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NUTARIMAS 

DĖL REKLAMINIŲ TEIGINIŲ APIE PREKES, KURIOMS PRISKIRIAMAS ĮVAIRAUS 

POBŪDŽIO POVEIKIS SVEIKATAI, REKLAMOS ATITIKTIES LIETUVOS 

RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO REIKALAVIMAMS 
 

2011 m. liepos 4 d. Nr. 2S-17 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) bylų 

nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl reklaminių teiginių apie prekes, kurioms 

priskiriamas įvairaus pobūdžio poveikis sveikatai, atitikties Lietuvos Respublikos reklamos 

įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas) reikalavimams. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė: 

(1) Tyrimas dėl reklaminių teiginių apie prekes, kurioms priskiriamas įvairaus pobūdžio 

poveikis sveikatai (toliau – Reklama), atitikties Reklamos įstatymo reikalavimams pradėtas 2010 m. 

gruodžio 30 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S-243, gavus 2010 m. lapkričio 30 d. 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Pareiškėjas) raštą dėl interneto puslapyje 

http://www.beza.lt skleidžiamų teiginių galimai klaidinantį pobūdį apie į rinką teikiamus produktus. 

Pareiškėjas pažymėjo, jog ši informacija buvo skleidžiama UAB „Rytietė“ interneto tinklalapyje. 

(2) Tyrimo metu nustatyta, kad internetiniame tinklalapyje http://www.beza.lt buvo 

skleidžiami šie reklaminiai teiginiai: 

1) apie liekninamuosius drabužius (glaustinukę, palaidinę) teigiama: „Stangrinamasis ir 

liekninamasis poveikis“: „lieknina; sumažėja nugaros, pečių linijos skausmai; gerinama šlapimo 

pūslės, tulžies, inkstų veikla, gerinamas virškinimas; stiprinama pilvo sienelė, pakeliama gimda, 

normalizuojama hormonų gamyba; maitinančioms motinoms gaminasi gausiau pieno“;  

2) apie liekninamuosius šortus teigiama: „padeda atsikratyti viršsvorio; mažina celiulito 

požymius; lygina strijas; mažėja celiulitas; gerinama šlapimo pūslės, tulžies pūslės, inkstų, 

skrandžio, gaubtinės žarnos veikla; stiprinama pilvo sienelė, gimda grįžta į pradinę padėtį ir 

normalizuojasi hormonų gamyba; greičiau atsistato klubai po gimdymo į anatominę padėtį, todėl 

atsistato organizmo svorio centras ir ateityje mažėja rizika turėti išsišovusius pėdų kauliukus; 

stiprėja tarpvietės raumenys ir gerėja intymusis gyvenimas“; 

3) apie liekninamąsias timpas teigiama: „padeda atsikratyti viršsvorio; mažina varikozės 

problemą; skatina skysčių pasišalinimą; stangrina pilvo ir sėdmenų raumenis; mažina celiulitą; 

raumenys tampa stangresni, ypač kelio srityje; gerina šlapimo pūslės, tulžies pūslės, inkstų, 

skrandžio, gaubtinės žarnos veiklą; stiprina pilvo sienelę, pakelia gimdą ir normalizuoja moteriškų 

hormonų gamybą; tiesina kojas ir koreguoja eiseną“; 

4) apie prilaikančias kojinaites teigiama: „saugo nuo skysčių kaupimosi ir tinimo kelio ir 

čiurnos srityje; saugo nuo galimų traumų – suteikia kojų sausgyslėms elastingumo ir tvirtumo; 

saugo nuo plokščiapėdystės grąžindama pėdos ir kelio padėtį į taisyklingą padėtį; saugo nuo pėdos 

išplatėjimo ir kauliuko formavimosi šalia didžiojo pėdos piršto; padeda kojoms išsitiesinti ir 

koreguoja eiseną; gerina skrandžio, žarnyno, šlapimo pūslės, lyties organų veiklą“; 

5) apie palaikantį ir sveikatinamąjį diržą teigiama: „formuoja stangrų pilvo presą; 

padeda atsikratyti antsvorio pilvo srityje; normalizuoja skrandžio veiklą, gerina virškinimą; gerina 

širdies, kepenų, tulžies, inkstų ir antinksčių, šlapimo pūslės, žarnyno ir prostatos darbą; gerina 



 2 

kraujotaką dubens srityje, kelia potenciją ir grąžina vyrišką jėgą; grąžina raumenis, sausgysles, 

sąnarius ir vidaus organus į anatominę padėtį“; 

6) apie liekninamąsias deimantines kelnaites teigiama: „stiprina pilvo raumenis; stiprina 

tarpvietės raumenis; mažina celiulitą; lygina strijas; gerina šlapimo pūslės, tulžies, kepenų ir 

skrandžio darbą; gerina lytinių organų mikroflorą; atstato vidaus organus į anatominę padėtį“; 

7) apie grožio šukas teigiama: „išlyginamos net pačios giliausios raukšlės; pastebimai 

pakeliama kakta ir antakiai; veido raumenys išlieka stangresni ilgą laiką; pranyksta veido 

patinimas, paburkimas aplink akis; stabdo plaukų slinkimą ir gerina jų augimą; mažina galvos bei 

migreninius skausmus; gerina miegą“; 

8) apie blakstienų tušą „Lift Mascara“ teigiama: „dėl sudėtyje esančių veikliųjų mineralų 

bei metalų padidina akis, pakelia vokus, šalina patinimą, lygina mimikos raukšles; teigiamai veikia 

visą organizmą“;  

9) apie dušo galvutę teigiama: „šalina bakterijas, virusus, kenksmingas chemines 

medžiagas bei chloro junginius, naikina nemalonų kvapą; skleidžia infraraudonuosius spindulius ir 

didelį kiekį neigiamųjų jonų; minkština vandenį; spartina medžiagų apykaitą, deguonies ir 

maitinamųjų medžiagų pasisavinimą; saugo odą nuo sudirgimų; skatina plaukų augimą bei daro 

juos sveikus, stiprius bei žvilgančius; taupo kosmetines priemones; šalina galvos skausmą, greitai 

atpalaiduoja ir gerina miegą“. 

(3) Siekdama nustatyti nagrinėjamos Reklamos davėją, sklaidos mastą, taip pat siekdama 

gauti paaiškinimus dėl Pareiškėjo nurodomų aplinkybių, Konkurencijos taryba kreipėsi į UAB 

„Rytietė“ . 

(4) UAB „Rytietė“ elektroniniu paštu pateikė atsakymą (21 b. l.), kuriame nurodoma, kad 

interneto tinklalapyje http://www.beza.lt reklaminiai teiginiai skleidžiami bendradarbiaujant su 

UAB „Kristalė“ (toliau ir Bendrovė). Taip pat pažymėjo, kad informaciją apie interneto tinklalapyje 

http://www.beza.lt esančias prekes ir jų savybes, pateiktą japonų ir anglų kalbomis, UAB „Kristalė“ 

gavo iš reklamoje nurodytų prekių gamintojo Japonijos įmonės „Nippon Medoc“. 

(5) Atsižvelgus į UAB „Kristalė“ pateiktą informaciją, tyrimo metu nustatyta, kad UAB 

„Kristalė“ iniciatyva ir interesais interneto tinklalapyje http://www.beza.lt bei spaudoje įvairiais 

laikotarpiais nuo 2010 m. liepos mėn. iki 2011 m. sausio mėn. buvo skleidžiama reklama apie 

įvairius į rinką tiekiamus produktus ir jų įvairaus pobūdžio poveikį sveikatai. Nustatyta, kad 

Bendrovės iniciatyva ir interesais reklamos buvo skleidžiamos: 

1) Reklama apie blakstienų tušą buvo skleidžiama 2010 m. liepos mėn. žurnale „Žmonės“. 

Interneto tinklalapyje http://www.beza.lt reklama skleista nuo 2010 m. rugsėjo mėn. iki 2011 m. 

sausio mėn. pirmos savaitės; 

2) Reklama apie liekninamuosius drabužius skleista tinklalapyje http://www.beza.lt nuo 

2010 m. liepos mėn. iki 2011 m. sausio mėn. pirmos savaitės; 

3)_Reklama apie deimantines kelnaites buvo skleidžiama 2010 m. liepos mėnesio dienraščio 

„Lietuvos rytas“ priede „Gyvenimo būdas“, taip pat 2010 m. gruodžio 9 d. žurnale „Žmonės“; 

4) Reklama apie grožio šukas skleista 2009 m. gruodžio mėnesio dienraščio „Lietuvos 

rytas“ priede „Gyvenimo būdas“ bei 2010 m. gruodžio 9 d. žurnale „Žmonės“; 

5) Reklama apie dušo galvutę skleista 2010 m. lapkričio mėn. dienraščio „Lietuvos rytas“ 

priede „Gyvenimo būdas“; reklaminiame leidinyje „Kalėdinės dovanų idėjos“, platintame kartu su 

2010 m. gruodžio 9 d. žurnalu „Žmonės“; 2010 m. gruodžio 16 d. žurnalo „Žmonės“ numeryje; 

2010 m. gruodžio mėn. žurnale „Sveikas žmogus“. Interneto tinklalapyje http://www.beza.lt 

teiginiai apie dušo galvutę skleisti nuo 2010 m. gruodžio mėn. iki 2011 m. sausio mėn. pirmos 

savaitės. 

(6) Bendrovė nurodė, kad galimai klaidinančių reklaminių teiginių skleidimas buvo 

nutrauktas 2011 m. sausio pirmąją savaitę (t.y., sausio 3-9 d.) bei pridėjo pakeistų reklaminių tekstų, 

skleidžiamų interneto tinklalapyje http://www.beza.lt kopijas.  

(7) UAB „Kristalė“ taip pat paaiškino, kad jos platinama produkcija yra pagaminta 

remiantis daug metų patirties turinčia Rytų medicina, kurios veikimo principai skiriasi nuo 

tradicinės Vakarų medicinos, tačiau jie yra efektyvūs, teigiamai veikiantys žmogaus organizmą. 
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Taip pat Bendrovė pažymėjo, jog aptariamoje reklamoje minimi ir UAB „Kristalė“ iniciatyva 

parduodami produktai, t.y. blakstienų tušas, liekninamieji drabužiai, deimantinės kelnaitės, savo 

sudėtyje turi mineralo turmalino, kuris šių produktų gamintojo „Nippon Medoc“ teigimu, turi 

teigiamą poveikį kontaktuodamas su aktyviaisiais žmogaus organizmo taškais. Be kita ko, 

Bendrovė pateikė duomenis apie nagrinėjamoje reklamoje minimų produktų sudėtyje esančio 

mineralo turmalino poveikį ir įvairias jo savybes. 

(8) Bendrovė taip pat pateikė informaciją ir ją pagrindžiančius įrodymus, pagal kuriuos 

reklamoje minima „Saseiko“ dušo galvutė 2008 m. gegužės 6 d. buvo įregistruota JAV Maisto ir 

vaistų administracijoje (56 b. l.). UAB „Kristalė“ pažymėjo, kad konsultacijoje su Valstybinės ne 

maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininku, Bendrovės direktorei buvo 

paaiškinta, jog UAB „Kristalė“ parduodamai produkcijai Lietuvoje nėra reikalingi klinikiniai 

tyrimai ar kompetentingų tyrimų sertifikatai, ar kiti papildomi tyrimai, siekiant įrodyti šių produktų 

poveikį sveikatai (36 b. l.).  

(9) Susirašinėjimo su Bendrove metu buvo pateikti papildomi dokumentai (74-81 b. l.), 

Bendrovės nuomone, pagrindžiantys jos skleidžiamų teiginių teisingumą. Kaip įrodymas pateiktas 

2011 m. vasario 15 d. UAB „Kristalė“ direktorės elektroniniu paštu siųstas raštas (74 b. l.) 

Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai bei iš minėtos inspekcijos darbuotojos gautas atsakymas 

(75 b. l.), kuriame nurodyta, kad dušo galvutė su gydomosiomis savybėmis yra medicininis 

prietaisas, o dėl jo registravimo reikia kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros 

tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Bendrovė pažymėjo, kad žodžiu kreipėsi į Valstybinę 

akreditavimo tarnybą dėl „Saseiko“ dušo galvutės, tačiau minėta tarnyba informavo, jog ji nėra 

kompetentinga nustatyti jonizuotos dušo galvutės poveikį žmogaus organizmui. Remdamasi 

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos nuostatais, Bendrovė nurodė, kad 

minėtos tarnybos kompetencijai nėra priskirta nei registruoti medicinos prietaisus, nei vertinti jų 

poveikį žmogaus organizmui. Bendrovės teigimu, ar prietaisas yra laikytinas medicinos prietaisu, 

nustato pats gamintojas. UAB „Kristalė“ teigimu, dušo galvutė „Saseiko“ nėra medicininis 

prietaisas. 

(10) UAB „Kristalė“ taip pat pateikė dokumentus japonų kalba ir Lietuvos vertimų biuro iš 

japonų kalbos išverstus dokumentus apie blakstienų tušo „Lift Mascara“ sudėtines dalis, Japonijos 

akcinės bendrovės „Medokku“ informaciją apie „Fealena Lift Mascara“ blakstienų tušo gamybos 

istoriją, savybes bei naudojimo būdą.  

(11) Papildomai Bendrovė pateikė duomenis (82-131 b. l.) iš jos platinamų prekių 

gamintojo – „Nippon Medoc“, kuriais remiantis nurodė, kad 2010-2011 metais buvo atliekama 

UAB „Kristalė“ platinamų produktų „Fealena“ stebėsena, kurios metu buvo nustatyta, kad šie 

produktai turėjo akivaizdų stangrinamąjį efektą visiems stebimiems asmenims (kaip priedai pateikti 

minėtame stebėjime dalyvavusių asmenų atsiliepimai (84-96 b. l.). UAB „Kristalė“ taip pat pateikė 

dokumentus iš gamintojo „Nippon Medoc“, kuriais remiantis nurodė, kad jos platinamuose 

„Fealena“ produktuose yra suderintas efektyvus natūralus mineralas kiekvienam kūno dalį 

valdančiam meridianui, todėl yra didesnis kūno dalių pakėlimo poveikis.  

(12) Bendrovės buvo pateikti iš gamintojo gauti Macunagos sveikatos ir lieknėjimo 

asociacijos pirmininkės Mičiko Macunagos straipsniai (111-131 b. l.) apie mineralų veikimą jais 

stimuliuojant žmogaus organizmo meridianus, kuriuose nurodoma, kad turmalinas gerina medžiagų 

apykaitą. Pažymima, kad mineralų išskiriama energija stimuliuojant meridianus rezultatas yra 

panašus kaip akupunktūros, kuri, Bendrovės nurodymu, yra pripažįstama ne tik Rytų, bet ir Vakarų 

medicinoje. Kaip nurodoma UAB „Kristalė“ rašte, anot Mičiko Macunagos, ypač veiksmingai 

meridianus veikia mineralas turmalinas, kadangi jis, išskirdamas neigiamus jonus, gerina kraujo 

cirkuliaciją bei medžiagų apykaitą. 

(13) Tyrimo metu Sveikatos apsaugos ministerija pateikė informaciją (172 b. l.), kad 

vadovaujantis 2004 m. gegužės 14 d. Sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Licencijuojamų 

ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašu, Lietuvos Respublikoje sveikatos 

priežiūros paslaugomis yra pripažįstami šie alternatyvios medicinos metodai: homeopatija, 

refleksoterapija ir manualinė terapija. Energetinių mineralų poveikis, stimuliuojant žmogaus 
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organizmo meridianus, nėra įteisintas kaip sveikatos priežiūros paslauga. Sveikatos apsaugos 

ministerija taip pat nurodė, jog neturi duomenų, kad kompetentingos institucijos Lietuvoje būtų 

pripažinusios Japonijos įmonės „Nippon Medoc“ gaminius turint sveikatą gerinantį poveikį. Be to, 

Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad sveikatos priežiūrą ir medicinos praktiką 

reglamentuojančiuose teisės aktuose terminai „Rytų medicina“ ir „Vakarų medicina“ nėra vartojami 

ir sveikatos priežiūra nėra skirstoma į „Rytų mediciną“ ir „Vakarų mediciną“. 

(14) Tyrimo metu UAB „Kristalė“ taip pat nurodė, kad vartotojams, įsigijusiems 

Bendrovės platinamas prekes, buvo pateikiama visa gamintojo suteikiama informacija apie šiuos 

gaminius. Bendrovė pažymėjo, kad prekiaudama gamintojo „Nippon Medoc“ gaminiais, jokių 

klinikinių ar kitokio pobūdžio tyrimų dėl minėto gamintojo prekių neatliko. Bendrovės žiniomis, 

jokie teisės aktai nenumato pardavėjo pareigos atlikti tyrimus apie parduodamas prekes, o Lietuvoje 

nėra kompetentingų institucijų, laboratorijų, galinčių ištirti prekes su tam tikrų mineralų mišiniu bei 

nustatyti jų poveikį žmogaus organizmui. Papildomai UAB „Kristalė“ pažymėjo, kad Bendrovės 

„Nanomax“ atstovas Baltijos šalyse 2011 metų sausio – vasario žurnalo „Kosmetik Baltikum 

Professional“ numeryje išspausdino straipsnį „Karšti įrankiai – grožio tarnautojai“ (169-171 b. l.), 

kuriame atskleidė turmalino savybes. Straipsnyje nurodoma, kad Rytų medicinoje gydymui nuo 

seno yra naudojamas turmalinas. Taip pat straipsnyje pateikiami XX a. 9 dešimtmečio japonų 

mokslininkų pastebėjimai dėl teigiamo turmalino poveikio žmogaus organizmui. 

(15) Papildomai UAB „Kristalė“ pateikė informacijos, kad Bendrovės platinamos prekės: 

„Fealena Lift Spats“ timpos, „Ankle Support Fealena“ kojinės, „Fealena Lift Camisole“, „Fealena 

Lift Inner“ marškinėliai, „Fealena Lift Girdle“ diržas, „Fealena“ yra registruotos Rusijos 

Federacijoje bei pažymėtos kokybės ženklu „ROSTEST-MASKVA“ (Bendrovė pateikia tai 

patvirtinančius dokumentus, 175-182 b. l.). Anot UAB „Kristalė“, kokybės ženklu „ROSTEST-

MASKVA“ Rusijos Federacijoje yra tvirtinama produktų sauga ir kokybė, įsigydamas  prekę su 

šiuo ženklu pirkėjas prisiima dalį atsakomybės už gamintojo produkcijos kokybę bei garantuoja, 

kad produkcija atitinka Rusijos Federacijos techninių reglamentų ir norminių dokumentų 

reikalavimus. Taip pat Bendrovė pažymi, kad prekės kokybės patvirtinimą suteikia nepriklausomos 

įstaigos (sertifikavimo centro) išduotas dokumentas – savanoriško sertifikavimo sertifikatas, kuris, 

Bendrovės įsitikinimu, leidžia papildomu ženklu paženklintą produkciją išskirti iš panašios 

produkcijos, suteikiant jai pranašumą rinkoje bei pažymint, kad produkcija yra saugi, kokybiška, o 

gamintojas – solidus ir atsakingas. Bendrovės nuomone, „ROSTEST-MASKVA“ ženklu pažymėti 

UAB „Kristalė“ platinami produktai garantuoja ir paties japonų gamintojo „Nippon Medoc“ 

patikimumą.  

(16) Remiantis tyrimo metu nustatytomis aplinkybėmis, Konkurencijos tarybos 

Nesąžiningos komercinės veiklos skyriaus 2011 m. gegužės 11 d. pranešime apie atliktą tyrimą dėl 

reklaminių teiginių apie prekes, kurioms priskiriamas įvairaus pobūdžio poveikis sveikatai, atitikties 

Reklamos įstatymo reikalavimams (toliau – Pranešimas), buvo padarytos tyrimo išvados, kad 

interneto tinklalapyje http://www.beza.lt bei spaudoje nuo 2010 m. liepos mėn. iki 2011 m. sausio 

mėn. skleisti reklaminiai teiginiai apie UAB „Kristalė“ platinamus produktus: blakstienų tušą, 

liekninamuosius drabužius, grožio šukas, dušo galvutę neatitinka teisingumo kriterijaus, nes 

nepateikta neginčijamų įrodymų dėl jų teisingumo. Atsižvelgiant į tai, skleidžiamos reklamos turi 

Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytų klaidinančios reklamos požymių ir tuo 

pažeidžia Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. Taip pat nustatyta, kad Bendrovės skleistos 

reklamos turi ir Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymo 7 straipsnio 15 punkte nustatytų 

klaidinančios komercinės veiklos požymių, nes pasireiškė kaip apgaulingas tvirtinimas, kad 

produktas gali turėti poveikį žmogaus fizinei būklei, tačiau tai pagrindžiančių duomenų nebuvo 

pateikta. 

(17) Su tyrimo išvadomis Pareiškėjas ir UAB „Kristalė“ buvo supažindintos išsiuntus 

Konkurencijos tarybos Nesąžiningos komercinės veiklos 2011 m. gegužės 11 d. pranešimą apie 

atliktą tyrimą Nr. 5S-21.  

(18) Susipažinusi su tyrimo išvadomis UAB „Kristalė“ pateikė paaiškinimus, kuriuose 

nurodė, jog nesutinka su Pranešime išdėstyta nuomone bei nurodė, kad liekninamieji rūbai – 
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glaustinukė, palaidinė, šortai, timpos, deimantinės kelnaitės, prilaikančios kojinaitės, palaikantis ir 

sveikatinamasis diržas (toliau – „Fealena“ drabužiai), blakstienų tušas „Lift Mascara“ bei grožio 

šukos (toliau – „Fealena“ produktai) ir „Saseiko“ dušo galvutė nėra medicininės priemonės, todėl 

reklaminiai teiginiai apie šių gaminių poveikį žmogaus organizmui neprivalo būti pagrįsti 

klinikiniais ar kitais panašaus pobūdžio tyrimais. Bendrovė taip pat nurodė, kad apie „Fealena“ 

drabužius ir produktus bei „Saseiko“ dušo galvutę skleisti reklaminiai teiginiai buvo pakankamai 

pagrįsti atsižvelgiant į jų galimą poveikį šių gaminių „vidutinio vartotojo“ ekonominiam elgesiui ir 

tokio vartotojo suklaidinimo galimybę, todėl tyrimo išvada, jog Bendrovė šių teiginių teisingumo 

neįrodė, yra nepagrįsta. UAB „Kristalė“ teigimu, yra nepagrįsta prilyginti reklaminius teiginius apie 

teigiamą poveikį žmogaus organizmui teiginiams, jog gaminys gali gydyti ligas, funkcinius ar 

vystymosi sutrikimus, ir todėl yra nepagrįsta išvada, jog Bendrovės skleidžiama reklama turi 

Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 15 punkte įvardintų 

požymių. UAB „Kristalė“ pažymėjo, kad net ir tuo atveju, jeigu būtų pripažinta, jog Bendrovė 

pažeidė Reklamos įstatymo nuostatas, pažeidimas turi būti vertinamas kaip mažareikšmis ir 

ekonominės sankcijos Bendrovei neturėtų būti taikomos. 

(19) 2011 m. birželio 23 d. vykusio Konkurencijos tarybos bylos nagrinėjimo posėdžio 

metu UAB „Kristalė“ palaikė rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytus argumentus.  

 

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a: 

(20) Reklamos įstatymo 5 straipsnyje įtvirtintas draudimas ūkio subjektams naudoti 

klaidinančią reklamą. Klaidinančia reklama pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalį laikoma 

reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, 

kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų 

ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms 

konkuruoti.  

(21) Siekiant nustatyti, ar reklamos metu pateikta informacija yra klaidinanti reklama, 

būtina nustatyti, ar pateikta informacija yra reklama pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalį, ar 

reklama klaidina ar gali suklaidinti reklamos vartotojus ir asmenis, kuriems ji yra skirta ir kuriuos 

pasiekia, bei ar klaidinanti reklama gali paveikti reklamos vartotojo ekonominį elgesį.  Remiantis 

Reklamos įstatymo 5 straipsnio 6 dalimi, reklama bet kuriomis aplinkybėmis laikoma klaidinančia, 

jeigu ji turi Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymo 7 straipsnio 1-21 punktuose nustatytų 

klaidinančios komercinės veiklos bruožų. 

 

1. Dėl nagrinėjamos informacijos pripažinimo reklama 

 

(22) Remiantis Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalimi, reklama – bet kokia forma ir bet 

kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar 

profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto 

įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą. Kaip 2004 m. sausio 26 d. nutarime pažymėjo 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, „reklama yra ne bet kokia informacija, o tik tokia, 

kuria siekiama daryti poveikį vartotojų pasirinkimams, t. y. skatinti juos įsigyti ar vartoti tam tikrus 

<...> produktus“. Būtent skatinimas įsigyti ar vartoti tam tikrus produktus rodo komercinį 

skleidžiamos informacijos tikslą. 

(23) Tyrimo metu surinkti duomenys patvirtina, kad UAB „Kristalė“, kuri užsiima grožio 

salonų veikla, platino šias prekes: blakstienų tušą, liekninamuosius drabužius, grožio šukas, 

deimantines kelnaites dušo galvutę, todėl interneto tinklalapyje http://www.beza.lt bei spaudoje 

įvairiais laikotarpiais skleista informacija apie minėtas prekes bei jų teigiamą poveikį yra tiesiogiai 

susijusi su Bendrovės vykdoma veikla ir skatina vartotojus įsigyti jos platinamus produktus. Todėl 

skleista informacija apie minėtas prekes laikytina reklama, kaip tai apibrėžiama Reklamos įstatymo 

2 straipsnio 7 dalyje. 

(24) Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad 

komercine veikla vartotojams laikomi komercinės veiklos subjekto veiksmai, neveikimas, elgesys 
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arba pareiškimas, įskaitant reklamą ir rinkodarą, tiesiogiai susiję su produkto pirkimo skatinimu, 

pardavimu arba teikimu vartotojams, atsižvelgiant į tai, nagrinėjama Bendrovės veikla skleidžiant 

minėtą reklamą laikytina ir komercine veikla šio įstatymo prasme. 

(25) Reklamos įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad reklamos davėjas – asmuo, 

kurio iniciatyva ir interesais naudojama (užsakoma, gaminama, skleidžiama) reklama. Tyrimo metu 

surinkta informacija, kurią patvirtino ir pati Bendrovė, rodo, jog jos iniciatyva ir interesais buvo 

skelbta nagrinėjama reklama, todėl UAB „Kristalė“ laikytina nagrinėjamos reklamos davėja.  

 

2. Dėl reklamoje nurodytų teiginių klaidingumo 

 

(26) Vertinant, ar tam tikrais veiksmais buvo pažeistas Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 

dalyje įtvirtintas draudimas naudoti klaidinančią reklamą, atsižvelgiama į Reklamos įstatymo 5 

straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus, apibūdinančius klaidinančią reklamą, paprasto (vidutinio) 

reklamos vartotojo požiūriu. 

(27) Remiantis Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytu teisingumo 

kriterijumi, reklamoje pateiktus reklaminius teiginius galima pripažinti neteisingais, jeigu reklamos 

davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu. Tai reiškia, kad reklamos 

davėjas turi turėti neginčijamų įrodymų, kad jo skleidžiama reklama skleidimo metu buvo teisinga. 

Ar pakanka reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančių duomenų, sprendžiama 

atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį. Pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančiais 

duomenimis nepripažįstami liudijimai ir rekomendacijos asmenų, kurių kompetencija nėra susijusi 

su pateikiamos informacijos turiniu. 

(28) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. balandžio 30 d. nutartyje 

administracinėje byloje Nr. A-822-576-09 išaiškino, kad pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 

dalies 1 punktą sprendžiant, ar reklama yra klaidinanti, atsižvelgiama į tai, kokius reklamoje 

pateiktų teiginių teisingumą pagrindžiančius duomenis turi reklamos davėjas reklamos naudojimo 

metu. Ši įstatymo nuostata įpareigoja reklaminės veiklos subjektą turėti pakankamus duomenis dėl 

reklamos teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu. Ar pakanka reklamoje pateikiamų teiginių 

teisingumą pagrindžiančių duomenų, sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį. 

 

2.1. Dėl Bendrovės rėmimosi gamintojo pateikta informacija kaip reklamos teisingumą 

patvirtinančiais įrodymais 

(29) Kaip matyti iš tyrimo metu gautos medžiagos, Bendrovė reklaminių teiginių apie savo 

platinamus produktus teisingumą iš esmės grindžia Bendrovės platinamų prekių gamintojo „Nippon 

Medoc“ duomenimis. Tačiau šiuo atveju laikytina, kad UAB „Kristalė“ pateikti duomenys nėra 

pakankami reklaminių teiginių teisingumui įrodyti.  

(30) Bendrovė skleidė reklaminius teiginius apie platinamų „Nippon Medoc“ produktų 

gydomąjį bei fizinę būklę gerinantį poveikį. Pažymėtina, jog Bendrovė, deklaruodama minėtus 

teiginius ir juos naudodama reklamoje, turi būti tikra dėl jų teisingumo, t. y. turėti įrodymus, kad 

minėti produktai iš tikrųjų turi reklamoje nurodytą poveikį. Pastebėtina, kad vien tik gamintojo 

pateikta informacija apie produktus ir jų savybes dėl poveikio sveikatai ar savijautai nelaikytina 

pakankamu šių savybių egzistavimą patvirtinančiu įrodymu, kadangi gamintojas yra suinteresuotas 

kuo patraukliau pateikti prekę vartotojams, kad pastarieji ją įsigytų.  

(31) Tam, jog būtų galima teigti, kad reklamoje nurodyti gaminiai iš tikrųjų turi reklamoje 

nurodytas savybes, šių savybių egzistavimas turi būti patvirtintas objektyviais duomenimis, 

susijusiais būtent su pačiais produktais, įvertinant jų atitinkamą poveikį. Taigi, ir nagrinėjamu 

atveju tik objektyvūs duomenys leidžia įvertinti, ar reklamoje nurodyti produktai juos dėvint ar 

naudojant turi gydomąjį ar fizinę būklę gerinantį poveikį, kaip nurodoma reklamoje. Toks 

reklamoje nurodytas poveikis turėtų būti pagrįstas nepriklausomais klinikiniais moksliniais 

tyrimais. Todėl ir šiuo atveju UAB „Kristalė“ reklaminių teiginių apie jos platinamų produktų 

gydomąjį bei fizinę  būklę gerinantį poveikį turėjo įrodyti moksliniais klinikiniais ar kitais Lietuvos 

Respublikos kompetentingų institucijų pripažįstamais moksliškai pagrįstais tyrimais. Tačiau UAB 
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„Kristalė“ nepateikė duomenų, kad panašaus pobūdžio tyrimai dėl reklamoje nurodytų gaminių būtų 

atlikti. Taigi, darytina išvada, jog UAB „Kristalė“ nepagrindė, kad nagrinėjamoje reklamoje naudoti 

teiginiai dėl konkrečių gaminių gydomojo bei fizinę būklę gerinančio poveikio buvo teisingi 

reklamos naudojimo metu. 

(32) Bendrovė iš esmės nurodo, jog produktų teigiamas poveikis grindžiamas jų sudėtyje 

esančiu mineralu turmalinu. Pasak UAB „Kristalė“, gamintojas nurodo, jog minėtas mineralas turi 

teigiamą poveikį kontaktuodamas su aktyviaisiais žmogaus organizmo taškais. Bendrovė pateikė 

įvairius mokslinius straipsnius bei gamintojo pateiktą medžiagą apie minėto mineralo poveikį. 

Tačiau akcentuotina, kad pateiktuose straipsniuose bei gamintojo nurodytoje informacijoje 

aprašomas teigiamas turmalino poveikis negali būti vertinamas kaip reklamos teisingumą 

patvirtinantis įrodymas. Nagrinėjamu atveju Bendrovė turėjo pateikti informaciją ne apie mineralo 

turmalino poveikį apskritai, tačiau oficialius duomenis apie mineralo savo sudėtyje turinčių UAB 

„Kristalė“ platinamų produktų teikiamą gydymo bei kitą teigiamą poveikį žmogaus organizmui, 

kaip nurodoma apie šiuos produktus skleidžiamose reklamose. Pažymėtina, kad turmalinas nėra 

vienintelė Bendrovės platinamų produktų sudėtyje esanti medžiaga, o tik tam tikra sudėtinė dalis. 

Todėl teigti, jog produktų poveikis, kuriame turmalinas sąveikauja su kitomis medžiagomis, gali 

būti prilyginamas turmalino, kaip gryno mineralo poveikiui, yra nepagrįstas. 

(33) Taip pat Bendrovė pateikė duomenis iš jos platinamų prekių gamintojo – „Nippon 

Medoc“, kuriais remiantis nurodė, jog 2010-2011 metais buvo atliekama UAB „Kristalė“ platinamų 

produktų „Fealena“ stebėsena, kurios metu nustatyta, kad šie produktai turėjo akivaizdų 

stangrinamąjį efektą visiems stebimiems asmenims ir kaip priedus pateikė minėtame stebėjime 

dalyvavusių asmenų atsiliepimus. Tačiau pastebėtina, kad vadovaujantis Reklamos įstatymo 5 

straipsnio 2 dalies 1 punktu, pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančiais duomenimis 

nepripažįstami liudijimai asmenų, kurių kompetencija nėra susijusi su pateikiamos informacijos 

turiniu. Todėl pateikti įrodymai nelaikytini pagrindžiančiais reklamoje naudotų teiginių teisingumą. 

 

2.2. Dėl kitų Bendrovės pateiktų įrodymų 

(34) Bendrovė kaip įrodymu reklamos teiginiams pagrįsti rėmėsi Rytų bei Vakarų 

medicinos skirtumais, be to, remdamasi straipsniais, nurodė, kad mineralų išskiriamos energijos, 

stimuliuojant meridianus rezultatas yra panašus kaip akupunktūros, kuri Bendrovės teigimu, 

pripažįstama ne tik Rytų, bet ir Vakarų medicinoje. Šiuos teiginius paneigia Sveikatos apsaugos 

ministerijos Konkurencijos tarybai pateiktas atsakymas, kuriame nurodoma, jog Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nėra vartojami terminai „Rytų medicina“ ir „Vakarų medicina“, taigi, 

sveikatos priežiūra nėra skiriama į šias atskiras rūšis. Taip pat minėtos institucijos rašte 

akcentuojama, jog energetinių mineralų poveikis, stimuliuojant žmogaus organizmo meridianus, 

nėra įteisintas kaip sveikatos priežiūros paslauga. Be to, Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, jog 

neturi duomenų, kad tam tikros kompetentingos institucijos Lietuvoje būtų pripažinusios japonų 

gamintojo „Nippon Medoc“ gaminius turint sveikatą gerinantį poveikį. Tuo tarpu UAB „Kristalė“ 

reklamos teiginiuose apie platinamus produktus deklaruoja, jog šie produktai turi sveikatą bei fizinę 

būklę gerinantį poveikį. Pažymėtina, kad net jei ir būtų galima išskirti UAB „Kristalė“ minimus 

Rytų ir Vakarų medicinos skirtumus, tai neatleistų Bendrovės nuo pareigos pateikti nekeliančius 

abejonių įrodymus, pagrindžiančius būtent reklamoje nurodytų Bendrovės platinamų produktų 

reklamuojamas savybes. 

(35) UAB „Kristalė“ taip pat pateikė reklamoje minimos „Saseiko“ dušo galvutės 

įregistravimo 2008 m. gegužės 6 d. JAV Maisto ir vaistų administracijoje kopiją (56 b. l.), kur dušo 

galvutė įregistruota kaip medicininis prietaisas, iš susirašinėjimo elektroniniu paštu, matyti, kad  

Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos specialistės nuomone, tai taip pat yra medicininis 

prietaisas. Tačiau, Bendrovės teigimu, dušo galvutė „Saseiko“ nėra medicininis prietaisas, todėl 

nereikia jo poveikį sveikatai patvirtinančių duomenų. Tačiau šiuo atžvilgiu būtina įvertinti ne patį 

faktą, ar tai yra kompetentingų institucijų priskiriama medicininiam prietaisui, ar ne, o tai, kokie 

teiginiai pateikiami apie gaminį nagrinėjamoje reklamoje. Iš reklamoje pateiktų teiginių (reklamoje 

apie dušo galvutę teigiama: „saugo odą nuo sudirgimų“; „skatina plaukų augimą bei daro juos 
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sveikus, stiprius bei žvilgančius“; „šalina galvos skausmą“), akivaizdu, kad akcentuojamas 

teigiamas šio produkto sveikatai bei fizinei būklei poveikis. Tokio pobūdžio poveikis, kaip minėta, 

turi būti patvirtintas objektyviais kompetentingų institucijų ar kitais moksliniais klinikiniais 

tyrimais. 

(36) Be kita ko, Bendrovė pateikė duomenis, kurie nurodo, kad jos platinami produktai yra 

įregistruoti Rusijos Federalinės mokesčių tarnybos Maskvos miesto tarprajoninėje inspekcijoje ir 

turi Rusijos produktų saugos ir kokybės ženklą „ROSTEST-MASKVA“. Pažymėtina, kad minėto 

kokybės ženklo turėjimas suponuoja tai, jog gamintojo produktų kokybės ar saugos reikalavimai 

atitinka teisės aktų reikalavimus, tačiau sauga ir kokybė neturi būti tapatinama su produktų teikiamu 

poveikiu sveikatai. Nagrinėjamu atveju tai, kad produktams suteiktas Rusijos saugos ir kokybės 

ženklas „ROSTEST-MASKVA“, patvirtina jo tinkamumą (saugumo ir kokybės požiūriu pagal 

Rusijos teisės aktų reikalavimus) pateikti į Rusijos rinką. Tačiau tai jokiu būdu nepatvirtina jo 

teigiamo poveikio sveikatai ar savijautai, kaip tai nurodyta nagrinėjamoje reklamoje, t. y. 

nepatvirtina, jog reklamoje nurodyti gaminiai turi būtent reklamoje nurodytas savybes – gydomąjį 

bei fizinę būklę gerinantį poveikį. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad minėta informacija taip 

pat nepatvirtina reklamos teiginių teisingumo. 

 

2.3. Išvados dėl reklamoje nurodytų teiginių teisingumo 

(37) Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad UAB „Kristalė“ nepateikė 

objektyviais duomenimis pagrįstų įrodymų, kurie patvirtintų Bendrovės skleidžiamoje reklamoje 

naudojamų teiginių apie reklamuojamų produktų daromą gydomąjį bei fizinę būklę gerinantį 

poveikį teisingumą. Todėl, atsižvelgus į Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytus 

reklamos teisingumo reikalavimus, darytina išvada, kad UAB „Kristalė“ skleistoje reklamoje 

nurodyti teiginiai apie nurodytų produktų savybes, t. y. gydomąjį bei fizinę būklę gerinantį poveikį, 

yra neteisingi. 

 

3. Dėl reklamos atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsnio 6 dalies nuostatoms 

 

(38) Minėta, kad pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 6 dalį klaidinančia reklama visais 

atvejais laikoma reklama, kuri turi Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 

7 straipsnio 1-21 punktuose nustatytų klaidinančios komercinės veiklos požymių. Šio įstatymo 7 

straipsnio 15 punkte numatyta, kad komercinė veikla yra klaidinanti, jei ji pasireiškia kaip 

apgaulingas tvirtinimas, kad produktas gali gydyti ligas, funkcinius ar vystymosi sutrikimus. 

(39) Atkreiptinas dėmesys, jog ši nuostata, kaip nurodyta Europos Komisijos 2009 m. 

gruodžio 3 d. priimtose Gairėse dėl nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos (2005/29/EB) 

įgyvendinimo/taikymo (SEC(2009) 1666) (toliau – Gairės), taip pat taikytina ir tiems atvejams, 

kurie susiję su produktais ar paslaugomis (pvz., kosmetikos priemonėmis, estetinėms procedūroms, 

sveikatos gerinimo produktais (taip pat tais produktais, kurie nėra laikomi kosmetikos 

priemonėmis)), kuriomis siekiama tam tikro poveikio žmogaus fizinei būklei. Todėl, kaip 

pažymima Gairėse, siekiant prekybininkui išvengti šios teisės normos pažeidimo, jis privalo dėl 

savo paskleistų teiginių pateikti moksliškai pagrįstų, neginčijamų įrodymų, o jų nepateikus, t. y. 

neįrodžius fizinio poveikio, kurio vartotojas gali tikėtis naudojant produktą, pažeis minėtą teisės 

normą, nes skleisti teiginiai tokiu atveju bus laikomi neteisingais. 

(40) Pastebėtina, jog reklamoje buvo nurodomos šios produktų savybės, pavyzdžiui: 

mažina skausmus, lieknina, stangrina, gerina miegą, mažina raukšles, kitaip gerina savijautą, todėl  

vidutinio vartotojo požiūriu toks poveikis, kuris nurodomas apie reklamuojamus produktus, gali 

būti suvokiamas kaip gydomasis arba fizinę būklę gerinantis poveikis. 

(41) Kaip matyti iš aukščiau šio nutarimo 2 dalyje pateiktų paaiškinimų, UAB „Kristalė“ 

nepateikė neginčijamų įrodymų, patvirtinančių reklamuojamų produktų poveikį žmogaus sveikatai 

ar fizinei būklei, kaip šis poveikis yra apibūdinamas nagrinėjamoje reklamoje. Atsižvelgus į tai, 

darytina išvada, kad UAB „Kristalė“ veikla turi Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymo 7 

straipsnio 15 punkte nustatytų požymių, t. y. pasireiškia kaip apgaulingas tvirtinimas, kad produktas 
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gali turėti poveikį žmogaus fizinei būklei. Todėl, vadovaujantis Reklamos įstatymo 5 straipsnio 6 

dalimi, konstatuotina, kad aukščiau nurodyta Bendrovės klaidinanti komercinė veikla laikytina 

klaidinančia reklama, o UAB „Kristalė“, naudodama tokią reklamą, pažeidė Reklamos įstatymo 5 

straipsnio 1 dalyje įtvirtintą draudimą. 

 

4. Dėl reklamos poveikio vartotojų ekonominiam elgesiui 

 

(42) Pažymėtina, kad nustačius, jog reklama turi Nesąžiningos komercinės veiklos 

įstatymo 7 straipsnio 1-21 punktuose numatytos klaidinančios komercinės veiklos požymių, 

savaime laikoma, kad reklama yra klaidinanti, atsižvelgiant į tai, poveikio ar tikėtino poveikio 

vartotojų ekonominiam elgesiui įrodinėti nereikia. Todėl, norint konstatuoti Reklamos įstatymo 5 

straipsnio pažeidimą, pakanka nustatyti, kad pateikta informacija yra reklama pagal Reklamos 

įstatymo 2 straipsnio 7 dalį, kad ūkio subjektas yra skelbtos reklamos davėjas ir kad reklama 

atitinka Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 1-21 

punktuose nustatytus klaidinančios komercinės veiklos požymius.  

(43) Atsižvelgiant į tai, kad nutarime jau įrodyta, jog reklama Reklamos įstatymo 2 

straipsnio 7 dalies prasme yra reklama, kad UAB „Kristalė“ yra šios reklamos davėja, bei kad šios 

Bendrovės komercinė veikla atitinka Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 

įstatymo 7 straipsnio 15 punkte nustatytus požymius, nėra būtina papildomai vertinti tokios 

reklamos poveikio vartotojų ekonominiam elgesiui. Todėl, vadovaujantis Reklamos įstatymo 5 

straipsnio 6 dalimi, tokia klaidinanti komercinė veikla laikytina klaidinančia reklama. 

(44) Tačiau, nors nagrinėjamu atveju nėra būtina vertinti šios reklamos poveikio vartotojų 

ekonominiam elgesiui, vis dėlto atsižvelgus į reklamos pobūdį ir tyrimo metu nustatytas aplinkybes, 

galima daryti pagrįstą išvadą, kad nagrinėjama reklama taip pat galėjo daryti poveikį vartotojų 

ekonominiam elgesiui. Pabrėžtina, kad Konkurencijos tarybai nereikia įrodyti faktinio vartotojų 

suklaidinimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. spalio 11 d. nutartyje 

administracinėje byloje Nr. A858-1235/2010, pažymėjo, jog „Konstatuojant, kad reklama yra 

klaidinanti, nėra būtina įrodyti, kad buvo realiai paveikti vartotojai, nes tokia įrodinėjimo pareiga 

nepagrįstai apsunkintų Konkurencijos tarybos funkcijų vykdymą, neleistų nustatyti tinkamos 

pusiausvyros tarp vartotojų ir ūkio subjektų interesų, iškreiptų vartotojų teisių apsaugos sistemos 

prasmę bei tikslus. Reklamos klaidinantis pobūdis gali būti įrodytas ir tikėtinu poveikiu 

vartotojams, vertinant jį vidutinio vartotojo atžvilgiu“. 

(45) Pažymėtina, kad vertinant vartotojų suklaidinimo galimybę, atsižvelgiama į vidutinio 

vartotojo sampratą. Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje vidutinis 

vartotojas apibūdinamas kaip toks, kuris yra pakankamai informuotas, protingai apdairus, 

atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius. Pažymėtina, kad UAB „Kristalė“ 

skleisti reklaminiai teiginiai, kuriuose deklaruojama, kad naudojant Bendrovės platinamus 

produktus bus gerinama šlapimo pūslės, tulžies, inkstų, virškinimo veikla, sumažės nugaros, pečių 

linijos, galvos skausmai ir pan., o liekninamieji drabužiai lieknina, mažina celiulito požymius bei 

padeda atsikratyti viršsvorio, yra specifiniai ir reikalaujantys atitinkamų specialių žinių, jog 

reklamos vartotojas galėtų patikrinti Bendrovės skleidžiamą informaciją ar bent ja suabejoti. 

Vidutiniam vartotojui, kuris yra pakankamai informuotas, protingai apdairus, atsižvelgiant į 

socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius, reklamos teiginiai leidžia susidaryti nuomonę, kad 

naudojant UAB „Kristalė“ platinamus produktus be jokių kitų priemonių pagerės aukščiau nurodytų 

organų veikla, be to, vartotojui yra nurodoma, kad jis be jokių papildomų fizinių pastangų ar dietų 

atsikratys svorio bei celiulito požymių ar kitaip teigiamai bus paveikta jo fizinė būklė. Vidutinis 

vartotojas, atsižvelgęs į tokius reklamoje naudojamus teiginius, neturi pagrindo jais abejoti, o 

kadangi negali pats jų patikrinti (dėl specialių žinių trūkumo), vidutinis vartotojas turi iš esmės 

pasitikėti reklamoje pateikiama informacija, kai priima sprendimą dėl savo ekonominio elgesio 

reklamuojamų gaminių atžvilgiu.  

(46) Tačiau Bendrovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių minėtų teiginių teisingumą 

ir atitinkamai tokio poveikio sveikatai ir savijautai egzistavimą, akivaizdu, jog vartotojai savo 
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pasirinkimą reklamuojamų prekių atžvilgiu grindžia ne objektyvia, tačiau neteisinga informacija 

apie jas, kas tiesiogiai gali daryti įtaką jų ekonominiam elgesiui, apsisprendžiant, ar užsisakyti ir 

naudotis UAB „Kristalė“ reklamoje nurodytais gaminiais, ypač atsižvelgus į tai, kad į informaciją 

apie fizinę būklę gerinančius gaminius gali jautriai reaguoti būtent tie asmenys, kurie siekia 

pašalinti atitinkamą konkretų savo fizinės būklės pablogėjimą ar konkrečiu būdu ją pagerinti. 

(47) Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad UAB „Kristalė“ skleista reklama, 

kurioje teigiama apie platinamų produktų (blakstienų tušo, liekninamųjų drabužių, deimantinių 

kelnaičių, dušo galvutės, grožio šukų) gydomąjį bei fizinę būklę gerinantį poveikį yra neteisingi, 

nes nebuvo pateikta įrodymų, pagrindžiančių būtent tokią šių produktų įtaką žmonių sveikatai ar 

fizinei būklei. Nesant šių įrodymų, tokių neteisingų teiginių naudojimas  reklamoje vertintinas kaip 

apgaulingas tvirtinimas, jog šie produktai gali gerinti fizinę būklę, tokiu būdu darant įtaką vartotojų 

ekonominiam elgesiui. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad tokia Bendrovės veikla turi 

Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymo 7 straipsnio 15 punkte nustatytų požymių, t. y. 

pasireiškia kaip apgaulingas tvirtinimas, kad produktas gali gydyti ligas, funkcinius ar vystymosi 

sutrikimus. Dėl šių priežasčių konstatuotina, kad UAB „Kristalė“ skleidė klaidinančią platinamų 

produktų reklamą ir tuo pažeidė Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies reikalavimus. 

 

5. Dėl UAB „Kristalė“ taikytinų sankcijų 

 

(48) Reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad reklamos davėjas už 

klaidinančios reklamos naudojimą atsako tuo atveju, jei jis neįrodo, kad šio įstatymo nuostatos buvo 

pažeistos ne dėl jo kaltės. Atsižvelgus į tai, kad UAB „Kristalė“ nepateikė įrodymų, kad Reklamos 

įstatymo 5 straipsnis buvo pažeistas ne dėl bendrovės kaltės, konstatuotina, kad ši Bendrovė yra 

atsakinga už klaidinančios reklamos skleidimą. 

(49) Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 22 straipsnio 1 ir 7 dalių nuostatomis, 

Konkurencijos taryba už klaidinančios reklamos naudojimą gali skirti piniginę baudą, kurios dydis 

priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, pažeidimo trukmės ir masto, atsakomybę lengvinančių ir 

sunkinančių aplinkybių, ir skiriamas pagal baudos minimumo ir maksimumo vidurkį. 

(50) Sprendžiant dėl baudos UAB „Kristalė“, atsižvelgta į tai, kad Bendrovės skleista 

reklama buvo neteisinga, ir turi Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymo 17 straipsnio 5 punkte 

numatytų požymių, t. y. nepriklausomai nuo jokių aplinkybių visais atvejais laikoma klaidinančia. 

Nagrinėjamos reklamos sklaidos mastas pripažintas dideliu, o trukmė pripažintina labai ilga, nes 

reklama buvo skelbiama interneto tinklalapyje http://www.beza.lt bei spaudoje įvairiais laikotarpiais 

nuo 2010 m. liepos mėn. iki 2011 m. sausio mėn. Nustatyta, kad Bendrovės iniciatyva ir interesais 

reklamos buvo skleidžiamos: reklama apie blakstienų tušą buvo skleidžiama 2010 m. liepos mėn. 

žurnale „Žmonės“, interneto tinklalapyje http://www.beza.lt reklama skleista nuo 2010 m. rugsėjo 

mėn. iki 2011 m. sausio mėn. pirmos savaitės; reklama apie liekninamuosius drabužius skleista 

tinklalapyje http://www.beza.lt nuo 2010 m. liepos mėn. iki 2011 m. sausio mėn. pirmos savaitės; 

reklama apie deimantines kelnaites buvo skleidžiama 2010 m. liepos mėnesio dienraščio „Lietuvos 

rytas“ priede „Gyvenimo būdas“, taip pat 2010 m. gruodžio 9 d. žurnale „Žmonės“; reklama apie 

grožio šukas skleista 2009 m. gruodžio mėnesio dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Gyvenimo 

būdas“ bei 2010 m. gruodžio 9 d. žurnale „Žmonės“; reklama apie dušo galvutę skleista 2010 m. 

lapkričio mėn. dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Gyvenimo būdas“; reklaminiame leidinyje 

„Kalėdinės dovanų idėjos“, platintame kartu su 2010 m. gruodžio 9 d. žurnalu „Žmonės“; 2010 m. 

gruodžio 16 d. žurnalo „Žmonės“ numeryje; 2010 m. gruodžio mėn. žurnale „Sveikas žmogus“. 

Interneto tinklalapyje http://www.beza.lt teiginiai apie dušo galvutę skleisti nuo 2010 m. gruodžio 

mėn. iki 2011 m. sausio mėn. pirmos savaitės. Atsižvelgus į tokį pažeidimo pobūdį, mastą bei 

trukmę, pažeidimas negali būti pripažintas mažareikšmiu. 

(51) Tyrimo metu nenustatyta atsakomybę sunkinančių aplinkybių, tačiau Bendrovei 

taikytinos atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Reklamos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje 

numatyta lengvinanti aplinkybė – reklaminės veiklos subjektas, padaręs pažeidimą, savo noru 
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užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms, t. y. UAB „Kristalė“ savo iniciatyva nuo 2011 m. 

sausio mėn. pradžios pakeitė skleidžiamos reklamos teiginius bei bendradarbiavo tyrimo metu. 

(52) Atsižvelgus į šias aplinkybes, UAB „Kristalė“ už klaidinančių reklaminių teiginių apie 

prekes, kurioms priskiriamas įvairaus pobūdžio poveikis sveikatai, naudojimą skiriama 3400 Lt 

bauda. 

 

Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 5 straipsniu, 19 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais, 22 

straipsnio 1, 7, 8 ir 10 dalimis, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a: 

1. Pripažinti UAB „Kristalė“ interneto tinklalapyje http://www.beza.lt bei spaudoje 

įvairiais laikotarpiais nuo 2010 m. liepos mėn. iki 2011 m. sausio mėn. skleistą reklamą apie UAB 

„Kristalė“ platinamus, sveikatinimo, liekninimo, stangrinimo ir estetinio gydymo poveikį turinčius 

produktus, klaidinančia reklama, pažeidžiančia Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.  

2. Už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytos klaidinančios reklamos 

naudojimą skirti UAB „Kristalė“ 3400 (trijų tūkstančių keturių šimtų) litų baudą. 

3. Įpareigoti UAB „Kristalė“ per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 2 

punkte nurodytos baudos sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir pateikti tai 

patvirtinančius įrodymus. 

 

Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio 

„Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos gali būti skundžiamas Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui.  

 

Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 44 straipsniu, paskirta piniginė bauda per tris 

mėnesius nuo nutarimo gavimo dienos turi būti sumokėta į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą 

LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas – 6920, lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija 

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas – 188659752. 

 

 

Pirmininkas                                                                                                           Šarūnas Keserauskas  


