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Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 1 (rudens) semestras  Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Civilinio proceso teisė Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 130 48 82 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Pagrindinis kurso tikslas – teorinių žinių apie pagrindinius ES civilinio proceso teisės institutus, jų taikymo tikslus bei 

įgyvendinimą suteikimas. Siekiama, kad studentas suvoktų ES civilinio proceso teisės vietą civilinio proceso teisės 

sistemoje, pagrindinius veiklos principus bei pagrindinius teismų jurisdikcijos, sprendimų pripažinimo ir vykdymo, 

procesinių dokumentų įteikimo, įrodymų rinkimo, bankroto procedūrų ir kitus klausimus. Siekiant gilesnės ES civilinio 

proceso teisės analizės bei atsižvelgiant į praktinę žinių svarbą, toliau detaliai analizuojama aktuali Europos Teisingumo 

Teismo praktika, naujausi teisės aktų projektai ES civilinio proceso teisės srityje. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos apie ES civilinio proceso teisės 

šaltinius bei platesnę jų normų turinio 

ir paskirties analizę;  

Probleminis bazinės medžiagos išdėstymas 

paskaitos metu, susijusių pavyzdžių 

(dokumentų, situacijų) demonstravimas, 

aktyvaus mokymosi metodai – minčių lietus ir 

grupės diskusija, tiriamieji metodai – 

savarankiška informacijos paieška ir 

apibendrintos analizės pristatymas. 

Apklausa žodžiu, atviro 

tipo klausimų 

pateikimas, praktinių 

situacijų analizė, 

pranešimų pristatymai, 

papildomų klausimų 

atsakymai.  

- suvoks ir aiškins ES civilinio proceso 

teisės šaltinius ir jų prasmę bei 

teisingai taikys šaltinius ir teisės 

normas grindžiant teisinius 

sprendimus; 

Probleminis bazinės medžiagos išdėstymas 

paskaitos metu, susijusių pavyzdžių 

(dokumentų, situacijų) demonstravimas, 

aktyvaus mokymosi metodai – minčių lietus ir 

grupės diskusija, tiriamieji metodai – 

savarankiška informacijos paieška ir 

apibendrintos analizės pristatymas. 

Apklausa žodžiu, atviro 

tipo klausimų 

pateikimas, praktinių 

situacijų analizė, 

pranešimų pristatymai, 

papildomų klausimų 

atsakymai. 

- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti 

žinias, taikant naujausias ES civilinio 

proceso teisės doktrinos ir teismų 

praktikos tendencijas šiuolaikiniame 

kontekste; 

Probleminis bazinės medžiagos išdėstymas 

paskaitos metu, susijusių pavyzdžių 

(dokumentų, situacijų) demonstravimas, 

aktyvaus mokymosi metodai – minčių lietus ir 

grupės diskusija, tiriamieji metodai – 

savarankiška informacijos paieška ir 

apibendrintos analizės pristatymas. 

Apklausa žodžiu, atviro 

tipo klausimų 

pateikimas, praktinių 

situacijų analizė, 

pranešimų pristatymai, 

papildomų klausimų 

atsakymai. 

- galės raštu ir žodžiu, argumentuotai, 

remiantis kurso metu įgytomis ES 

civilinio proceso teisės teorinėmis bei 

teismų praktikos analizės metu 

įgytomis žiniomis kritiškai ir logiškai 

perteikti savo idėjas, mintis; 

Probleminis bazinės medžiagos išdėstymas 

paskaitos metu, susijusių pavyzdžių 

(dokumentų, situacijų) demonstravimas, 

aktyvaus mokymosi metodai – minčių lietus ir 

grupės diskusija, tiriamieji metodai – 

savarankiška informacijos paieška ir 

Apklausa žodžiu, atviro 

tipo klausimų 

pateikimas, praktinių 

situacijų analizė, 

pranešimų pristatymai, 

papildomų klausimų 
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- galės analizuoti ir etiškai vertinti 

teismų praktiką; 

apibendrintos analizės pristatymas. atsakymai. 

- gebės savarankiškai analizuoti, 

suvokti ir teisingai taikyti ES civilinio 

proceso teisės šaltinius bei teismų 

praktikoje išaiškintas teisės normas; 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis 

teisinės informacijos duomenų 

bazėmis, bei kitais šaltiniais 

reikalingais ES civilinio proceso 

teisės žinių gilinimui (bei studijų 

tęsimui). 

Probleminis bazinės medžiagos išdėstymas 

paskaitos metu, susijusių pavyzdžių 

(dokumentų, situacijų) demonstravimas, 

aktyvaus mokymosi metodai – minčių lietus ir 

grupės diskusija, tiriamieji metodai – 

savarankiška informacijos paieška ir 

apibendrintos analizės pristatymas. 

Apklausa žodžiu, atviro 

tipo klausimų 

pateikimas, praktinių 

situacijų analizė, 

pranešimų pristatymai, 

papildomų klausimų 

atsakymai. 
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Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas ir 
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Užduotys 

1. ES civilinio proceso teisės samprata 

ir sistema. 
4  2    6 4 Mokslinės literatūros analizė. 

2. Teismingumai klausimai pagal 

Reglamentą 44/2001ir Reglamentą 

2201/2003. 

4  2    6 6 Mokslinės literatūros analizė. 

3. Teismo sprendimų pripažinimas ir 

vykdymas pagal Reglamentą 

44/2001ir Reglamentą 2201/2003. 

4  2    6 6 
Mokslinės literatūros analizė; 

pranešimų rengimas. 

4. Neginčytinų reikalavimų Europos 

vykdomasis raštas.  
2  2    4 6 

Mokslinės literatūros analizė; 

pranešimų rengimas. 

5. Procesinių dokumentų įteikimas 

Europos Sąjungoje.  
2  2    4 4 

Mokslinės literatūros analizė; 

pranešimų rengimas. 

6. Įrodymų rinkimas Europos 

Sąjungoje.  
2  2    4 4 

Mokslinės literatūros analizė; 

pranešimų rengimas. 

7. Bankroto procedūros Europos 

Sąjungoje.  
2  2    4 6 

Mokslinės literatūros analizė; 

pranešimų rengimas. 

8. Sumarinių procesų reglamentavimas 

Europos Sąjungoje. 
4  2    6 12 

Mokslinės literatūros analizė; 

pranešimų rengimas. 

9. Bylos dėl išlaikymo Europos 

Sąjungoje. 
2  2    4 12 

Mokslinės literatūros analizė; 

pranešimų pristatymas. 

10. Naujausios ES civilinio proceso 

teisės tendencijos. 
2  2    4 12 

Mokslinės literatūros analizė; 

pranešimų pristatymas. 

        10 Pasirengimas egzaminui. 

Iš viso 28  20    48 82  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Darbas paskaitų ir 

pranešimų pristatymo 

metu 

20 Semestro metu 

Max. 2 balai: aktyviai dalyvauja diskusijose, atsako į klausimus, 

formuluoja problemas ir klausimus, teikia kritinių pastabų, 

nepraleidžia paskaitų ir pranešimų pristatymų; 

1 balas: dalyvauja dalyje diskusijų, atsako į užduotus klausimus, 

nepraleidžia pranešimų pristatymų. 

Pranešimo pristatymas 80 Semestro gale 

Semestro gale yra pristatomi paruošti semestro metu pranešimai. 

Max. 10 balų. Vertinant yra atsižvelgiama į analizės išsamumą, 

analitinį savarankišką analizavimą problemų, panaudotus šaltinius, 

darbo struktūrą ir apimtį. 

 

 

 

 

 



Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

NEKROŠIUS, V. 2009 
Europos Sąjungos civilinio 

proceso teisė. I dalis 
 Vilnius: Justitia 

NEKROŠIUS, V. 2010 

Europos Sąjungos valstybių 

narių bendradarbiavimas 

renkant įrodymus civilinėse 

ir komercinėse bylose. Teisė 

t. 75 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

STORSKRUBB, E.  2008 

Civil Procedure and EU 

Law: A Policy Area 

Uncovered (Oxford Studies 

in European Law) 

 
New York: Oxford 

University Press 

VĖBRAITĖ, V. 2011 

Bylų dėl nedidelių sumų 

nagrinėjimo procedūra 

Europos Sąjungoje. Teisė 

t. 79 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

VĖBRAITĖ, V. 2010 

Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 1896/2006, nustatančio 

Europos mokėjimo įsakymo 

procedūrą, taikymo 

ypatumai. Teisė 

t. 77 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

Papildoma literatūra 

ESPLUGUES, C. (ed.) 2011 Application of Foreign Law   Sellier: Muenchen 

MAGNUS, U. 2002 

European Law of Civil 

Proceedings - Europaisches 

Zivilverfahrensrecht - Droit 

Europeen Sur La Procedure 

Civile: Regulations, 

Directives and 

Recommandations. 

 Sellier: Muenchen 

MAGNUS, U.; 

MANKOWSKI, R.  
2011 

Brussels | Regulation. 2nd 

Revised Edition 
 Sellier: Muenchen 

RAUSCHER, T. (ed.) 2010 

Europäisches Zivilprozess- 

und Kollisionsrecht: Brüssel 

IIa-VO, EG-UntVO, EG-

ErbVO-E, HUntStProt 2007 

 Sellier: Muenchen 
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