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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: Civilinio proceso teisė I-II d. Gretutiniai reikalavimai (jei yra): - 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

10 268 48 220 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Studijų dalykas yra skirtas suteikti teorinių žinių apie pagrindinius tarptautinio ir ES civilinio proceso teisės institutus, 

jų taikymo tikslus bei įgyvendinimą praktikoje. Siekiama, kad studentas suvoktų tarptautinio ir ES civilinio proceso 

teisės vietą bendroje civilinio proceso teisės sistemoje, pagrindinius veiklos principus, gebėtų sistemiškai analizuoti 

teismų jurisdikcijos, sprendimų pripažinimo ir vykdymo, tarptautinės teisinės pagalbos, bankroto procedūrų ir kitus 

klausimus. Siekiant gilesnės ES civilinio proceso teisės analizės bei atsižvelgiant į praktinę žinių svarbą, detaliai 

analizuojama aktuali ESTT praktika, naujausi teisės aktų projektai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

 Žinos apie tarptautinio ir ES civilinio proceso teisės šaltinius 

bei platesnę jų normų turinio ir paskirties analizę; 
Paskaitos (sisteminis ir  

probleminis ir kritinis 

medžiagos pateikimo 

būdai), seminarai 

(grupės diskusija, atvejo 

analizė, praktinės 

užduotys), 

savarankiškas darbas 

(tiriamieji metodai -

informacijos paieška ir 

analizė)  

 

 

Tarpinis atsiskaitymas 

ir egzaminas raštu 

(teorinio pobūdžio 

klausimai ir praktinių 

situacijų sprendimas), 

rašto darbas 

 

 suvoks ir aiškins tarptautinio ir ES civilinio proceso teisės 

šaltinius ir jų prasmę bei teisingai taikys šaltinius ir teisės 

normas grindžiant teisinius sprendimus; 

 gebės inovatyviai ir integraliai naudoti žinias, taikant 

naujausias tarptautinio ir ES civilinio proceso teisės 

doktrinos ir teismų praktikos tendencijas šiuolaikiniame 

kontekste;  

 gebės įvertinti kylančias teisines problemas bei numatyti 

galimus jų sprendimo būdus studijuojamo dalyko 

klausimais; 

 galės žodžiu ir raštu, argumentuotai, remiantis dalyko studijų 

metu įgytomis tarptautinio ir ES civilinio proceso teisės 

teorinėmis bei teismų praktikos analizės metu įgytomis 

žiniomis kritiškai ir logiškai pateikti savo idėjas, mintis; 
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 gebės savarankiškai analizuoti, suvokti ir teisingai taikyti 

tarptautinio ir ES civilinio proceso teisės šaltinius bei teismų 

praktikoje išaiškintas teisės normas. 

 gebės savarankiškai atrinkti, kaupti, sisteminti, analizuojanti 

ir interpretuoti mokslinę ir praktinę medžiagą ir jos pagrindu 

parengti mokslinį tiriamąjį darbą. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Tarptautinio ir ES civilinio proceso dalykas, 

reikšmė ir tikslai 

2  2    4 7 Literatūros 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė, 

praktinės 

užduotys 

2. Tarptautinio ir ES civilinio proceso teisės 

principai ir šaltiniai 

4  2    6 10 Literatūros 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė, 

praktinės 

užduotys 

3. Tarptautinė teisinė pagalba civiliniame 

procese: procesinių dokumentų įteikimas ir 

įrodymų rinkimas 

6  2    8 10 Literatūros 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė, 

praktinės 

užduotys 

4. Tarptautinis teismingumas. Susitarimai dėl 

teismingumo. Teismingumo nesuteikimas 

(forum non conveniens). Laikinosios 

apsaugos priemonės. 

6  2    8 10 Literatūros 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė, 

praktinės 

užduotys 

5.  Procesas pirmosios instancijos teisme. 

Užsienio valstybė ir užsienietis kaip proceso 

dalyvis. Užsienio valstybės teisės taikymas 

procese. Procesų užsienio valstybėse įtaka 

2  2    4 16 Literatūros 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė, 

praktinės 

užduotys 

6. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo 

ypatumai: šeimos bylos, sumariniai 

procesai, nemokumo bylos, banko sąskaitų, 

esančių užsienyje, areštas. 

8  4    12 22 Literatūros 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė, 

praktinės 

užduotys 

7. Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir 

vykdymas 

4  2    6 10 Literatūros 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė, 

praktinės 

užduotys 

8. Rašto darbas tarptautinio ir/ar ES civilinio 

proceso tematika 

       135 Šaltinių analizė, 

rašto darbo 

rengimas 

Iš viso 32  16    48 220  

 



Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai 

Rašto darbas 20 Semestro 

metu 

Semestro metu rengiamas rašto darbas tarptautinio ir/ar ES civilinio 

proceso tematika vertinamas 1-10 balų sistemoje. Vertinami šie aspektai: 

1. struktūra ir apimtis: rašto darbo struktūra turi būti aiški ir logiška, turi 

būti visos reikiamos dalys, darbas neturi viršyti 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: analizė turi būti išsami, išvados pagrįstos, 

formuluojamos remiantis tinkamais šaltiniais. 

Tarpinis 

atsiskaitymas  

30  Semestro 

metu 

Tarpinis atsiskaitymas raštu vertinamas 1-10 balų skalėje,  pateikiant 

studentams atviro pobūdžio teorinius klausimus (atsižvelgiama į 

atsakymų išsamumą ir argumentavimą) bei praktines situacijas 

(atsižvelgiama ar sprendimas argumentuotas, nuosekliai ir aiškiai 

išdėstyta visa informacija, identifikuota ir įvertinta esama problematika, 

nurodyti visi aktualūs šaltiniai). Teorinio pobūdžio klausimų vertinimas 

lemia 2/3, praktinių situacijų sprendimo - 1/3 bendro tarpinio 

atsiskaitymo įvertinimo. 

Egzaminas 50 Semestro 

pabaiga 

Egzaminas raštu vertinamas 1-10 balų skalėje,  pateikiant studentams 

atviro pobūdžio teorinius klausimus (atsižvelgiama į atsakymų išsamumą 

ir argumentavimą) bei praktines situacijas (atsižvelgiama ar sprendimas 

argumentuotas, nuosekliai ir aiškiai išdėstyta visa informacija, 

identifikuota ir įvertinta esama problematika, nurodyti visi aktualūs 

šaltiniai). Teorinio pobūdžio klausimų vertinimas lemia 2/3, praktinių 

situacijų sprendimo - 1/3 bendro egzamino įvertinimo. 

 

Autorius Leidimo 

metai 

Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. 

ar leidinio tomas 

Leidimo vieta ir 

leidykla  

ar internetinė 

nuoroda 

Privalomoji literatūra 

Nekrošius V. 2008 Procesinių dokumentų įteikimas 

Europos Sąjungos civiliniame procese// 

Privatinė teisė: praeitis, dabartis ir 

ateitis: liber amicorum Valentinas 

Mikelėnas 

 Vilnius: Justitia 

 Nekrošius V. 2010 Europos Sąjungos valstybių narių 

bendradarbiavimas renkant įrodymus 

civilinėse ir komercinėse bylose// Teisė 

T. 75 Vilnius: VU leidykla 

Vėbraitė V. 2011 Bylų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo 

procedūra Europos Sąjungoje// Teisė 

T. 79 Vilnius: VU leidykla 

Norkus R. et al. 2009/2011 Bankroto teisė T.1, 2 Vilnius: Justitia 

Nekrošius V.  2009 Europos Sąjungos civilinio proceso 

teisė. I dalis 

T. 1 Vilnius: Justitia 

Vėbraitė V. 2010 Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 1896/2006, 

nustatančio Europos mokėjimo 

įsakymo procedūrą, taikymo ypatumai// 

Teisė 

T. 77 Vilnius: VU 

leidykla 

Papildoma literatūra 

Schack H. 2014 Internationales Zivilverfahrensrecht  Muenchen: Beck 

 

 

 


