
 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL MB „JUDA NT“ PRAŠYMO ATIDĖTI KONKURENCIJOS TARYBOS PASKIRTOS 

BAUDOS SUMOKĖJIMO TERMINĄ 

 

2023 m. kovo 21 d.  

Vilnius 

 

(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2023 m. kovo 21 d. posėdyje išnagrinėjo 

klausimą dėl MB „Juda NT“ prašymo atidėti Konkurencijos tarybos paskirtos baudos sumokėjimo 

terminą. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė : 

 

(2) Konkurencijos taryba 2022 m. gruodžio 27 d. nutarime Nr. 1S-138 (2022) „Dėl 

nekilnojamojo turto agentūrų ir jas vienijančios asociacijos veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 

reikalavimams“ (toliau – Nutarimas) konstatavo, kad MB „Juda NT“ kartu su kitais ūkio subjektais 

pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 101 straipsnio 1 dalies c punkto reikalavimus, sudarydami rinkų pasidalijimo susitarimą dėl 

klientų bei nekilnojamojo turto brokerių neviliojimo, ir skyrė MB „Juda NT“ 11 220 Eur baudą.  

(3) MB „Juda NT“ pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl 

Nutarimo teisėtumo1.  

(4) MB „Juda NT“ 2023 m. kovo 13 d. Konkurencijos tarybai pateikė prašymą atidėti 

paskirtos baudos sumokėjimo terminą iki šešių mėnesių, o pasibaigus mokėjimo terminui, jei dar byla 

bus neišnagrinėta teisme, nesikreipti į antstolį dėl priverstinio baudos išieškojimo. MB „Juda NT“ 

nurodė, kad ji neturi finansinių galimybių sumokėti jai paskirtą baudą per tris mėnesius, o neatidėjus 

baudos sumokėjimo iki šešių mėnesių, įmonei kiltų reali grėsmė bankrutuoti. 

 

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a : 

(5) Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ūkio subjektas ar viešojo 

administravimo subjektas Konkurencijos tarybos paskirtą baudą privalo sumokėti į valstybės biudžetą 

ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo nutarimo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje 

dienos. Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad skundo padavimas dėl 

Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo ūkio subjektui ar viešojo administravimo subjektui paskirta 

bauda, nesustabdo Konkurencijos tarybos nutarimo vykdymo, išskyrus atvejus, kai Konkurencijos 

taryba, vadovaudamasi šio įstatymo 39 straipsnio 7 dalimi, priima sprendimą nesikreipti į antstolį dėl 

baudos priverstinio išieškojimo arba jeigu teismas nusprendžia kitaip. Taigi, Konkurencijos taryba 

gali nesikreipti į antstolį dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo tik tuo atveju, jei nutarimas 

yra apskundžiamas teismui ir ūkio ar viešojo administravimo subjektas pateikia Konkurencijos 

tarybai finansų įstaigos suteikiamą finansinę garantiją ir (arba) draudimo įmonės laidavimo draudimą, 

kurie padengtų paskirtos baudos sumą, arba teismas nusprendžia sustabdyti Konkurencijos tarybos 

nutarimo priverstinį vykdymą. Pažymėtina, kad tuo atveju, kai Konkurencijos tarybos nutarimas yra 

 
1 Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama byla Nr. eI4-3606-561/2023 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-

00503-2023-8). 
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apskundžiamas teismui, Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 4 dalis, reglamentuojanti ūkio subjekto 

teisę pateikti prašymą atidėti baudos mokėjimą iki šešių mėnesių, nėra taikytina, kadangi apskųstų 

Konkurencijos tarybos nutarimų vykdymo ypatumus reglamentuoja būtent Konkurencijos įstatymo 

33 straipsnio 3 dalis. 

(6) Kaip minėta, MB „Juda NT“ jau pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam 

teismui, tačiau nepateikė finansų įstaigos suteikiamos finansinės garantijos ir (arba) draudimo įmonės 

laidavimo draudimo, kurie padengtų paskirtos baudos sumą, todėl Konkurencijos taryba neturi teisės 

baudos mokėjimą atidėti, vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 4 dalimi, ar 

nesikreipti į antstolį dėl priverstinio baudos išieškojimo, pasibaigus baudos sumokėjimo terminui. 

 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 4 dalimi, Konkurencijos tarybos darbo 

reglamento, patvirtinto Konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 1S-10 (2018) „Dėl 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“, 8.8, 104 punktu, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a : 

 

Atsisakyti tenkinti MB „Juda NT“ prašymą atidėti Konkurencijos tarybos 2022 m. gruodžio 

27 d. nutarime Nr. 1S-138 (2022) „Dėl nekilnojamojo turto agentūrų ir jas vienijančios asociacijos 

veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams“ paskirtos baudos sumokėjimo terminą iki šešių 

mėnesių.  

 

Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną 

mėnesį nuo jo įteikimo dienos arba nuo jo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje 

kt.gov.lt dienos, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. 

 

 

 

Pirmininkas           Šarūnas Keserauskas 
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