
 

 

 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

PRIVATUS KONKURENCIJOS TEISĖS ĮGYVENDINIMAS  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: partnerystės prof. dr. Šarūnas 

Keserauskas 

Kitas (-i): dokt. Paulius Mencas 

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Privatinės teisės katedra, 

Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222, Vilnius, 311 kab.,  

tel. (8 5) 2366170, el. paštas: ptkatedra@tf.vu.lt 

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Pasirenkamasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 9 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Civilinė teisė. Bendroji dalis,  

Civilinė teisė. Prievolių teisė I-II d., Civilinio proceso teisė I-II d., 

Konkurencijos teisė. 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 133 32 101 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Studijų dalykas yra skirtas suteikti specialias teorines ir praktines žinias apie privataus konkurencijos teisės įgyvendinimo 

būdus, jų sampratą bei prigimtį; atskirų privataus teisių gynimo būdų įgyvendinimo sąlygas, jų ypatumus bei problemas, 

ypatingą dėmesį skiriant ieškiniams dėl konkurencijos teisės pažeidimais padarytos žalos atlyginimo. Taip pat siekiama 

ugdyti gebėjimus suprasti ir aiškinti privatų konkurencijos teisės užtikrinamų teisių gynimą reglamentuojančias teisės 

normas, taikyti jas praktikoje, analizuoti teismų praktiką, vystyti analitinį bei kritinį mąstymą. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos privataus konkurencijos teisės įgyvendinimo ypatumus, santykį 

tarp viešojo ir privataus konkurencijos teisės įgyvendinimo, atskirų 

privataus teisių gynimo būdų specifiką bei įgyvendinimo sąlygas; 
Paskaitos, 

probleminis 

dėstymas, 

savarankiškas 

darbas, 

diskusijos, 

užduočių 

sprendimas. 

Diskusiniai 

klausimai, praktinių 

situacijų analizė, 

egzaminas raštu 

(atviras klausimas ir 

praktinės situacijos 

analizė). 

- gebės aiškinti privatų konkurencijos teisės įgyvendinimą 

reglamentuojančius teisės aktus, suvoks jų turinį, reikšmę bei paskirtį; 

- gebės savarankiškai analizuoti, suvokti, aiškinti ir tinkamai taikyti 

studijuojam dalykui aktualias teisės normas, ir tinkamai argumentuoti 

teisinius sprendimus; 

- gebės kritiškai (ir savikritiškai) mąstyti, sklandžiai, argumentuotai ir 

logiškai reikšti savo nuomonę bei vertinti esamas kitų pozicijas; 

- gebės savarankiškai studijuoti ir analizuoti mokslinę bei praktinę 

medžiagą, sisteminti informaciją; 

- gebės analizuoti praktines situacijas, tinkamai kvalifikuoti teisines 

problemas studijuojamo dalyko klausimais. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas 
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Užduotys 

1. Privataus konkurencijos teisės įgyvendinimo 

samprata, paskirtis, teisių gynimo būdai. 

Privataus teisių gynimo santykis su viešuoju 

konkurencijos teisės įgyvendinimu. 

4      4 12 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

2. Konkurencijos teisės pažeidimais padarytos 

žalos atlyginimas. Deliktinės civilinės 

atsakomybės sąlygų ypatumai. Solidariosios 

atsakomybės ypatumai. 

12      12 26 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

3. Ieškiniai dėl konkurencijos taisykles 

pažeidžiančių veiksmų nutraukimo. 
4      4 10 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

4. Įrodymai ir įrodinėjimas privataus 

konkurencijos teisės įgyvendinimo bylose.  
4      4 10 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

5. Grupės ieškiniai privačiame konkurencijos 

teisės įgyvendinime. Neteisminis ginčų 

sprendimas. Ginčų sprendimas arbitraže. 

4      4 10 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

6. Tarptautinį elementą turintys pažeidimai: 

jurisdikcija, taikytina teisė. Sprendimų 

pripažinimas ir vykdymas. 

4      4 10 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

        23 
Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 32      32 101  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Egzaminas 100 Semestro gale 

Max. 10 balų: egzaminas vykdomas raštu pateikiant 

studentams dvi užduotis: viena iš jų teorinio ir praktinio 

pobūdžio klausimas, antroji – praktinė situacija. Kiekviena iš 

užduočių gali būti vertinama maksimaliai 5 balais. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

LIANOS, I.; DAVIS, P.; 

NEBBIA, P. 
2015 

Damages Claims for the 

Infringement of EU 

Competition Law 

 
Oxford: Oxford University 

Press 

WHISH, R.; BAILEY, D 2015 Competition Law. 8th ed.  
Oxford: Oxford University 

Press 

Papildoma literatūra 

ASHTON, D.; HENRY, 

D. 
2013 

Competition Damages 

Actions in the EU: Law and 

Practice 

 Cheltenham: Edward Elgar 

BISHOP, Simon; 

WALKER, Mike 
2010 

The Economics of EC 

Competition Law: Concepts, 

Application and 

Measurement. 3rd ed 

 London: Sweet & Maxwell 

MIKELĖNAS, V.   2003 

Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 

komentaras. Šešta knyga: 

Prievolių teisė 

 Vilnius: Justitia 

 


