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Dėl LR vartojimo kredito įstatymo projekto Nr. XIP-1315 
 

Kai kuriose šalyse greitųjų paskolų verslas augo taip smarkiai, jog tai tapo labai rimta 
socialine problema. Išaugusio gyventojų įsiskolinimo problemas spręsti imtasi visos Europos mastu 
- 2008 m. balandžio 23 d. buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl 
vartojimo kredito sutarčių. Šią direktyvą kiekviena ES šalis turėjo būti perkėlusi į nacionalinę teisę 
iki 2010 06 11. Siūlyta, kad praėjusių matų spalį parengtas LR vartojimo kredito įstatymo projektas 
Nr.XIP-1315 būtų priimtas ne vėliau kaip 2010 m. kovo 1 d., užtikrinant, kad ūkio subjektai ir 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba turėtų pakankamai laiko pasirengti įgyvendinti 
Įstatymo projekto nuostatas. Priėmus šį įstatymą, į įstatymo reguliavimo sritį patektų ir „greitieji 
kreditai“ kurių teikimo kontrolės kiti teisės aktai nenumato.  Tačiau IV (pavasario) sesijoje 
Vartojimo kredito įstatymas Nr.XIP-1315 nebuvo priimtas, o šiuo metu galiojantys Lietuvos 
Respublikos teisės aktai nenustato vartojimo kreditus teikiančių asmenų kontrolės ar priežiūros 
mechanizmo, kaip reikalauja direktyvos nuostatos. Lietuvai laiku (iki 2010 06 11) neįgyvendinus 
direktyvos, Europos Komisija gali inicijuoti vadinamąją ES teisės pažeidimo procedūrą (EB 
steigimo sutarties 226 str.), o ETT įsipareigojimų nevykdančiai valstybei narei po atitinkamos 
procedūros gali skirti iki kelių dešimčių tūkstančių eurų per dieną siekiančią baudą.     

Nesant specialaus ir griežto reguliavimo, „greitųjų kreditų“ teikėjai turi galimybę 
nustatyti ypač dideles palūkanas ir delspinigius, nepateikinėti vartotojams išsamios informacijos 
apie grobuoniškas paskolų sąlygas, riboti galimybę nutraukti paskolos sutartis bei taikyti kitas 
nesąžiningas paskolų sąlygas.  Pradelstų įsiskolinimų jau turi beveik 200 tūkst. Lietuvos gyventojų: 
vieniems greitieji kreditai išduodami, nors jie yra nemokūs (bedarbiai, studentai ir pan.), kiti - 
nuolat perfinansuojami ir tampa nebemokūs. Tai tampa labai rimta socialine problema. 

Siūlau ryžtingai ir kuo greičiau įgyvendinti Bendrijos teisę,  LR vartojimo kredito 
įstatymo projektą Nr. XIP-1315, kurio nespėta apsvarstyti ir priimti Seimo pavasario sesijoje,  
prioritetine tvarka įtraukti į darbotvarkę jau pačioje Seimo rudens sesijos pradžioje. 
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