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Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 5 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Civilinė teisė. Bendroji dalis; 

Civilinė teisė. Daiktinė teisė. 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

6 160 64 96 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Studijų dalykas yra skirtas suteikti sistemines ir fundamentalias žinias apie paskiras prievolių teisės bendrosios dalies, 

sutarčių teisės bendrosios dalies institutus, nesutartines prievoles ir kitais pagrindais atsirandančias prievoles, analizuoti 

teismų praktiką, taip pat formuoti įgūdžius dirbti ir tobulėti savarankiškai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- demonstruos žinias apie bendrąsias prievolių teisės 

nuostatas, t.y. apie prievolės sampratą, subjektus, prievolių 

vykdymą ir vykdymo užtikrinimą, prievolių pabaigos 

pagrindus, bendrąsias sutarčių teisės nuostatas, bendruosius 

klausimus apie civilinę teisinę atsakomybę, atskiras 

prievolių rūšis (deliktines prievoles; kitais pagrindais 

atsirandančias prievoles, t.y. prievoles, atsirandančias dėl 

nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo be pagrindo, ir 

prievoles, atsirandančias dėl kito asmens reikalų 

tvarkymo); 

Paskaitos, literatūros 

studijos, probleminis 

dėstymas, pratybos, grupės 

diskusija, užduočių 

sprendimas, minčių lietus. 

Apklausa žodžiu ir 

raštu, testavimas, atviro 

tipo klausimų 

pateikimas, praktinių 

situacijų analizė. 

- gebės tinkamai taikyti ir aiškinti teisės normas, 

reguliuojančias bendrąją prievolių teisę; 

Paskaitos, literatūros 

studijos, probleminis 

dėstymas, pratybos, grupės 

diskusija, užduočių 

sprendimas, minčių lietus. 

Apklausa žodžiu ir 

raštu, testavimas, atviro 

tipo klausimų 

pateikimas, praktinių 

situacijų analizė. 

- gebės taikyti įgytas žinias interpretuojant teisės normas, 

teismų praktikos ir doktrinos pozicijas; 

Paskaitos, literatūros 

studijos, probleminis 

dėstymas, pratybos, grupės 

diskusija, užduočių 

sprendimas, minčių lietus. 

Apklausa žodžiu ir 

raštu, testavimas, atviro 

tipo klausimų 

pateikimas, praktinių 

situacijų analizė. 

- gebės kritiškai (ir savikritiškai) mąstyti, sklandžiai, 

argumentuotai ir logiškai reikšti savo nuomonę bei vertinti 

esamas kitų pozicijas; 

Paskaitos, literatūros 

studijos, probleminis 

dėstymas, pratybos, grupės 

diskusija, užduočių 

sprendimas, minčių lietus. 

Apklausa žodžiu ir 

raštu, testavimas, atviro 

tipo klausimų 

pateikimas, praktinių 

situacijų analizė. 

- gebės savarankiškai studijuoti ir analizuoti mokslinę bei 

praktinę medžiagą, sisteminti informaciją; 

Paskaitos, literatūros 

studijos, probleminis 

Apklausa žodžiu ir 

raštu, testavimas, atviro 
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dėstymas, pratybos, grupės 

diskusija, užduočių 

sprendimas, minčių lietus. 

tipo klausimų 

pateikimas, praktinių 

situacijų analizė. 

- gebės analizuoti praktines situacijas, tinkamai kvalifikuoti 

teisines problemas studijuojamo dalyko klausimais. 

Paskaitos, literatūros 

studijos, probleminis 

dėstymas, pratybos, grupės 

diskusija, užduočių 

sprendimas, minčių lietus. 

Apklausa žodžiu ir 

raštu, testavimas, atviro 

tipo klausimų 

pateikimas, praktinių 

situacijų analizė. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Prievolių teisė ir prievolė. 2   2   4 2 
Literatūros studijos, praktinių situacijų 

analizė. 

2. Prievolės subjektai. 4   4   8 5 
Literatūros studijos, praktinių situacijų 

analizė. 

3. Prievolių vykdymas. 2   2   4 2 
Literatūros studijos, praktinių situacijų 

analizė. 

4. Prievolių įvykdymo 

užtikrinimas. 
4   4   8 13 

Literatūros studijos, praktinių situacijų 

analizė. 

5. Prievolių pabaiga. 3   4   7 8 
Literatūros studijos, praktinių situacijų 

analizė. 

6. Sutarčių teisės bendrosios 

nuostatos. 
3   4   7 8 

Literatūros studijos, praktinių situacijų 

analizė. 

7. Civilinės teisinės atsakomybės 

bendrieji klausimai. 
2   2   4 5 

Literatūros studijos, praktinių situacijų 

analizė. 

8. Deliktinių prievolių samprata 

ir rūšys. Prievolės dėl žalos 

padarymo atsiradimo 

pagrindai. 

2   2   4 5 

Literatūros studijos, praktinių situacijų 

analizė. 

9. Atskiros deliktų rūšys. 4   4   8 8 
Literatūros studijos, praktinių situacijų 

analizė. 

10. Prievolės, atsirandančios dėl 

nepagrįsto praturtėjimo ar turto 

gavimo be pagrindo. 

2   1   3 5 

Literatūros studijos, praktinių situacijų 

analizė. 

11. Prievolės, atsirandančios dėl 

kito asmens reikalų tvarkymo. 
2   1   3 5 

Literatūros studijos, praktinių situacijų 

analizė. 

12. Prievolės, atsirandančios iš 

lošimų ir lažybų. 
2   2   4 5 

Literatūros studijos, praktinių situacijų 

analizė. 

        25 Pasirengimas egzaminui. 

Iš viso 32   32   64 96  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Tarpinis 

atsiskaitymas: 

kolokviumas 

20 
Lapkričio 

pabaigoje 

Max. 2 balai (kaupimas nėra privalomas). Kolokviumas vykdomas 

raštu pateikiant studentams tris užduotis - praktines situacijas. 

Atsakymas į pirmąją užduotį vertinamas maksimaliai 3 balais, 

atsakymas į antrąją užduotį vertinamas maksimaliai 3 balais o 

atsakymas į trečiąją - maksimaliai 4 balais.  

Balų suma dauginama 0,2. 

Egzaminas 80 Semestro gale 

Max. 8 balai. Egzaminas vykdomas raštu pateikiant studentams tris 

teorinio-praktinio pobūdžio užduotis. Atsakymas į pirmąją užduotį 

vertinamas maksimaliai 4 balais, o į antrąją ir trečiąją – maksimaliai 

3 balais. Balų suma dauginama iš 0,8.  

 

 

 

 

 



Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

MIKELĖNAS, V. 2003 

Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 

komentaras. Šešta knyga: 

Prievolių teisė 

t. 1 Vilnius: Justitia 

MIKELĖNAS, V. 2002 Prievolių teisė I dalis Vilnius: Justitia 

VILEITA, A., et al. 2009 
Civilinė teisė. Bendroji 

dalis: vadovėlis 
 Vilnius: Justitia 

Papildoma literatūra 

 2011 

UNIDROIT Tarptautinių 

komercinių sutarčių 

principai [interaktyvus] 

 www.unidroit.org 

ABRAMAVIČIUS, A.; 

MIKELĖNAS, V. 
2010 

Autotransporto priemonių 

valdytojų teisinė atsakomybė 
 Vilnius: VĮ Registrų centras 

AMBRASIENĖ, D., et al. 2009 
Civilinė teisė. Prievolių 

teisė: vadovėlis 
 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

FIKENTSCHER, W. 1997 Schuldrecht. 9. Aufl.  
Berlin, New York: Walter 

de Gruyter 

MIKELĖNAS, V. 1995 

Civilinės atsakomybės 

problemos: lyginamieji 

aspektai 

 Vilnius: Justitia 

MIKELĖNAS, V. 1996 Sutarčių teisė  Vilnius: Justitia 

VOGENAUER, S.; 

KLEINHEISTERKAMP, 

J. 

2009 

Commentary on the 

UNIDROIT Principles of 

International Commercial 

Contracts (PICC) 

 
Oxford; New York (N.Y.): 

Oxford University Press 

VON BAR, C.; CLIVE E.; 

SCHULTE-NÖLKE, H. 

(eds.) 

2009 

Principles, Definitions and 

Model Rules of European 

Private Law: Draft Common 

Frame of Referene (DCFR) 

vol. 1-6 
München: Sellier. European 

Law Publishers 

ZWEIGERT, K.; KÖTZ, 

H.  
2001 Lyginamosios teisės įvadas  Vilnius: Eugrimas 

БРАГИНСКИЙ, М. И.; 

ВИТРЯНСКИЙ, В. В. 
1999 

Договорное право. Книга 

первая. Общие положения. 

Издан. 2. 

 Москва: Статут 

СЕРГЕЕВА, А. П.; 

ТОЛСТОГО, Ю.К. (под 

ред.) 

2000 
Гражданское право: 

учебник. Издан. 4 
том 1 Москва: Проспект 

СЕРГЕЕВА, А. П.; 

ТОЛСТОГО, Ю.К. (под 

ред.) 

1998 
Гражданское право: 

учебник. Часть 2 
 Москва: Проспект 
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