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DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

VYKDYMO TEISĖ  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: partnerystės prof. Egidija 

Tamošiūnienė 

Kitas (-i): 

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Privatinės teisės katedra 

311 kabinetas, Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222, Vilnius  

tel. (8~5) 236 61 70, El. p. 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: Civilinė teisė. Bendroji dalis, 

Civilinė teisė. Daiktinė teisė, Civilinė teisė. Prievolių teisė 

I-II d., Civilinio proceso teisė I-II d. 

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 specialiųjų žinių apie teismo sprendimų ir kitų institucijų sprendimų vykdymą, tokių 

sprendimų vykdymo ypatumus, ugdyti studentų gebėjimus pritaikyti įgytas žinias apie priverstinį vykdymą praktikoje 

(rengiant procesinių dokumentų projektus, teikiant teisines konsultacijas ir pan.), kritiškai analizuoti su tuo susijusias 

praktines ir teorines problemas.  

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Žinos ir gebės išskirti priverstinio 

teismo ir kitų institucijų sprendimų 

vykdymo ypatumus (priverstinio 

vykdymo veiksmų esmę, jų atlikimo 

tvarką, procesinės kontrolės ypatumus ir 

kt.). 

Paskaitos (probleminis dėstymas), 

seminarai (grupės diskusija, atvejo 

analizė, praktinių situacijų modeliavimas, 

uždavinių sprendimas), savarankiškas 

darbas, tiriamieji metodai (informacijos 

paieška, ir analizė) 

Aktyvumas užsiėmimų metu, 

koliokviumas raštu (atviro tipo 

klausimas ir praktinė situacija), 

egzaminas raštu (atviro tipo 

klausimai ir praktinė situacija)  

Gebės tinkamai taikyti ir aiškinti 

vykdymo procesą reglamentuojančias 

teisės normas, jas sistemiškai analizuoti 

ir vertinti bei taikyti su tuo susijusią 

teismų praktiką ir teisės doktriną. 

Paskaitos (probleminis dėstymas), 

seminarai (grupės diskusija, atvejo 

analizė, praktinių situacijų modeliavimas, 

uždavinių sprendimas), savarankiškas 

darbas, tiriamieji metodai (informacijos 

paieška, ir analizė) 

Aktyvumas užsiėmimų metu, 

koliokviumas raštu (atviro tipo 

klausimas ir praktinė situacija), 

egzaminas raštu (atviro tipo 

klausimai ir praktinė situacija)  

Gebės analizuoti ir interpretuoti 

piniginio ir nepiniginio pobūdžio 

sprendimų vykdymo ypatumus. 

Paskaitos (probleminis dėstymas), 

seminarai (grupės diskusija, atvejo 

analizė, praktinių situacijų modeliavimas, 

uždavinių sprendimas), savarankiškas 

darbas, tiriamieji metodai (informacijos 

paieška, ir analizė) 

Aktyvumas užsiėmimų metu, 

koliokviumas raštu (atviro tipo 

klausimas ir praktinė situacija), 

egzaminas raštu (atviro tipo 

klausimai ir praktinė situacija) 

Gebės parinkti tinkamą vykdymo 

proceso šalių ir kitų suinteresuotų 

asmenų teisių gynimo būdą, teikti 

teisines konsultacijas priverstinio 

vykdymo klausimais. 

Paskaitos (probleminis dėstymas), 

seminarai (grupės diskusija, atvejo 

analizė, praktinių situacijų modeliavimas, 

uždavinių sprendimas), savarankiškas 

darbas, tiriamieji metodai (informacijos 

paieška, ir analizė) 

Aktyvumas užsiėmimų metu, 

koliokviumas raštu (atviro tipo 

klausimas ir praktinė situacija), 

egzaminas raštu (atviro tipo 

klausimai ir praktinė situacija) 
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Gebės efektyviai ir konstruktyviai dirbti 

grupėje, laikydamasis bendravimo 

principų ir etikos normų. 

Seminarai (grupės diskusija, atvejo 

analizė, praktinių situacijų modeliavimas, 

uždavinių sprendimas), savarankiškas 

darbas, tiriamieji metodai (informacijos 

paieška, ir analizė) 

Aktyvumas užsiėmimų metu. 

Gebės savarankiškai dirbti ir naudotis 

teisinės informacijos duomenų̨ bazėmis, 

bei kitais šaltiniais, reikalingais teisės 

žinių̨ gilinimui (bei studijų̨ tęsimui). 

Seminarai (grupės diskusija, atvejo 

analizė, praktinių situacijų modeliavimas, 

uždavinių sprendimas), savarankiškas 

darbas, tiriamieji metodai (informacijos 

paieška, ir analizė) 

Aktyvumas užsiėmimų metu, 

koliokviumas raštu (atviro tipo 

klausimas ir praktinė situacija), 

egzaminas raštu (atviro tipo 

klausimai ir praktinė situacija) 

Gebės sklandžiai, argumentuotai ir 

logiškai reikšti savo nuomonę bei 

pristatyti poziciją, raštu ir žodžiu 

komunikuoti profesinėje bei viešojoje 

erdvėje, taikant įgytas teorines žinias ir 

praktinius gebėjimus. 

Seminarai (grupės diskusija, atvejo 

analizė, praktinių situacijų modeliavimas, 

uždavinių sprendimas), savarankiškas 

darbas, tiriamieji metodai (informacijos 

paieška, ir analizė) 

Aktyvumas užsiėmimų metu, 

koliokviumas raštu (atviro tipo 

klausimas ir praktinė situacija), 

egzaminas raštu (atviro tipo 

klausimai ir praktinė situacija) 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas ir 

užduotys 
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Užduotys 

Vykdymo proceso samprata ir 

pagrindiniai principai. Institucinė 

teismo ir kitų institucijų sprendimų 

vykdymo sistema. Antstolio 

teisinis statusas. 

2  2    4 14 mokslinės literatūros analizė; 

teisės aktų ir teismų praktikos 

analizė; pateikiamų užduočių 

sprendimas 

Vykdymo procese dalyvaujantys 

asmenys, jų teisės ir pareigos. 

Teismo vaidmuo vykdymo 

procese, skundai dėl antstolių 

veiksmų 

2  2    4 14 mokslinės literatūros analizė; 

teisės aktų ir teismų praktikos 

analizė; pateikiamų užduočių 

sprendimas 

Bendrosios vykdymo veiksmų 

atlikimo taisyklės 

2  2    4 14 mokslinės literatūros analizė; 

teisės aktų ir teismų praktikos 

analizė; pateikiamų užduočių 

sprendimas 

Vykdymo veiksmų atidėjimas, 

vykdomosios bylos sustabdymas ir 

užbaigimas. Turto areštas 

 

2  2    4 14 mokslinės literatūros analizė; 

teisės aktų ir teismų praktikos 

analizė; pateikiamų užduočių 

sprendimas 

Išieškojimo nukreipimas į 

skolininko turtą. Turto realizavimo 

tvarka. 

2  2    4 14 mokslinės literatūros analizė; 

teisės aktų ir teismų praktikos 

analizė; pateikiamų užduočių 

sprendimas 

Išieškotų lėšų paskirstymo ir 

išmokėjimo išieškotojams tvarka 

2  2    4 14 mokslinės literatūros analizė; 

teisės aktų ir teismų praktikos 

analizė; pateikiamų užduočių 

sprendimas 

Nepiniginio pobūdžio sprendimų 

vykdymo ypatumai 

2  2    4 9 mokslinės literatūros analizė; 

teisės aktų ir teismų praktikos 

analizė; pateikiamų užduočių 

sprendimas 

Teismo sprendimų vykdymas 

Europos Sąjungoje. Europos 

vykdomasis raštas 

2  2    4 8 mokslinės literatūros analizė; 

teisės aktų ir teismų praktikos 

analizė; pateikiamų užduočių 

sprendimas 

Iš viso 16  16    32 101  
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Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai 

Aktyvumas 

užsiėmimų 

metu 

20 Semestro 

metu 

Vertinamas rezultatyvus dalyvavimas diskusijose, problemų 

formulavimas ir jų sprendimų siūlymas, turiningų kritinių pastabų 

teikimas ir kitų diskusijos dalyvių komentavimas, atsakymai į pateiktus 

klausimus, tinkamas studijuojamų šaltinių taikymas. 

Koliokviumas 30 Semestro 

metu 

Apklausa raštu, kurios metu pateikiamas 1 atviro tipo klausimas ir 1 

praktinė situacija (užduotis). Vertinamas 1-10 balų sistemoje, kas sudaro 

30 proc. kaupiamojo balo.  

Egzaminas 50 Semestro 

pabaiga 

Egzaminas raštu. Studentams pateikiami du atviro tipo klausimai ir 1 

praktinė užduotis (galima naudotis normine literatūra).  

 

Egzaminas vertinamas 1-10 balų sistemoje, kas sudaro 50 proc. 

kaupiamojo balo. Vertinama: 

9-10 balai: puikios žinios ir gebėjimai. Atsakymai argumentuoti, 

sklandžiai ir aiškiai išdėstyta visa reikiama informacija, identifikuota 

problematika, pateikiamas jos įvertinimas, nurodomi visi aktualūs 

šaltiniai, kuriais yra remiamasi; 

7-8 balai: geros žinios ir gebėjimai. Studento darbas atitinka keliamus 

reikalavimus, tačiau yra dalinių trūkumų (nenurodomos naujausios 

mokslo tendencijos, nurodomi tik pagrindiniai šaltiniai, kuriais yra 

remiamasi atsakant į klausimus ir pan.); 

4-6 balai: vidutinės žinios ir gebėjimai. Darbe yra nemažai fakto ar 

interpretacijos klaidų, informacija išdėstoma nesklandžiai, įvardijama ne 

visa problematika; 

2-4 balai: žinios ir gebėjimai nesiekia vidutinių, bet dar tenkina 

minimalius reikalavimus. Yra esminių klaidų. Studentas pritaiko 

įsisavintas žinias, bet neišnaudoja visų gebėjimų (informacija pateikiama 

nestruktūrizuotai, nedemonstruojamas kritinis požiūris, analizė neišsami, 

netinkamai įvertinta arba identifikuota problematika, nurodomi ne visi 

pagrindiniai šaltiniai, kuriais buvo remtasi ir pan.); 

0-1 balų: netenkinami minimalūs reikalavimai. 

 

Autorius Leidimo 

metai 

Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. 

ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  

ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 

LAUŽIKAS, E.; 

MIKELĖNAS, V.; 

NEKROŠIUS, V. 

2005 Civilinio proceso teisė II tomas Vilnius: Justitia 

STAUSKIENĖ, E.; 

VIŠINSKIS, V. 

2008 Teismo sprendimų 

vykdymas 

 Vilnius: Saulužė 

 2013 Šeimos bylų nagrinėjimo ir 

teismo sprendimų vykdymo 

ypatumai: mokslo studija 

 Mykolo Romerio universitetas 

Papildoma literatūra 

VIŠINSKIS, V.  National experiences in 

applying civil protection 

measures: the case of 

Lithuania : legal affairs : 

briefing note 

 European Parliament, 2012 

  Good practice guide on 

enforcement of judicial 

decisions 

 https://rm.coe.int/european-

commission-for-the-

efficiency-of-justice-cepej-

good-practice-/16807477bf 

  
Guidelines for a better 

implementation of the 

existing Council of 

Europe's Recommendation 

on enforcement 

 https://rm.coe.int/16807473cd 
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ENFORCEMENT OF 

COURT DECISIONS IN 

EUROPE 

 https://rm.coe.int/european-

commission-for-the-

efficiency-of-justice-cepej-

enforcement-of/168078829e 

  
Good practice guide on 

enforcement of judicial 

decisions 

 https://rm.coe.int/european-

commission-for-the-

efficiency-of-justice-cepej-

good-practice-/16807477bf 

  Recommendation 

Rec(2003)17 of the 

Committee of Ministers to 

member states                   

on enforcement        

 https://search.coe.int/cm/Page

s/result_details.aspx?ObjectI

D=09000016805df135 

KENNET, W. A.  Enforcement of Judgments 

in Europe 

 Oxford University Press, 

2000 

ROSENBERG L., GAUL 

H. F., SCHILKEN E. 

 
Zwangsvollstreckungsrecht. 

 München: C. H. Beck̀ ische 

Verlagsbuchhandlung, 1997. 

LACKMANN R.  
Zwangsvollstreckungsrecht 

 München: Verlag Franz 

Vahlen, 2005. S. 5; 

BROX H., WALKER W.  
Zwangsvollstreckungsrecht 

 
Köln, Berlin, Bonn, 

München: CarlHeymanns 

Verlag KG, 2003. 

 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(2003)17

