
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

EUROPOS SĄJUNGOS VIDAUS RINKOS REGULIAVIMAS  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
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Kitas (-i): - 

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Viešosios teisės katedra 

Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222, Vilnius 405 kab.,  
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Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Pasirenkamasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 9 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
Tarptautinė viešoji teisė, Europos Sąjungos teisės pagrindai 

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 gilinti teorines ir praktines žinias ES vidaus rinkos pagrindinių laisvių teisinio turinio srityje. 

Ugdomi gebėjimai sistemiškai analizuoti ES vidaus rinkos harmonizacijos ir kompetencijų reguliuojant vidaus rinką atskyrimo 

problematiką, interpretuoti ir taikyti  ESTT jurisprudenciją ir ES teisės aktus; taip pat įgūdžiai kreiptis į teismą dėl pažeistų 

pagrindinių ekonominių teisių gynimo, gebėjimai analizuoti ir teisiškai vertinti pagrindinės ekonominės laisvės pažeidimą ir 

kaip formuluoti teismo sprendimą. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

- Žinos apie ES ekonominių laisvių teisinį turinį, 

gebės paaiškinti jų santykį su ES pagrindinėmis 

teisėmis. 

Paskaitos (probleminis dėstymas), 

seminarai (grupės diskusijos, atvejo 

analizė), savarankiškas darbas. 

Savarankiškas mokslo 

tiriamasis darbas, 

egzaminas  

- Gebės išskirti ES ekonominių laisvių galimų 

pažeidimų tyrimo metodus ir tyrimo eigą bei įvertinti 

jų poveikį horizontaliuose santykiuose. 

Paskaitos (probleminis dėstymas), 

seminarai (grupės diskusijos, atvejo 

analizė), savarankiškas darbas. 

Savarankiško mokslo 

tiriamasis darbas 

- Gebės taikyti abipusio pripažinimo principą 

įvairiose vidaus rinkos srityse, taip pat gebės 

pritaikyti kvalifikacijos pripažinimo principo 

reguliavimo ypatumus . 

Paskaitos (probleminis dėstymas), 

seminarai (grupės diskusijos, atvejo 

analizė), savarankiškas darbas. 

Savarankiškas mokslo 

tiriamasis darbas, 

egzaminas 

- Gebės sistemiškai analizuoti ES ekonominių 

laisvių įtaką ir reikšmę išoriniuose santykiuose, 

praktinį pritaikymą šiame kontekste. 

Paskaitos (probleminis dėstymas), 

seminarai (grupės diskusijos, atvejo 

analizė), savarankiškas darbas. 

Savarankiško mokslo 

tiriamasis darbas, 

egzaminas 

- Gebės dalyvauti tiriant ir vertinant ekonominių 

laisvių galimus pažeidimus. 

Seminarai (grupės diskusijos, atvejo 

analizė), savarankiškas darbas. 

Savarankiško mokslo 

tiriamasis darbas 

- Gebės praktiškai taikyti žinias apie ES 

ekonominių laisves, o taip pat apie šių pagrindinių 

ekonominių laisvių ir pagrindinių teisių santykį bei jų 

ribojimo galimybes hipotetinėse situacijoje. 

Paskaitos (probleminis dėstymas), 

seminarai (grupės diskusijos, atvejo 

analizė), savarankiškas darbas. 

Savarankiško mokslo 

tiriamasis darbas, 

egzaminas 

- Gebės identifikuoti ES vidaus rinkos teisinio 

reguliavimo problemą ir parinkti tinkamą jos 

sprendimo būdą, savarankiškai studijuojant ir 

analizuojat atrinktą mokslinę ir praktinę medžiagą, 

Seminarai (grupės diskusijos, atvejo 

analizė), savarankiškas darbas. 

Savarankiškas mokslo 

tiriamasis darbas, 

egzaminas 



bei šios informacijos pagrindu parengti mokslo 

tiriamąjį darbą. 

- Gebės sklandžiai, argumentuotai ir logiškai reikšti 

savo nuomonę, įtikinimai ir argumentuotai pristatyti 

poziciją. 

Seminarai (grupės diskusijos, atvejo 

analizė), savarankiškas darbas. 

Savarankiškas mokslo 

tiriamasis darbas, 

egzaminas 

- Gebės analizuoti ir interpretuoti ESTT bei 

nacionalinių teismų, jiems taikant ES vidaus rinkos 

teisyną,  praktiką bei pateikti savo įžvalgas ES vidaus 

rinkos tendencijų atžvilgiu. 

Paskaitos (probleminis dėstymas), 

seminarai (grupės diskusijos, atvejo 

analizė), savarankiškas darbas. 

Savarankiškas mokslo 

tiriamasis darbas, 

egzaminas 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas ir 

užduotys 
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Užduotys 

1.Pagrindinių ekonominių laisvių teisinis 

turinys, istorinis kontekstas. Mokslinės 

diskusijos pagrindinių ekonominių laisvių 

teisinio turinio srityje – bendro vardiklio 

paieška. 

2  2    4 6 

Mokslinės literatūros 

analizė, teismų praktikos 

analizė. 

2. Pagrindinių ekonominių laisvių teisinis 

turinys ir taikymas praktikoje. Vidaus rinkos 

laisvių poveikis horizontaliuose santykiuose. 

Sunkumai, su kuriais susiduria ar gali susidurti 

rinkos dalyviai, siekdami pasinaudoti 

pagrindinėmis ekonominėmis laisvėmis. 

2  2    4 10 

Mokslinės literatūros 

analizė, norminių dokumentų 

analizė,  teismų praktikos 

analizė. 

3. Abipusio pripažinimo principo taikymo 

įvairiose ES vidaus rinkos srityse ypatumai. 
2      2 7 

Mokslinės literatūros 

analizė, norminių dokumentų 

analizė,  teismų praktikos 

analizė. 

4. Kvalifikacijos pripažinimo principas. 

Teisinių paslaugų judėjimo laisvė. Notarų 

reguliavimo problematika. 
2      2 7 

Mokslinės literatūros 

analizė, norminių dokumentų 

analizė,  teismų praktikos 

analizė. 

5. Pagrindinių ekonominių laisvių santykis su 

ES pagrindinėmis teisėmis. ES pagrindinės 

teisės, išplaukiančios iš ES pagrindinių teisių 

Chartijos ir EŽTK - kaip pagrindinių 

ekonominių laisvių ribojimo pagrindas. 

4      4 22 

Mokslinės literatūros 

analizė, savarankiško 

mokslo-tiriamojo darbo 

atlikimas.  teismų praktikos 

analizė. 

6. Pagrindinių ekonominių laisvių ribojimo 

galimybės. Pagrindinių ekonominių laisvių 

ribojimo tendencijų kaita istoriniu aspektu bei 

ateities perspektyvos. 
2  2    4 16 

Mokslinės literatūros 

analizė, norminių dokumentų 

analizė,  teismų praktikos 

analizė, savarankiško 

mokslo-tiriamojo darbo 

atlikimas. 

7. ES vidaus rinka ir išorinė dimensija. Vidaus 

rinkos įtaka ES išoriniuose ryšiuose. ES 

įstatymo leidėjo siekis perkelti pagrindinių 

ekonominių laisvių idėjas už ES išorinių ribų. 

2  2    4 8 

Mokslinės literatūros 

analizė, norminių dokumentų 

analizė,  teismų praktikos 

analizė. 

8. ES vidaus rinka ir nacionalinės tradicijos bei 

kultūra: decentralizacijos galimybės? 2      2 2 

Mokslinės literatūros 

analizė, norminių dokumentų 

analizė. 

8. Pagrindinių ekonominių laisvių pažeidimų 

tyrimas ES nacionaliniuose teismuose. 

Nacionalinių teismų kompetencija ir 

jurisdikcija tiriant pagrindinių ekonominių 

laisvių pažeidimus. Prejudicinio sprendimo 

procedūra tiriant pagrindinių ekonominių 

4      4 7 

Mokslinės literatūros 

analizė, teismų praktikos 

analizė. 



laisvių pažeidimus, įkaitant tinkamų 

prejudicinių klausimų formulavimą. 

9. Pagrindinių ekonominių laisvių pažeidimų 

tyrimas ES teisminėse institucijose.  

2      2 10 

Teismų praktikos analizė, 

bylų analizė pagrindinių 

ekonominių laisvių 

pažeidimo srityje, taip pat su 

tuo susijusios mokslinės 

literatūros analizė. 

        6 Pasirengimas egzaminui. 

Iš viso 24  8    32 101  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Savarankiškas 

mokslo-

tiriamasis 

darbas 

 

20 Semestro metu 

Semestro metu atliekamas savarankiškas darbas, susietas su ES vidaus rinkos 

teisinio reguliavimo analize; šio darbo pristatymas grupei ir atsakymai į 

klausimus.  

Vertinami šie rašto darbo aspektai:  

1. struktūra ir apimtis: rašto darbo struktūra aiški ir logiška, yra visos 

reikiamos dalys, darbas neviršija nurodytos apimties;  

2.  mokslinis stilius ir tyrimo kultūra: metodinius reikalavimus 

atitinkantis šaltinių, nuorodų, citatų įforminimas; formuluotės ir 

stilius atitinka mokslinio darbo reikalavimus;  

3. analizė ir išvados: visapusiška informacija, tinkami apibendrinimai, 

teikiamos kritinės pastabos; darbas ir jo išvados argumentuotos, 

analizė atliekama remiantis tinkamais šaltiniais;  

4. pristatymo originalumas, trukmė, nuoseklumas, svarbiausių ginamų 

teiginių išryškinimas, išvadų formulavimas, atsakymai į užduodamus 

klausimus. 

Egzaminas 

 
80 Sesijos metu 

Egzaminas raštu vertinamas 10 balų skalėje, jis sudarytas iš dviejų dalių: 

1. Testas (max. 6 balai), susidedantis iš atvirų ir uždarų (su duotais 

atsakymais) 30 vienodo svorio klausimų, skirtų patikrinti paskaitų ir 

seminarų medžiagos, nagrinėtos teismo praktikos bei savarankiškai 

perskaitytos literatūros įsisavinimą; 

2. Praktinio atvejo analizė (max. 4 balai), skirta įvertinti gebėjimą 

taikyti įsisavintas žinias ir įgytus gebėjimus. 

 

Autorius 

Leidi

mo 

metai 

Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. 

ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 

Panos Koutrakos 2017 Research Handbook on the Law 

of the EU’s Internal Market 

 Edward Elgard Publishing, 

Cheltenham 

Vasiliki Kosta 2018 Fundamental Rights in EU 

Internal Market Legislation 

 Hart Publishing, Oxford 

Craig, Paul, de Burca, 

Grainne 

2011 The Evolution of EU Law  

 

 Oxford University Press, 

Oxford 

Ignas Vėgėlė 2011 ES teisė. Vidaus rinkos laisvės, 

konkurencija ir teisės derinimas 

 Registrų centras, Vilnius 

Papildoma literatūra 

Barnard, Catherine 2016 The Substantive Law of the 

EU: The Four Freedoms 

materials, 4th edition 

 Oxford University Press, 

Oxford 

 

Pastor-Merchante, Fernando, 

and Francisco Velasco 

Caballero 

2015 The Public Administration of 

the Internal Market 

 Europa Law Publishing, 

Groningen/Amsterdam 

Syrpis, Phil 2012 The Judiciary, the Legislature 

and the EU Internal Market 

 Cambridge University Press, 

New York 

 

Koen Lenaerts, Piet Van 

Nuffel, Robert Bray, Nathan 

2011 European Union Law  Sweet & Maxwell, London 

https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/author/vasiliki-kosta
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Craig,%20Paul
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=de%20Burca,%20Grainne
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=de%20Burca,%20Grainne
https://www.amazon.com/dp/0199592969/ref=rdr_ext_tmb
http://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/Results.aspx?ntt=Robert%20Bray&n=0+0+0+0&pagesize=20&d=Robert%20Bray&ns=sort_ProductFormat&ntk=AUTHOR-SEARCH
http://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/Results.aspx?ntt=Nathan%20Cambien&n=0+0+0+0&pagesize=20&d=Nathan%20Cambien&ns=sort_ProductFormat&ntk=AUTHOR-SEARCH


Cambien 

Reich, Norbert; Nordhausen 

Scholes, Annette; Scholes, 

Jerem 

2013 Understanding EU Internal 

Market Law: 3rd edition  

 Cambridge University Press, 

Cambridge 

Tobler, Christa; Beglinger, 

Jacques 

2010 Essential EU Law in Charts, / 

2nd updated and revised 

“Lisbon” edition 

 Hvgorac, Budapest 

Laurence W. Gormley 2009 EU law of free movement of 

goods and customs union 

 Oxford University Press, 

Oxford 

 

http://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/Results.aspx?ntt=Nathan%20Cambien&n=0+0+0+0&pagesize=20&d=Nathan%20Cambien&ns=sort_ProductFormat&ntk=AUTHOR-SEARCH

