019/1150 įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą. Neabejojame, kad užtikrinus visų 
Reglamento 2019/1150 reikalavimų įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą, situacija rinkoje ženkliai 
pagerėtų.  
 
 
Sutarties forma neturėtų būti ribojama  
 
Projektu siūloma nustatyti, kad susitarimas tarp paslaugų teikėjo ir kliento dėl tarpininkavimo 
paslaugų per skaitmenines platformas teikimo būtų rašytinis. Nors Projekto iniciatorius nedetalizuoja, 
kokios formos sutartys būtų tinkamos, tačiau norime iš karto atkreipti dėmesį, kad pats sutarties 
formos ribojimas nėra tikslingas ar atitinkantis teisės aktų reikalavimus.  
 
Pirmiausia, kaip teisingai pabrėžė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Europos Sąjungos 
teisės grupė (toliau – ES Teisės grupė) savo išvadoje (2020-10-27), sutarties forma nėra reguliuojama 
tarptautiniais ar nacionaliniais teisės aktais, priešingai, turėtų būti išlaikytas sutarties formos 
nediskriminavimo principas. ES Teisės grupė taip pat nurodė, kad „vadovaujantis 2000 m. birželio 8 
d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės 
paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos 
Direktyva) 1 straipsnio 1 dalimi ir 9 straipsnio 1 dalimi, valstybės narės turi užtikrinti, kad sutartys 
dėl informacinės visuomenės paslaugų galėtų būti sudaromos elektroninėmis priemonėmis“. 
 
Taip pat, remiantis Reglamento 2019/1150 konstatuojamosios dalies 10 punktu, kuriame aprašant 
tarpininkavimo paslaugų susitarimus nedviprasmiškai nurodoma, kad „Turėtų būti laikoma, kad tokie 
sutartiniai santykiai yra tada, kai abi atitinkamos šalys patvariojoje laikmenoje vienareikšmiškai 
išreiškia ketinimą būti saistomos, nebūtinai reikalaujant aiškaus rašytinio susitarimo“. Tai reiškia, kad 
alternatyvios sutarties formos yra leistinos ir gali būti taikomos sudarant paslaugų sutartis. 
Reglamento 2019/1150 2 straipsnio 13 dalis taip pat detalizuoja „patvariosios laikmenos“ sąvoką, 
kurią siūlome įtvirtinti teikiamomis Civilinio kodekso pataisomis.  
 
 
Socialinių garantijų draudimai – itin aktualus visų individualiai dirbančių asmenų klausimas 
 
Atsižvelgiant į tai, kad teisiniai verslo santykiai tarp paslaugų teikėjų ir įvairių interneto platformų 
(programų) valdytojų jau yra reglamentuojami visos Europos Sąjungos lygmeniu, manome, kad 
aktualus klausimas yra ne teisinis šių šalių santykių reguliavimas, bet individualiai dirbančius asmenis 
apsaugančių draudimo priemonių užtikrinimas. Iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos esame 
gavę informaciją apie planus ateityje svarstyti galimybes savarankiškai dirbančius asmenis drausti ir 
kitomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis, įvertinant galimo tarifo dydžius bei kitas su 
apdraudimu susijusias aplinkybes. Neabejotinai palaikytume bet kokią valstybės iniciatyvą, kuria būtų 
užtikrintas ne tik pavežėjų, kurjerių, bet visų individualiai dirbančių asmenų įvairiapusis draudimas 
įskaitant, bet neapsiribojant draudimu nuo nelaimingų atsitikimų.  
 
 
 
 
Projektą turėtų papildomai įvertinti Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
 
Siekiant užtikrinti kokybišką ir visapusiškai išdiskutuotą teisėkūros procesą, Darbo grupė mano, kad 
būtų tikslinga Lietuvos Respublikos Seimui paprašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvados dėl 



svarstomo Projekto nuostatų. Manome, kad papildoma išvada leistų tinkamai įvertinti Projekto 
tikslingumą ir atitikimą šiuo metu galiojančiam teisiniams reguliavimui, taip pat, esant poreikiui, 
galėtų pasiūlyti reikiamų techninių pataisymų. Jei Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos 
komitetas nuspręstų nesikreipti dėl LR Vyriausybės išvados, prašytume atsiklausti Lietuvos 
Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuomonės dėl svarstomo Projekto.  
 
Remiantis tuo, kas išdėstyta aukščiau, Darbo grupė siūlo:  
 
1. Lietuvos Respublikos Seimui paprašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvados dėl svarstomo 

Projekto nuostatų. 
2. Svarstyti galimybes, kaip būtų įmanoma užtikrinti galiojančio Reglamento 2019/1150 

įgyvendinimo efektyvesnę kontrolę ir priežiūrą. 
3. Jei pataisų Projektas vis tik būtų toliau svarstomas, remiantis aukščiau išdėstytais argumentais 

siūlome pakoreguoti 6.7161 straipsnį ir išdėstyti jį taip:  
 

„6.7161 straipsnis. Sutarties forma ir turinys 
1. Paslaugų sutartis, pagal kurią paslaugų teikėjas per savo elektronines platformas ar 

programas įvairiais būdais tarpininkauja klientui teikiant paslaugas, turi būti rašytinė arba 
sudaroma elektroninėmis priemonėmis patvarioje laikmenoje.  

 
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje sutartyje turi būti nustatyta paslaugų kaina, 

apmokėjimo, keitimo tvarka ir terminai, paslaugų teikimo tvarka ir terminai.” 
 
 
Darbo grupė yra pasirengusi diskusijai kaip užtikrinti geriausias, saugiausias ir lanksčiausias 
partnerystės sąlygas su skaitmeninėmis platformomis bendradarbiaujantiems asmenims, taip pat 
atkreipiame dėmesį, kad mielai pasidalinsime patirtimi, apie šiuo metu vykdomą veikla ir taikomas 
priemones. Prašome atsižvelgti į aukščiau išdėstytus argumentus ir įvertinti galimybes priimti 
pateiktus pasiūlymus.  
 
 
 

Pagarbiai 
 
 
Generalinė direktorė        Eglė Radišauskienė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originalas nebus siunčiamas.  
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