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LKTA XIX-OJI TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA  
“RETRANSLIAVIMO VEIKLA: DABARTIS IR ATEITIS” 

 
Nelegalios TV programų platinimo veiklos teisinio užkardymo Lietuvoje 

problemos 
 
(Pranešimo autorius Gediminas Lisauskas, advokatų kontoros TARK GRUNTE 
SUTKIENE partneris, advokatas) 
 
Turbūt kiekvienas iš čia susirinkusių dar pamena ar bent jau girdėjo apie tuos 
gūdžius laikus, kai visi televizoriai buvo nespalvoti, kineskopiniai ir su lempiniais 
tranzistoriais, o visa televizija buvo tik analoginė antžeminė. Tiesa, nemokama, 
tačiau ir jos įdomumas maždaug atitiko kainą, o piratavimas buvo toks pat 
egzotiškas ir tolimas reiškinys, kaip ir jūrų piratai.  
 
Bet per paskutinius kelis dešimtmečius technologijos pradėjo vystytis neapsakomu 
greičiu. Kalčiausias dėl viso to, žinoma, yra vienas iš Intel korporacijos įkūrėjų 
Gordonas Mūras, kuris dar 1975 m. suformulavo savo garsųjį dėsnį, kad kas 2 metus 
mikroschemos komponentų skaičius padvigubėja. Vėliau Robertas Denardas ir 
Džonatanas Kūmis atrado šio dėsnio koreliaciją su procesorių greičio didėjimu. 
 
Kartu su televizijos komercializacija atsirado, o kartu su technologijomis vystėsi ir 
įvairūs piktnaudžiavimai bei nelegalios veiklos būdai. Tuo pačiu atsirado poreikis 
ieškoti priemonių, kaip tokią nelegalią veiklą užkardyti, t.y. užkirsti jai kelią. 
 
Lietuvoje kabelinė televizija atsirado dar nepriklausomybės priešaušryje 1989-1990 
m.m. Kabelinės televizijos tinklais buvo retransliuojamos palydovinės televizijos 
programos. Taigi, tuo pačiu pradėjo rastis ir “auksarankiai”, kurie prisijungdavo prie 
esamų legalių operatorių tinklų. Tokie piktnaudžiavimai yra pakankamai akivaizdūs 
ir lokalizuoti, tačiau pagrindinė problema buvo praktinė – reikėjo fiziškai važiuoti ir 
tikrinti infrastruktūrą.  
 
Kiek vėliau pasipylė kita piktnaudžiavimų banga – palydovinių televizijos programų 
kortelių “nulaužimas” ir neteisėtas naudojimas. Čia vėlgi pagrindinė kovos priemonė 
buvo techninė, t.y. televizijos programų atkodavimo kortelių apsaugos stiprinimas.  
 
Tačiau kartu su žaibišku technologijų vystymusi atsirado ir daugiau galimybių 
įvairiems pažeidimams, o individualaus piktnaudžiavimo atvejai (kurie sąlyginai 
nėra tokie žalingi ir pavojingi) peraugo į nelegalius TV programų platinimo verslus, 
pasižyminčius technologine įvairove. Ypač didelį smūgį legaliam verslui sudavė 
sparti interneto plėtra, pradedant efektyvesnėmis techninėmis priemonėmis, 
nelegaliems TV programų platinimo verslams ir baigiant tuo, kad pati televizija 
persikėlė į internetą, o su ja ir nelegali TV programų platinimo veikla.  
 
Taigi, kovos su nelegalia TV programų platinimo veikla ir jos užkardymo aktualumas 
kasdien tik auga. O jei pridėsime dar ir tai, kad Lietuvoje dar visai neseniai buvo (ir 
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tikėsimės, kad tebėra) sparčiausias internetas pasaulyje, grėsmės tampa tik dar 
didesnės. Tiesa, yra ir gerų pavyzdžių, tokių kaip pvz. visiškai legali, turinti 
retransliavimo ir transliavimo licenciją, internetinė televizija NUBO.TV, tačiau, deja, 
blogų pavyzdžių yra žymiai daugiau. 
 
Užkardymas kaip prevencija, užtikrinant vienodas verslo sąlygas 
 
Pradedant ieškoti, kur baigiasi veiklos legalumas ir prasideda nelegalumas, bet 
kokioje reguliuojamoje rinkoje visų pirma yra ypač svarbu tai, kad visiems 
tarpusavyje konkuruojantiems verslams būtų sudarytos vienodos, 
nediskriminacinės ir aiškios verslo sąlygos. Tai yra sveikai funkcionuojančios 
laisvos konkurencingos rinkos pamatas. Priešingu atveju turėtumėm “valstybės 
palaimintą” verslą, kuris kitų sąžiningų rinkos dalyvių akimis būtų tolygus 
nelegaliam. 
 
Tokį fundamentalų įpareigojimą reguliuojančioms ir prižiūrinčioms institucijoms 
nustato Konkurencijos įstatymo 4 str., kuris numato, kad: “Viešojo administravimo 
subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu 
Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Viešojo 
administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, 
kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl 
kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje 
konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos 
sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.” Tai 
yra kaip kiekvieno reguliuotojo “Tėve mūsų”, kurį derėtų sukalbėti kiekvieną dieną 
ryte vakare bent po 3 kartus.  
 
Taigi, kokią situaciją mes turim, kalbėdami apie nediskriminacines verslo sąlygas ir 
reguliavimą TV programų platinimo srityje? Dar nuo tų laikų, kai šis reguliavimas 
praeito tūkstantmečio paskutiniame dešimtmetyje pradėjo rastis Lietuvoje ir 
daugiau mažiau apsiribojo “tradiciniu” kabeliu, antžemine TV ir palydovu, mes po 
šiai dienai tebeturim gana ryškų reguliavimo dualumą – elektroniniai ryšiai, kas yra 
RRT sritis, ir audiovizualinė žiniasklaida bei visuomenės informavimas, kas yra 
LRTK sritis. Be to, sveikai konkurencinei aplinkai čia ne mažiau svarbi yra ir trečia 
sritis – autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos reguliavimas.  
 
Reguliavimo problematika yra ypač ryški TV programų platinimo srityje būtent dėl 
labai staigaus technologijų vystymosi. Ir tai nėra kažkoks išskirtinis klausimas ar 
koks nors reguliuotojų „blogumas“ vien Lietuvoje. Ši problema yra globalaus masto, 
o kalbant apie Europos Sąjungą, tai direktyvos absoliučia dauguma atvejų yra kurtos 
ir pritaikytos tiems laikams, kai TV kabeliai buvo tik “tradiciniai”, o apie TV 
programų platinimo galimybę internetu niekam net neatėjo į galvą. Šios problemos 
yra žinomos ir prie jų dirbama, bet direktyvų tobulinimas yra labai ilgas procesas. 
Todėl reguliuotojams nepakanka vien tik persikelti esamas direktyvas ir ramiai sau 
gyventi, nes reguliuotojo užduotis yra ne būti geru vykdytoju, t.y. direktyvų 
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„perkilotoju“, o visų pirma būti kūrėju, t.y. tinkamai reguliuoti savo prižiūrimą rinką 
bei operatyviai reaguoti į būtent savo prižiūrimos rinkos realijas ir poreikius.  
 
Kalbant apie technologijas ir jų pagalba teikiamas paslaugas ypač svarbus yra ir 
technologinio neutralumo principas. Jis reiškia, kad taikant teisės normas nebūtų 
skatinamas arba diskriminuojamas konkrečių technologijų naudojimas, taip pat kad 
teisės normos būtų taikomos kiek įmanoma neatsižvelgiant į technologijas, kurios 
naudojamos su konkrečiu teisiniu santykiu susijusiems elektroninių ryšių tinklams 
ar elektroninių ryšių paslaugoms teikti. 
 
Būtent technologinis neutralumas įpareigoja TV programų platinimo veiklą 
reguliuojančias ir prižiūrinčias institucijas užtikrinti, kad vienodos, 
nediskriminacinės veiklos sąlygos būtų sudarytos visiems šia veikla užsiimantiems 
subjektams, kurie nors ir naudoja skirtingas technologijas, tačiau iš esmės 
konkuruoja tarpusavyje toje pačioje rinkoje dėl tų pačių klientų rato.  
 
Taigi, toliau labai trumpai apie nelegalios TV programų platinimo veiklos 
užkardymą lopant reguliavimo spragas ir jį tobulinant kiekvienoje iš 3 pagrindinių 
reguliavimo sričių. 
 
1) audiovizualinė žiniasklaida ir visuomenės informavimas 
 
Čia galima tik nuoširdžiai pasidžiaugti tuo proveržiu, kuris įvyko priėmus naujus 
Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimus, įsigaliosiančius nuo 2015 spalio 1 d. 
LRTK jau ilgą laiką susidūrė su įvairiomis kliūtimis ir problemomis visų pirma vien 
dėl to, kad pati retransliavimo sąvoka neapėmė ar galimai neapėmė dalies TV 
programų platinimo veiklų t.t. technologijomis; taip pat dėl to, kad jautėsi apribota 
nepakankamais įgalinimais bei priemonėmis operatyviai ir efektyviai reaguoti į 
galimus pažeidimus; tam tikru metu ir internetinės televizijos klausimai dar 
neatrodė labai aktualūs ir reikšmingi.  
 
Galbūt čia didžiausią postūmį davė nauja aktuali informacinio karo problema, kur 
nori nenori reikia stengtis aprėpti ir kontroliuoti visas galimas technologijas. Galbūt 
iniciatyvą čia labiau parodė Prezidentūra, o retransliuotojo sąvokos patikslinimas 
vienodų veiklos sąlygų prasme buvo tik šalutinis efektas. Tačiau bendras rezultatas 
yra tikrai neblogas – šalia retransliavimo sąvokos patikslinimo išsprendžiant 
buvusius neaiškumus dėl palydovinės TV įstatyme yra tiesiogiai įvardinta TV 
programų platinimo internete paslauga.  
 
Tiesa, TV programos internete techniškai nebūtinai priimamos ir tuo pat metu 
nepakeistos skleidžiamos (ar bent jau galima tokia technologinė diskusija), ir 
įstatymo pakeitime yra akcentuojamos paslaugos naudojant sąlyginę prieigą. Tačiau 
jau šiandien yra internetinės TV pavyzdžių, kurios yra laisvai prieinamos ir 
nemokamos, nes pajamas gauna iš reklamos tinklapyje. Verslo modelis kiek kitoks, 
tačiau tai yra taip pat konkuruojanti paslauga, kuri turėtų būti taip pat prižiūrima ir 
reguliuojama kaip ir kitos TV programų platinimo paslaugos bei turėtų mokėti 
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tokias pat įmokas ir mokesčius. Juk pvz. pigios avialinijos su panašiu verslo modeliu 
irgi yra avialinijos, taip pat prižiūrimos ir reguliuojamos, kaip ir kitos. Taigi, nors 
pasiekta nemažai, bet ir toliau tobulėti dar yra kur.  
 
2) elektroniniai ryšiai 
 
Dėl šios srities reguliavimo jau rytinėje sesijoje buvo RRT atstovės pranešimas apie 
tai, kaip tolesnes retransliavimo veiklos teisinio reguliavimo perspektyvas mato 
RRT. Norėtųsi tik palinkėti daugiau apsisprendimo, ryžto bei iniciatyvos. Kodėl?  
 
Po to, kai Europos Sąjungos Teisingumo Teismas jau prieš kelis metus priėmė 
pirmąjį sprendimą, kuriame pasakė, kad TV programų platinimas yra elektroninių 
ryšių paslauga, iš RRT veiksmų atrodė, kad ji labai aktyviai ima iniciatyvą į savo 
rankas ir kad lietuviškasis dualistinis reguliavimo modelis judės link modernios 
Europinės sampratos, kur laikui bėgant RRT liktų kaip pagrindinis šios veiklos 
reguliatorius, o LRTK priežiūra iš esmės apsiribotų tik turinio kontrole, kiek tai 
susiję su pornografijos, karo propagandos ir kitų panašių dalykų užkardymu.  
 
Tačiau po pirmų drąsių pareiškimų, vėliau susidarė įspūdis, kad RRT nemato 
didesnės būtinybės ką nors keisti esamame reguliavime ir tenkinasi tik vartotojų 
skundų nagrinėjimo perėmimu bei Elektroninių ryšių paslaugų taisyklių taikymu TV 
programų platinimo paslaugoms. Galbūt galima ir taip, bet tuomet tas taisykles 
reikėtų protingai peržiūrėti ir pritaikyti turinio paslaugos specifikai. Akivaizdu, kad 
jos buvo kurtos tokioms išimtinai elektroninių ryšių paslaugoms kaip telefono ar 
interneto ryšys ar prieiga, bet tam, kas susiję su TV programų platinimu jos nelabai 
tinka. O kalbant apie nelegalių TV programų platinimo paslaugų užkardymą, RRT 
kaip turinti techninių specialistų, tikrai galėtų svariai prisidėti. Ir čia vertėtų 
pagalvoti tiek apie galimą bendradarbiavimą su LRTK operatyviai užkardant 
pažeidimus (galbūt yra poreikis plėsti kompetenciją, įgalinimus), tiek ir apie aiškias 
sankcijas, kurias būtų galima taikyti atskiriems pažeidimo atvejams (įskaitant ATPK 
ir BK tobulinimą), tiek ir apie galimą poreikį plėsti, specializuoti bei apmokyti tam 
reikalingą personalą. Galiausia, užkardymas yra ne tik baudimas, prevencija 
tobulinant reguliavimą, bet ir prevencija šviečiant visuomenę, ir galbūt RRT galėtų 
būti ta institucija, kuri užsiimtų visuomenės švietimu šioje srityje, socialine reklama 
bei disponuotų atitinkamu tam reikalingu biudžetu. 
 
Juk rinkai iš tiesų nėra galiausia taip svarbu, kiek reguliuotojų reguliuos jų veiklą, o 
svarbu, kad reguliavimas būtų protingas, neužkrautų perteklinės administracinės 
naštos ir užtikrintų technologinį neutralumą bei vienodas veiklos sąlygas visiems 
konkuruojantiems rinkos žaidėjams.  
 
3) autorių teisės ir gretutinės teisės 
 
Reikia pripažinti, kad autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo 
asociacijos tikrai stengiasi rodyti iniciatyvą rinkdamos atitinkamas įmokas, o 
reikalui esant ir inicijuodamos bylinėjimosi procesus prieš pažeidėjus.  
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Vis tik autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos sritis yra viena iš tų, kuri iš 
paskutiniųjų stengiasi bėgti paskui technologinę raidą. Esamas reguliavimas, deja, 
yra atgyvenęs, ir tos problemos, su kuriomis šiandien susiduriama, jau buvo 
užprogramuotos dėl to, kad reguliavimas buvo kurtas “tradicinėms” technologijoms, 
o apie internetą ir jo galimybes niekas negalvojo.  
 
Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) ir ES aktyviai dirba šiais 
klausimais ir nuolat svarsto įvairias transliuojančių organizacijų teisių apsaugos 
didinimo priemones bei iniciatyvas, kuriomis siekiama technologiškai neutralios 
teisių apsaugos ir visų pirma kiek tai susiję su TV programų platinimu naudojant 
interneto ryšį. Darbas čia vyksta dviejomis pagrindinėmis kryptimis:  
 

1) iš vienos pusės yra išskiriamos naujos transliuotojų išimtinės teisės; 
2) iš kitos pusės yra dirbama prie papildomų ir prevencinių apsaugos priemonių, 

tokių kaip esamų sąvokų tikslinimas, visuomenės švietimas ir pan. 
 
Detaliau nesigilinant į visas Autorinių teisių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymo 
reglamentavimo potencialias problemas, neaiškumus ar nenuoseklumus, TV 
programų platinimo srityje jau pribrendo laikas pagalvoti apie tobulinimą pvz. 
“kabelinės retransliacijos” sąvokos, kur jau pats sąvokos pavadinimas yra vienos iš 
direktyvų reliktas ir šiandien skamba neadekvačiai, arba apie peržiūrą paties 
įstatymo taikymo srities apibrėžimo, kur dabar skiriami du kriterijai – buveinė 
Lietuvoje arba infrastruktūra Lietuvoje - kai šias paslaugas jau laisvai galima teikti iš 
užsienio, neturint Lietuvoje jokios savo infrastruktūros. 
 
Tai tik pora pavyzdžių, tačiau šioje srityje norėtųsi palinkėti visoms 
suinteresuotoms šalims ir kompetentingoms institucijoms imtis iniciatyvos ir 
pradėti aktyvią diskusiją dėl reikalingų sisteminių autorių teisių ir gretutinių teisių 
objektų apsaugos reglamentavimo pokyčių, atsižvelgiant į technologines naujoves. 
Juk yra nesenų gerų pavyzdžių – Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimai – ir 
nebūtinai reikia vadovautis posakiu, kad tik blogas pavyzdys gali būti užkrečiamas.  
 
Užkardymas kaip kova su pažeidimais 
 
Be užkardymo kaip siekio reglamentuoti veiklą taip, kad būtų užtikrinta sąžininga 
konkurencija tarp visų teikiančių konkuruojančias paslaugas, visuomet lieka ir liks 
vietos piktybiniams atvejams, t.y. pažeidimams reglamentavimo, koks jis bebūtų. 
 
Pagrindiniai tokių pažeidimų pavyzdžiai: 
 

1) prisijungimas prie legalių paslaugų tiekėjų infrastruktūros;  
2) “nulaužtų” sąlyginės prieigos kortelių naudojimas;  
3) sąlyginės prieigos kortelės tiražavimas (cardsharing rūšis), kai viena legali 

parastai palydovinių kanalų atkodavimo kortelė yra tiražuojama ir 
parduodama už mažesnę kainą, nei siūlo legalus operatorius ir be jo žinios; 
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4) sąlyginės prieigos kortelės dalijimasis (cardsharing rūšis), kai naudojant 
vieną legalią atkodavimo kortelę, priėmimo, programinę įrangą ir internetą 
sukuriamas kelių naudotojų tinklas; 

5) internetinė televizija – sąlygine prieiga neapsaugotų nemokamų TV 
programų platinimas iš interneto svetainės; 

6) TV programų platinimas per IPTV priedėlius teigiant, kad tai yra tik įrangos 
pardavimas, o ne paslaugos teikimas; 

7) interaktyvus sąlyginės prieigos “nulaužimas”, kai kompiuterinių programų 
pagalba sukuriama galimybė prisijungti prie legalaus operatoriaus 
paslaugos; 

8) TV programų platinimas per specialias programas, skirtas išmaniesiems 
televizoriams bei mobiliesiems galiniams įrenginiams; 

9) TV programų platinimas naudojant specialias programas “torrent” principu; 
10) deja, bet galbūt kaip tik šiandien atsirado dar vienas naujas išmanus būdas, 

apie kurį dar negirdėjome... viskas vystosi greičiau, nei mes įsivaizduojame. 
 
Kokios yra ar galėtų būti aukščiau paminėtų nelegalios veiklos pavyzdžių 
užkardymo priemonės? Atsakyčiau taip,- visuomet tokiais atvejais yra geriausia 
kompleksas priemonių, ir kuo platesnis, tuo daugiau galimybių efektyviai užkardyti. 
 
1) Dalis inovatyvių veiklų, savo esme galėtų būti legalios ir reguliuojamos, tik 
tokios nėra dėl reguliavimo nepilnumo ar neaiškumo, todėl tuo ir naudojasi. 
Užkardymas čia visų pirma būtų reguliavimo tobulinimas taip, kad tokie subjektai 
aiškiai patektų į reguliavimo sferą ir nekiltų klausimų dėl jų galimybės traukti 
atsakomybėn už privalomų reikalavimų nesilaikymą.  
 
2) Dalis pažeidimų gana efektyviai užkardomi techninėmis priemonėmis, t.y. 
naudojant sąlyginės prieigos sistemas ir jas tobulinant (Lietuvoje populiariausia 
Conax kodavimo sistema). Sistemos patikimos, pažeidimai reti, juos galima 
identifikuoti techninėmis priemonėmis ir pažeidėją patraukti administracinėn ar 
baudžiamojon atsakomybėn. 

 
3) Dalis pažeidimų yra sunkiai susekami, o jei ir susekami, tai sudėtinga ir 
patraukti pažeidėjus atsakomybėn, ir stabdyti neteisėtą veiklą, nes serveriai, 
kuriais naudojamasi, būna ne Lietuvoje. Iš techninių priemonių galima būtų 
blokuoti IP adresą (panašus kelias, kuriuo nuėjo azartinių lošimų organizatoriai), 
domeną, “proxy” serverių nustatymus, tačiau praktika rodo, kad tokios priemonės 
būna laikinos ir mažai efektyvios. Gana patikima techninė priemonė būtų interneto 
srauto analizės techninė ir programinė įranga, tačiau jos naudojimas kelia asmens 
duomenų apsaugos ir teisės į privatų gyvenimą potencialaus pažeidimo problemas. 
Užsienio praktikoje kova su nelegaliais TV programų platintojais dažnai yra 
vykdoma traukiant juos atsakomybėn dėl autorių teisių ir gretutinių teisių 
pažeidimų, tačiau jei tai yra užsienio subjektas, realus patraukimas atsakomybėn 
praktikoje susiduria su įvairiausiomis kliūtimis.  
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Galbūt prieš kūrybiškus pažeidimus reiktų ieškoti ir kūrybiškų priemonių. Gal pvz 
kalbant apie nelegalių nemokamų internetinių TV užkardymą galima būtų 
pagalvoti apie galimybes riboti reklamą jų tinklapiuose, pvz. nustatyti draudimą 
reklamuotis nelegaliuose tinklapiuose, kurių sąrašą galėtų skelbti LRTK ir/ar RRT, 
ir reklamos užsakovų atsakomybę už tokio draudimo pažeidimą.  

 
4) Atskiras užkardymo efektyvumo klausimas yra pačių sankcijų tobulinimas 
tiek ta prasme, kad nebūtų pažeidimų, kuriems niekaip nerandame sankcijos, tiek ir 
ta prasme, kad tos sankcijos būtų diversifikuotos ir adekvačios pažeidimų 
sunkumui. Reiktų ne tik peržiūrėti tuos kelis morališkai pasenusius straipsnius 
ATPK ir BK, bet ir atlikti kompleksinę specialiuose įstatymuose esančių sankcijų 
peržiūrą ir tarpusavio derinimą.  
 
5) Užkardymo efektyvumui ne mažiau svarbu yra pajėgumai ir sugebėjimai 
taikyti įstatymus. Gali būti puikios normos, bet jei nebus kam taikyti, ar taikytojas 
dėl kompetencijos stokos nesupras, ką taiko, ar nesijaus motyvuotas, tai rezultato 
vis tiek nebus. Reikalinga, kad visose kompetentingose institucijose pradedant 
reguliatoriais ir baigiant policija bei prokuratūra būtų adekvatus kiekis ir 
pageidautina specializuotų žmonių, kurie dirbtų su šių nelegalių veiklų užkardymo 
klausimais. Reikalingas ir efektyvus institucijų tarpusavio bendradarbiavimas bei 
keitimasis informacija.  
 
6) Ir toli gražu ne paskutinė užkardymo priemonė yra visuomenės švietimas ir 
informavimas. Jau dabar lietuvių nepakantumas nelegaliam TV programų platinimui 
yra pakankamai aukštas, o jei visuomenė bus šviečiama ir jai bus pastoviai teikiama 
informacija apie nelegalias paslaugas ir nelegalius paslaugų teikėjus, teigiamas  
efektas tikrai bus tik dar didesnis. 
 
AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 


