
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

AKCININKŲ TEISIŲ APSAUGA IR GYNIMO BŪDAI  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Paulius Miliauskas  

Kitas (-i): doc. dr. Lina Mikalonienė 

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:  Įmonių 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 skirtas suteikti studentams specialias teorines ir praktines žinias apie šiuolaikinės bendrovių teisės 

taikomus akcininkų civilinių teisių gynimo būdus ir suteikiamą akcininkų teisių apsaugą privatinės teisės kontekste. 

Studentams ugdomos teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai analizuoti ir vertinti situacijas, kuriose yra pažeidžiamos 

akcininkų teisės, identifikuoti pažeidimus, pasirinkti tinkamą pažeistų teisių gyn imo būdą ir gebėti jį sumaniai 

pritaikyti praktikoje. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

Probleminis dėstymas 

paskaitose,  aktyvaus 

mokymo(-si) metodai 

seminaruose, 

tiriamieji metodai 

savarankiškame 

darbe. 

Užduotys 

raštu (atviro ir 

(ar) uždaro tipo 

klausimai; 

praktinės 

situacijos, 

atvejų analizė, 

situacijų 

modeliavimas); 

aktyvumas 

užsiėmimų 

metu; 

egzaminas 

raštu (kazusai 

ir (arba) 

situacijų 

modeliavimas). 

- suvoks  ir gebės paaiškinti bendrąją akcininko civilinių teisių 

gynybos būdų sistemą bei akcininko teisių apsaugą privatinės 

teisės kontekste;  

- gebės išskirti įvairius pažeistų akcininkų teisių gynimo būdus, 

lyginti/kritiškai vertinti/sistemiškai analizuoti ir interpretuoti 

jų teisinį reguliavimą, teismų praktiką, egzistuojančias 

problemas  ir siūlyti tų problemų sprendimo būdus; 

- gebės tinkamai taikyti ir aiškinti teisės normas, 

reguliuojančias akcininkų teisių apsaugą ir teisių gynimo 

būdus, bei praktiškai identifikuoti bei parinkti tinkamą 

gynimosi būdą ir sumaniai jį pritaikyti praktikoje; 

- gebės kritiškai (ir savikritiškai) mąstyti, sklandžiai, 

argumentuotai ir logiškai reikšti savo nuomonę žodžiu ir raštu 

bei vertinti esamas teisines pozicijas; 

- gebės analizuoti praktines situacijas ir atvejus, susijusias su 

akcininkų teisių pažeidimais; 

- gebės savarankiškai atrinkti, kaupti, sisteminti, analizuojanti ir 

interpretuoti mokslinę ir praktinę medžiagą ir tinkamai ją taikyti 

teisiniams sprendimams pagrįsti. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Akcininkas ir jo vaidmuo 

bendrovėse. Ex lege 

smulkiųjų akcininkų teisės, 

apsauga ir gynimo būdai 

2  2    4 12 

Literatūros studijavimas, pasiruošimas 

užduočių atlikimui užsiėmimų metu. 

2. Bendrovės organų 

sprendimų ginčijimas 
2  2    4 13 

Literatūros studijavimas, pasiruošimas 

atvejo analizei, praktinių situacijų 

sprendimui, atviro ir (arba) uždaro tipo 

klausimų atlikimui užsiėmimų metu. 

3. Valdymo organo narių 

civilinė atsakomybė, 

santykis su administracine 

atsakomybe 

2  2    4 14 

Literatūros studijavimas, pasiruošimas 

atvejo analizei, praktinių situacijų 

sprendimui, atviro ir (arba) uždaro tipo 

klausimų atlikimui užsiėmimų metu. 

4. Juridinio asmens veiklos 

tyrimas 
2  2    4 12 

Literatūros studijavimas, pasiruošimas 

atvejo analizei, situacijų modeliavimui, 

atviro ir (arba) uždaro tipo klausimų 

atlikimui užsiėmimų metu. 

5. Priverstinis akcijų 

pardavimas ir nupirkimas 

2  2    4 12 

Literatūros studijavimas, pasiruošimas 

atvejo analizei, situacijų modeliavimui, 

praktinių situacijų sprendimui, atviro ir 

(arba) uždaro tipo klausimų atlikimui 

užsiėmimų metu. 

6. Akcininko civilinė 

atsakomybė 
2  2    4 12 

Literatūros studijavimas, pasiruošimas 

atvejo analizei, praktinių situacijų 

sprendimui, atviro ir (arba) uždaro tipo 

klausimų atlikimui užsiėmimų metu. 

7. Akcininkų teisių apsauga ir 

gynimo būdai įmonių 

grupėse 2  2    4 14 

Literatūros studijavimas, pasiruošimas 

atvejo analizei, praktinių situacijų 

sprendimui, situacijų modeliavimui   

užsiėmimų metu, lyginamosios teisėtyros 

pavyzdžių analizė. 

8. Sutartiniai akcininkų teisių 

apsaugos ir gynimo būdai 

2  2    4 12 

Literatūros studijavimas, pasiruošimas 

atvejo analizei, praktinių situacijų 

sprendimui, situacijų modeliavimui  

užsiėmimų metu, akcininkų sutarčių 

gerosios praktikos pavyzdžių analizė. 

Iš viso 16  16    32 101  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Užduotys 

raštu 

 

30 
Semestro 

metu 

Maksimaliai 3 balai. Užduotys raštu (atviro tipo klausimai, uždaro tipo 

klausimai (testai); praktinių situacijų (kazusų) sprendimas, atvejų analizė, 

situacijų modeliavimas). Kiekviena užduotis vertinama 10 balų sistemoje, visų 

užduočių vertinimų aritmetinis vidurkis perskaičiuojamas į 30 proc. vertinimo 

balą. Vertinant atsižvelgiama į studentų gebėjimą analizuoti ir vertinti situaciją, 

įsisavinti žinias, gebėjimą kritiškai mąstyti.  

Egzaminas  50 Semestro gale 

Maksimaliai 5 balai. Egzaminas raštu pateikiant studentams 2 atvirojo tipo 

klausimus (kazusai ir (arba) situacijų modeliavimas). Atsakymai į abu 

klausimus vertinami atskirai 10 balų sistemoje, išvedamas bendras abiejų 

užduočių vertinimo aritmetinis vidurkis, ir gautas rezultatas perskaičiuojamas į 

50 proc. vertinimo balą. Vertinant atsižvelgiama į argumentaciją, sklandumą ir 

nuoseklumą, dėstomos informacijos ir žinių aiškumą, problemų identifikavimą, 

pagrįstos ir kritiškos nuomonės formavimą, gebėjimą sumaniai pritaikyti įgytas 

kompetencijas, teismų praktikoje suformuluotų taisyklių pritaikymą. 
Aktyvumas 20 Semestro Maksimaliai 2 balai. Vertinamas rezultatyvus ir konstruktyvus dalyvavimas 



užsiėmimų 

metu 

metu diskusijose, problemų formulavimas ir jų sprendimų siūlymas, turiningų 

kritinių pastabų teikimas ir kitų diskusijos dalyvių komentavimas, 

konstruktyvūs atsakymai į pateiktus klausimus, savarankiška informacijos 

paieška, tinkamas studijuojamų šaltinių taikymas, išsamus ir apibendrintas jos 

pateikimas, visapusiškas praktinių situacijų įvertinimas ir kūrybiški jų 

sprendimo būdai, situacijų modeliavimo išradingumas. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

1. Abramavičius, A.; 

ir Mikelėnas 

1999 Įmonių vadovų teisinė 

atsakomybė 

 Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

2. Birkmose, H. S.; ir 

Sergakis, K. (eds) 

2019 Enforcing shareholders' duties  Cheltenham; Northampton 

[Mass.] : Edward Elgar 

Publishing 

3. Gordon, J. N.; ir 

Ringe, W.-G. (eds) 

2018 The Oxford handbook of 

corporate law and governance 

 Oxford ; New York, NY : 

Oxford University Press 

4. Mikalonienė, L. 2016 Uždarosios akcinės bendrovės 

akcininko civilinė atsakomybė 

bendrovės kreditoriams, 

bendrovei ir kitiems 

akcininkams 

Monografija  Vilnius: Justitia 

5. Mikalonienė, L. 2015 Uždarosios akcinės bendrovės 

akcininko teisės ir jų gynimo 

būdai 

Monografija Vilnius: VĮ Registrų centras 

6. Mikalonienė, L.; 

Mikelėnas, V.; 

Miliauskas, P.; ir 

Tikniūtė, A. 

2017 Įmonių teisinių formų 

konvergencija ir divergencija: 

ar Lietuvos teisinis 

reglamentavimas yra 

patrauklus tarptautiniame 

kontekste? 

Mokslo studija Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

http://www.tf.vu.lt/wp-

content/uploads/2017/11/%

C4%AEmoniu-teisiniu-

formu-konvergencija-ir-

divergencija_2017_PDF.pd

f  

7. Mock, S.; Csach, 

K .; ir Havel, B.  

(eds.) 

2018 International Handbook on 

Shareholders' Agreements: 

Regulation, 

Practice and Comparative Anal

ysis 

 Berlin; Boston [Mass.]: De 

Gruyter 

8. R. Kraakman, J. 

Armour, P. Davies, 

L. Enriques, H. 

Hansmann, G. 

Hertig, K. Hopt, H. 

Kanda, M. 

Pargendler, W-F. 

Ringe, E. Rock 

2017 The Anatomy of Corporate 

Law: A Comparative and 

Functional Approach 

3-ias leidimas Oxford University Press 

Papildoma literatūra 

9. Bachmann, G.; 

Fleischer, H.; 

Eidenmüller, H.; 

Engert, A.; ir 

Schön, W.   

2014 Regulating the closed 

corporation 

 Berlin [etc.]: De Gruyter 

10. Mikelėnas, V.; 

Bartkus. G.; 

Mizaras, V.; ir 

Keserauskas, Š. 

2002 Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso komentaras. Antroji 

knyga. Asmenys 

Pirmasis 

leidimas 

 Vilnius: Justitia 

11. Mortimore, S. (ed.) 2017 Company directors: duties, 

liabilities, and remedies 

 Oxford: Oxford University 

Press 

12. Siems, M.; ir 

Cabrelli, D. (eds) 

2013 Comparative company law: a 

case-based approach 

 Oxford; Portland [Or.]: Hart 

Publishing 
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