
Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų pagal Konkurencijos įstatymą, apskundimas (Konkurencijos 
įstatymo 33 straipsnis) 

1. Ūkio subjektai, taip pat kiti asmenys, manantys, kad buvo pažeistos jų Konkurencijos įstatymu ginamos 
teisės, turi teisę Konkurencijos tarybos nutarimus, kuriais užkertama tolesnė šio įstatymo pažeidimo tyrimo eiga 
ar kuriais baigiamas pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimas, apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam 
teismui. Šio įstatymo 30 straipsnyje numatytus Konkurencijos tarybos nutarimus, išskyrus šio įstatymo 30 
straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą Konkurencijos tarybos nutarimą, turi teisę apskųsti procedūros dalyviai ir 
kiti suinteresuoti asmenys, nurodyti šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje. 

2. Skundas paduodamas raštu ne vėliau kaip per 20 dienų nuo Konkurencijos tarybos nutarimo įteikimo 
dienos arba, jeigu nutarimas turi būti paskelbtas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje, – nuo nutarimo 
paskelbimo dienos. 

  
Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų pagal Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų 

draudimo įstatymą, apskundimas (11 straipsnis) 
 
Konkurencijos tarybos nutarimai, priimti pagal Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų 

draudimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktus, per 30 dienų nuo 
jų priėmimo dienos gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
nustatyta tvarka. 

 
Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų ir kitų darbuotojų veiksmų ir priimtų sprendimų apskundimas 

(Konkurencijos įstatymo 32 straipsnis) 
 
Teisę Konkurencijos tarybai apskųsti Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų ir kitų darbuotojų 

procedūros dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo metu atliktus veiksmus ir priimtus sprendimus turi ūkio 
subjektai ar kiti asmenys, manantys, kad buvo pažeistos jų teisės. Skundas pateikiamas ne vėliau kaip per 10 
dienų nuo sužinojimo apie skundžiamus veiksmus ar sprendimus dienos.  

Ši apskundimo tvarka taikoma Konkurencijos tarybos darbuotojų priimtiems sprendimams ir atliktiems 
veiksmams Konkurencijos įstatymo II skyriaus trečiajame skirsnyje nurodytos koncentracijos priežiūros metu ir 
kitais atvejais, kai tokie veiksmai ir sprendimai yra susiję su Konkurencijos tarybai Konkurencijos įstatymu, 
Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymu ir kitais įstatymais, kurių laikymosi 
priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, priskirtų funkcijų atlikimu. 

 


