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Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
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Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 9 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
Civilinė teisė. Bendroji dalis 

Civilinė teisė. Daiktinė teisė 

Civilinė teisė. Prievolių teisė I d. 

Civilinio proceso teisė I-II d. 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

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 žinias apie deliktinių prievolių ypatumus, paskirų deliktų taikymo sąlygų 

ypatumus bei problemas, ugdyti gebėjimus tinkamai taikyti ir aiškinti deliktų teisės normas, analizuoti teismų praktiką, 

taip pat formuoti įgūdžius dirbti ir tobulėti savarankiškai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- demonstruos žinias apie deliktinės civilinės atsakomybės taikymo 

ypatumus: gebės tinkamai vertinti ir aiškinti paskirų deliktinės 

civilinės atsakomybės sąlygų taikymo ypatumus, žinos deliktinės 

ir sutartinės civilinės atsakomybės konkurencijos aspektus, 

alternatyvių žalos kompensavimo sistemų taikymo klausimus, 

įsisavins paskirų deliktų taikymo ypatumus; Paskaitos, literatūros 

studijos, probleminis 

dėstymas, pratybos, 

grupės diskusija, 

užduočių sprendimas, 

minčių lietus. 

Apklausa žodžiu ir 

raštu, atviro tipo 

klausimų pateikimas, 

diskusija, praktinių 

situacijų analizė. 

- gebės tinkamai taikyti ir aiškinti teisės normas, reguliuojančias 

civilinę atsakomybę bei paskirus deliktus; 

- gebės išskirti reikšmingą teismų praktiką bei palyginti ją su teisės 

doktrina, taip pat gebės taikyti įgytas žinias interpretuojant teisės 

normas, teismų praktikos ir doktrinos pozicijas; 

- 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 ir užduotys 
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Užduotys 

1. Deliktų teisės tikslai, istorinė raida. Deliktų 

teisės tradicijos, derinimo ir vienodinimo 

Europoje rezultatai ir tendencijos. 

Atsakomybės rūšių konkurencijos klausimai. 

2      2 12 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

2. Alternatyvios žalos kompensavimo sistemos 

(ypač civilinės atsakomybės draudimo, 

socialinio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų 

darbe), jų taikymo bei tarpusavio santykio 

problematika. 

2   2   4 10 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

3. Deliktinės civilinės atsakomybės sąlygų 

ypatumai: kaltės ir neteisėtų veiksmų santykis, 

žala, priežastinis ryšys. Atsakomybė be kaltės. 

4   2   6 10 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

4. Netiesioginės civilinės atsakomybės taikymo 

ypatumai. 
2      2 4 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

5. Profesinė civilinė atsakomybė. 2   2   4 10 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

6. Viešoji civilinė atsakomybė. 2   2   4 10 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

7. Taikytina teisė ir jurisdikcijų kolizijos. 2   2   4 10 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

8. Pasirinktų deliktų analizė.    6   6 12 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

 
       23 

Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 16   16   32 101  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Darbas auditorijoje paskaitų 

ir pratybų metu  
10-20 Semestro metu 

Max. 2 balai: ne mažiau kaip du trečdaliai užsiėmimų aktyviai 

dalyvauja diskusijose, atsako į klausimus, formuluoja 

problemas ir klausimus, teikia kritinių pastabų, nepraleidžia 

pratybų ir paskaitų; 

1 balas: pusėje užsiėmimų dalyvauja diskusijose, atsako į 

užduotus klausimus, reiškia pozicijas, nepraleidžia 

užsiėmimų. 

Referato ir prezentacijos 

parengimas, pristatymas 

auditorinio užsiėmimo metu 

10-30 

Semestro metu 

iš anksto 

numatytomis 

datomis 

Max. 3 balai: vertinamas parengtas referatas (iki vieno balo), 

taip pat prezentacija ir dalyvavimas diskusijoje pristatymo 

metu (iki dviejų balų). 

Egzaminas 50-100 Semestro gale 

Max. 10 balų. Egzaminas vykdomas raštu pateikiant 

studentams vieną praktinę užduotį, kuri gali būti vertinama 

maksimaliai dešimčia balų. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

MIKELĖNAS, V. 1995 

Civilinės atsakomybės 

problemos: lyginamieji 

aspektai 

 Vilnius: Justitia 



MIZARAS, V. 2005 

Civilinė atsakomybė už 

netinkamais produktais 

padarytą žalą. In MIZARAS, 

V., et al. Europos Sąjungos 

teisės aktų įgyvendinimas 

Lietuvos civilinėje teisėje 

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

VON BAR, Ch. 
1998, 

2000 

The Common European Law 

of Torts 
vol. 1-2 Oxford: Clarendon Press 

VON BAR, Ch., et al.  2009 

Principles, Definitions and 

Model Rules of European 

Private Law. Draft Common 

Frame of Referente: Non-

Contractual Liability Arising 

out of Damage Caused to 

Another. Book IV 

vol. 2  
Munich: Sellier, European 

Law Publishers 

Papildoma literatūra 

European Group on Tort 

Law 
2005 

Principles of European Tort 

Law: Text and Commentary 
 Wien; New York: Springer 

KOZIOL, H. (ed.) 1998 
Unification of Tort Law: 

Wrongfulness 
 The Hague: Kluwer 

SPIER, J. (ed.)  2000 
Unification of Tort Law: 

Causation 
 The Hague: Kluwer 

VAN GERVEN, W., et al.  2000 Tort Law  Oxford: Hart Publ. 

 


