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Dalyko anotacija 

Konkurencijos teisės dalyko turinį sudaro sistema teisės normų, kurių paskirtis apsaugoti 

veiksmingą konkurenciją, tuo užtikrinant ūkio savireguliaciją, veiklos efektyvumą bei 

ekonominį augimą. 

Dalykas apima tris pagrindines ES konkurencijos teisės ir Lietuvos nacionalinės 

konkurencijos teisės sritis: draudžiamus susitarimus, piktnaudžiavimą dominuojančia 

padėtimi ir koncentracijos kontrolę. 

Draudžiamų susitarimų dalyje dėmesys skiriamas kartelinio pobūdžio susitarimams ir tokių 

susitarimų draudimo ir negaliojimo principo įgyvendinimui. Atskirai nagrinėjami tam tikri 

susitarimai tarp konkurentų, kurie tenkina išimčių sąlygas ir nėra laikomi ribojančiais 

konkurenciją. Nagrinėjant susitarimus tarp ūkio subjektų, esančių skirtingame gamybos ar 

platinimo lygmenyje (vertikalūs susitarimai), specialus dėmesys skiriamas sutarčių sąlygoms 

ir šalių įsipareigojimams, kurie, esant tam tikroms aplinkybėms, riboja ar gali riboti 

konkurenciją. 

Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi neatskiriamai susijęs su vieno ar kelių ūkio 

subjektų ekonominės galios nustatymu tam tikroje atitinkamoje rinkoje. Dėmesys skiriamas 

atitinkamos rinkos apibrėžimo koncepcijai bei sisteminei veiksnių analizei, kurios pagrindu 

nustatoma vieno ar kelių ūkio subjektų rinkos galia. Kitoje šios temos dalyje išsamiai 

nagrinėjami piktnaudžiavimo koncepcija bei dominuojančio ūkio subjekto elgesys ir 

veiksmai, kurie pripažįstami piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi. 

Koncentracijos kontrolės dalyje pirmiausia analizuojama koncentracijos sąvoka. Toliau 

nagrinėjami koncentracijos kontrolės jurisdikcijos klausimai, įmonės apyvarta kaip 

kontroliuojamų koncentracijų kriterijus, o taip pat pranešimų apie koncentraciją procedūra. 

Specialus dėmesys skiriamas pagrindiniam koncentracijų vertinimo kriterijui – žymaus 

konkurencijos sumažinimo testui. 

Pateikiant kurso programą didelis dėmesys skiriamas ekonominiams konkurencijos teisės 

normų aspektams, pagrindinėms sąvokoms ir kategorijoms, administracinių konkurencijos 

institucijų ir teismų veiklos praktikai, ES konkurencijos   teisės   modernizavimo   programai,   

naujausiems nacionalinės konkurencijos teisės ir jos įgyvendinimo  pokyčiams. 
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