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Draudžiama veikla 
 

Intelektinės nuosavybės 
arba nuosavybės teisių 
pažeidimas 

Pardavimas, platinimas ar prieiga prie suklastotos muzikos, filmų, 
programinės įrangos ar kitos licencijuotos medžiagos be atitinkamo 
teisių turėtojo leidimo; bet koks produktas ar paslauga, kurie tiesiogiai 
pažeidžia ar leidžia lengviau pažeisti bet kurios trečiosios šalies prekių 
ženklo, patento, autorių teisių, komercinių paslapčių ar nuosavybės arba 
privatumo teises 

Padirbtos arba 
neleistinos prekės 

Nesankcionuotas prekių ženklo ar dizainerio produktų ar paslaugų 
pardavimas ar perpardavimas; neteisėtai importuotų ar eksportuotų 
prekių ar paslaugų pardavimas 

Ginklai ir šaudmenys Prekyba ginklais, ginklų dalimis ir šaudmenimis; paraku ir kitomis 
sprogstamosiomis medžiagomis; fejerverkais ir susijusiomis prekėmis; 
nuodingomis, degiomis ir radioaktyviomis medžiagos 

Greito praturtėjimo 
schemos 

Investavimo galimybės ar kitos paslaugos, kurias teikiant žadamas 
didelis atlygis, pvz., piramidės, „ponzi“ schemos 

Nuotraukų skelbimas 
arba „sumokėk ir 
pašalink“ svetainės 

Platformos, kuriose leidžiama skelbti ir šalinti turinį (pvz., nuotraukas), 
kai pagrindinis tokio turinio skelbimo tikslas yra sukelti susirūpinimą dėl 
žalos reputacijai 

Pridėtinės vertės 
neturinčios paslaugos 

Paslaugos be papildomos naudos pirkėjui pardavimas ar perpardavimas; 
vyriausybės pasiūlymų perpardavimas be leidimo ar pridėtinės vertės; 
svetainės, kurias savo nuožiūra laikome nesąžiningomis, apgaulingomis 
ar grobuoniškomis vartotojų atžvilgiu 

Narkotikai ir narkotikų 
atributika 

Narkotinių, kontroliuojamų medžiagų ir bet kokios įrangos, skirtos 
narkotikams gaminti ar vartoti, pvz., bongų, garinimo įtaisų ir kaljanų, 
pardavimas 

Nelicencijuotas verslas Bet koks verslas, vykdomas pažeidžiant licencijavimo reikalavimus 
konkrečioje jurisdikcijoje  

Neapykanta ir smurtas 
Turinio, susijusio su šiurkščiu elgesiu su gyvūnais, išprievartavimu, 
neapykanta, smurtu, vaikų išnaudojimo vaizdais, vaikų pornografija, 
pardavimas, platinimas arba prieiga prie jo 

Pornografija Su pornografija susijusio turinio reklamavimas, pardavimas, platinimas ir 
(arba) prieiga prie jo 

Prostitucija 
Eskorto paslaugos, egzotiški šokiai, striptizo šokiai ir masažo salonai; bet 
kas seksualinio pobūdžio; prostitucija, mokėjimas už seksualines 
paslaugas 

Kūno dalys Kūno dalių ar žmogaus palaikų reklamavimas, pardavimas ar su tuo 
susiję sandoriai arba asmens ar kūno dalies suluošinimas be sutikimo  

Gyvūnai Gyvi gyvūnai, įskaitant vabzdžius, gyvūnų kūno dalys, kraujas ar skysčiai 
 


