
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Danguolė Bublienė  

Kitas (-i): 

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 1 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: studentai turi būti įsisavinę 

privalomus pirmosios pakopos teisės studijų programos dalykus 

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 

Suteikti teorines žinias apie pagrindinius vartotojų apsaugos institutus, jų taikymo tikslus bei įgyvendinimą, pagrindinių 

vartotojų apsaugos teisės reguliavimo aspektus, taip pat vartotojų apsaugos teisės normų taikymo ir aiškinimo teismų 

praktikoje. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- demonstruos žinias apie vartotojų 

apsaugos teisę: gebės atskirti 

vartojimo santykius nuo kitų 

sutartinių teisinių santykių, gebės 

nustatyti vartotojų apsaugos 

ypatumus bei garantijas; 

Paskaitos, literatūros studijos, teismų praktikos 

studijos, atitinkamų institucijų sprendimų 

studijos, teisės norminių aktų studijos, 

probleminis dėstymas, pratybos, grupės 

diskusija, užduočių sprendimas, minčių lietus. 

Apklausa žodžiu ir raštu, 

testas, pranešimų rengimas, 

atviro tipo klausimų 

pateikimas, praktinių 

situacijų analizė. 

- gebės tinkamai taikyti ir aiškinti 

vartojimo santykius reguliuojančias 

teisės normas bei taikyti įgytas žinias 

interpretuojant teisės normas, teismų 

praktikos ir doktrinos pozicijas; 

Paskaitos, literatūros studijos, teismų praktikos 

studijos, atitinkamų institucijų sprendimų 

studijos, teisės norminių aktų studijos, 

probleminis dėstymas, pratybos, grupės 

diskusija, užduočių sprendimas, minčių lietus. 

Apklausa žodžiu ir raštu, 

testas, pranešimų rengimas, 

atviro tipo klausimų 

pateikimas, praktinių 

situacijų analizė. 

- gebės kritiškai (ir savikritiškai) 

mąstyti, sklandžiai, argumentuotai ir 

logiškai reikšti savo nuomonę, ją 

argumentuoti bei vertinti esamas kitų 

pozicijas; 

Paskaitos, literatūros studijos, teismų praktikos 

studijos, atitinkamų institucijų sprendimų 

studijos, teisės norminių aktų studijos, 

probleminis dėstymas, pratybos, grupės 

diskusija, užduočių sprendimas, minčių lietus. 

Apklausa žodžiu ir raštu, 

testas, pranešimų rengimas, 

atviro tipo klausimų 

pateikimas, praktinių 

situacijų analizė. 

- gebės savarankiškai studijuoti ir 

analizuoti mokslinę bei praktinę 

medžiagą, sisteminti informaciją; 

Paskaitos, literatūros studijos, teismų praktikos 

studijos, atitinkamų institucijų sprendimų 

studijos, teisės norminių aktų studijos, 

probleminis dėstymas, pratybos, grupės 

diskusija, užduočių sprendimas, minčių lietus. 

Apklausa žodžiu ir raštu, 

testas, pranešimų rengimas, 

atviro tipo klausimų 

pateikimas, praktinių 

situacijų analizė. 

- gebės analizuoti praktines situacijas, 

tinkamai kvalifikuoti teisines 

problemas studijuojamo dalyko 

klausimais. 

Paskaitos, literatūros studijos, teismų praktikos 

studijos, atitinkamų institucijų sprendimų 

studijos, teisės norminių aktų studijos, 

probleminis dėstymas, pratybos, grupės 

diskusija, užduočių sprendimas, minčių lietus. 

Apklausa žodžiu ir raštu, 

testas, pranešimų rengimas, 

atviro tipo klausimų 

pateikimas, praktinių 

situacijų analizė. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Bendrosios nuostatos (teisinio 

reguliavimo šaltiniai, 

savireguliacija, kolizinės 

normos vartotojų apsaugoje). 

3  1    4 5 
Literatūros, teismų praktikos studijos, 

pranešimo rengimas. 

2. Vartotojų apsaugos institucinė 

sistema. 
1  1    2 6 

Literatūros, teismų praktikos studijos, 

pranešimo rengimas, praktinės situacijos 

analizė. 

3. Vartotojo samprata. Vartojimo 

sutarties samprata. 
4  2    6 15 

Literatūros, teismų praktikos studijos, 

pranešimo rengimas, praktinės situacijos 

analizė. 

4. Vartotojų teisės. 4  2    6 15 

Literatūros, teismų praktikos studijos, 

pranešimo rengimas, praktinės situacijos 

analizė. 

5. Nesąžiningos sutarčių sąlygos. 2  2    4 12 

Literatūros, teismų praktikos ir 

Valstybinės vartotojų apsaugos tarnybos 

sprendimų studijos, pranešimo 

rengimas, praktinės situacijos analizė. 

6. Vartojimo pirkimo – 

pardavimo sutarčių ypatumai. 
2  1    3 5 

Literatūros, teismų praktikos studijos, 

pranešimo rengimas, praktinės situacijos 

analizė. 

7. Vartotojo teisės į teisingumą 

realizavimas. 
1  0,5    1,5 6 

Literatūros, teismų praktikos studijos, 

pranešimo rengimas, praktinės situacijos 

analizė. 

8. Vartojimo ginčų nagrinėjimas 

ne teismo tvarka. 
2  2    4 8 

Literatūros, teismų praktikos studijos, 

pranešimo rengimas, praktinės situacijos 

analizė. 

9. Vartotojų teisių gynimo teisme 

ypatumai. 
1  0,5    1,5 6 

Literatūros, teismų praktikos studijos, 

pranešimo rengimas, praktinės situacijos 

analizė. 

        23 Pasirengimas egzaminui. 

Iš viso 20  12    32 101  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Darbas auditorijoje paskaitų 

ir seminarų metu 
50 Semestro metu Max. 5 balai, jei yra skaitomas pranešimas seminarų metu. 

Egzaminas 50 
Semestro 

pabaigoje 

Max. 5 balai. Egzaminas vykdomas raštu pateikiant 

studentams dvi užduotis: viena iš jų teorinio ir praktinio 

pobūdžio klausimas, antroji – praktinė situacija. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. 

ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir 

leidykla ar internetinė 

nuoroda 

Privaloma literatūra 

BUBLIENĖ, D. 2009 
Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų 

kontrolė 
 

Vilnius: VĮ Registrų 

centras 

BUBLIENĖ, D. 2011 

Vartotojų teisė į informaciją pagal 

naująjį Vartotojų teisių direktyvos 

pasiūlymą: žingsnis pirmyn? 

Jurisprudencija 

Nr. 18 

Vilnius: Mykolo 

Romerio universiteto 

Leidybos centras 

BUBLIENĖ, D. 2012 

Vartotojų teisių direktyvos perkėlimas į 

Lietuvos teisę – tolesnis vartotojų 

apsaugos teisės dekodifikavimas ar 

kodifikavimas? Teisė 

t 83 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

BUBLIENĖ, D.; 

ZEMLYTĖ, E. 
2012 

Arbitražiniai susitarimai (arbitražinė 

išlyga) vartojimo sutartyse: per se 
t. 84 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

http://www.leidykla.eu/mokslo-darbai/teise/teise-2012-83-tomas/bubliene-d-vartotoju-teisiu-direktyvos-perkelimas-i-lietuvos-teise-tolesnis-vartotoju-apsaugos-teises-dekodifikavimas-ar-kodifikavimas/
http://www.leidykla.eu/mokslo-darbai/teise/teise-2012-83-tomas/bubliene-d-vartotoju-teisiu-direktyvos-perkelimas-i-lietuvos-teise-tolesnis-vartotoju-apsaugos-teises-dekodifikavimas-ar-kodifikavimas/
http://www.leidykla.eu/mokslo-darbai/teise/teise-2012-83-tomas/bubliene-d-vartotoju-teisiu-direktyvos-perkelimas-i-lietuvos-teise-tolesnis-vartotoju-apsaugos-teises-dekodifikavimas-ar-kodifikavimas/
http://www.leidykla.eu/mokslo-darbai/teise/teise-2012-83-tomas/bubliene-d-vartotoju-teisiu-direktyvos-perkelimas-i-lietuvos-teise-tolesnis-vartotoju-apsaugos-teises-dekodifikavimas-ar-kodifikavimas/


nesąžininga sąlyga? Teisė 

KATUOKA, S., et 

al. 
2006 

Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir 

Europos Sąjungoje: kolektyvinė 

monografija 

 
Vilnius: Mykolo 

Romerio universitetas 

PETRAUSKAS, F. 2007 

Alternatyvus vartotojų ginčų 

sprendimas: kitų šalių patirties 

pritaikymas naujojoje vartotojų teisių 

gynimo įstatymo redakcijoje. 

Jurisprudencija 

Nr. 9 

Vilnius: Mykolo 

Romerio universiteto 

Leidybos centras 

Papildoma literatūra 

AUTORIŲ 

KOLEKTYVAS 
 

Tyrimas dėl grupės ieškinio 

[interaktyvus] 
 

Skelbta 

www.tm.lt/dok/tyrimai/

Moksl_tyrimas_grupes_

ieskinys.pdf 

BUBLIENĖ, D. 2007 

Silpnesnės šalies apsaugos principo 

įgyvendinimas kontroliuojant 

nesąžiningas vartojimo sutarčių 

sąlygas. Jurisprudencija 

Nr. 9 

Vilnius: Mykolo 

Romerio universiteto 

Leidybos centras 

BUBLIENĖ, D. 2012 

Nesąžiningų sąlygų kontrolė: ar tikėtini 

greiti reguliavimo pokyčiai? In 

ŠVEDAS, G. (vyr. moksl. red.). 

Nepriklausomos Lietuvos teisė: 

praeitis, dabartis ir ateiti: Liber 

Amicorum profesoriui Jonui 

Prapiesčiui: recenzuotų mokslinių 

straipsnių rinkinys 

 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto Teisės 

fakulteto Alumni 

draugija 

GOLDAMMER, Y.; 

JURČYS, P. 
2008 

Romos I reglamento dėl sutartinėms 

prievolėms taikytinos teisės projektas: 

kita to paties medalio pusė? Justitia 

Nr. 1 Vilnius: Justitia 

HOWELLS, G.; 

SCHULZE, R. (eds.) 
2009 

Modernising and Harmonising 

Contract Law 
 

Munchen: Sellier 

European Law 

Publishers 

HOWELLS, G.; 

WILHELMSSON, T. 
1997 EC Consumer Law  Aldershot: Ashgate 

KRIVKA, E. 2009 
Viešojo intereso gynimas civiliniame 

procese 
 

Vilnius: Mykolo 

Romerio universiteto 

Leidybos centras 

MICKLITZ, H.-W.; 

STUYCK, J.; 

TERRYN, E. (eds.) 

2010 
Cases, Materials and Text on 

Consumer Law 
 

Portland, Oregon: Hart 

Publishing 

NOVIKOVIENĖ, L. 2010 

Vartotojo sampratos teorinės ir 

praktinės įžvalgos (straipsnis anglų 

kalba). Jurisprudencija 

Nr. 4 

Vilnius: Mykolo 

Romerio universiteto 

Leidybos centras 

NOVIKOVIENĖ, L. 

(ats. red.) 
2011 

Vartotojų teisių apsaugos teisiniai 

aspektai Europos Sąjungoje: 

konferencijos mokslo darbų rinkinys 

 

Vilnius: Mykolo 

Romerio universiteto 

Leidybos centras 

PETRAUSKAS, F. 2010 

Alternatyvios vartotojų ir verslininkų 

ginčų bei konfliktų teisinio nagrinėjimo 

formos. Jurisprudencija 

Nr. 4 

Vilnius: Mykolo 

Romerio universiteto 

Leidybos centras 

RIMKEVIČIUS, M. 2011 
Sąžiningos ir nesąžiningos komercinės 

veiklos samprata. Teisė 
t. 81 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

RIMKEVIČIUS, M. 2011 

„Nacionalinės moralės“ išimtis 

Nesąžiningos komercinės veiklos 

direktyvoje. Teisė 

t. 79 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

SCHULTE-NOLKE, 

H.; TWIGG-

FLESNER, Ch.; 

EBERS, M. (eds.) 

2008 

EC Consumer Law Compendium: The 

Consumer Acquis and its Transposition 

in the Member State 

 
Munchen: European 

Law Publishers 

SCHULZE, R.; 

SCHULTE-NOLKE, 

H.; JONES, J. 

2002 
A Casebook on European Consumer 

Law 
 

Oxford and Portland, 

Oregon: Hart Publishing 

WEATHERILL, S.; 

BERNITZ, U. (eds.) 
2007 EU Consumer Law and Policy  

Portland, Oregon: Hart 

Publishing 
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