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CIVILINIS PROCESAS 
 

I. BENDROJI DALIS 

 

1 tema. Civilinio proceso teisė kaip savarankiška teisės šaka 

 

Civilinio proceso teisės dalykas, metodas, tikslai, sistema. Civilinio proceso teisenos ir stadijos. 

 

2 tema. Civilinio proceso teisės principai 

 

Civilinio proceso teisės principų samprata, jų reikšmė, klasifikacija, tarpusavio santykis. Atskirų 
civilinio proceso teisės principų turinys. 

 

3 tema. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai ir jų subjektai 

 

Teismas kaip privalomas civilinių procesinių teisinių santykių subjektas. Teismo ir teisėjo vaidmuo 
civiliniame procese. Teismo sudėtis. Nušalinimai.  
Dalyvaujantys byloje asmenys. Kiti proceso dalyviai. 

 

4 tema. Teismų kompetencija 

 

Teismo ir kitų institucijų, sprendžiančių ginčus dėl teisės, kompetencijos atribojimas. Teismo 
kompetencijos nustatymo principai. Bylos, nagrinėtinos teisme.
 

Teismų sistema ir kompetencijos paskirstymas tarp atskirų jos grandžių. Teismingumo samprata ir 

rūšys. Rūšinis (dalykinis) teismingumas. Teritorinis teismingumas. Funkcinis teismingumas. 

Teismingumo taisyklių nesilaikymo teisiniai padariniai. Bylos perdavimas iš vieno teismo kitam. 
 
 
 
 
 



5 tema. Šalys civiliniame procese 

 

Šalių samprata, skirtumas nuo kitų proceso dalyvių ir jų vaidmuo procese. Šalis materialine teisine ir 
procesine teisine prasme. Šalių procesinės teisės ir pareigos. Tinkama ir netinkama šalis. Netinkamos 
šalies pakeitimas tinkama.  
Procesinis bendrininkavimas.  
Procesinių teisių perėmimas. 

 

6 tema. Tretieji asmenys civiliniame procese 

 

Trečiųjų asmenų samprata, požymiai, rūšys, reikšmė, jų procesinės teisės ir pareigos. Tretieji asmenys, 
pareiškiantys savarankiškus reikalavimus. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų. 

 

7 tema. Atstovavimas teisme 

 

Atstovavimo teisme samprata, reikšmė, rūšys. Atstovavimo teisiniai pagrindai. Šalies kuratorius. 
Atstovo procesinė padėtis, jo teisės ir jų įforminimas. Asmenys, neturintys teisės būti atstovais teisme.  
Advokato teisinė padėtis civiliniame procese. 

 

8 tema. Prokuroro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų asmenų, ginančių viešą interesą, 

dalyvavimas civiliniame procese 

 

Prokuroro ir kitų asmenų, ginančių viešą interesą, dalyvavimo civiliniame procese pagrindai ir tikslai. 
Viešo intereso gynimo formos civiliniame procese. 

 

9 tema. Bylinėjimosi išlaidos ir procesiniai terminai 

 

Bylinėjimosi išlaidų samprata, reikšmė ir rūšys. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Išlaidos 
advokato pagalbai. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Valstybinė teisinė pagalba. Bylinėjimosi 
finansavimas. 
Procesinių terminų samprata, rūšys ir skaičiavimas. Procesinių terminų sustabdymas, pratęsimas ir 
atnaujinimas. 

 

10 tema. Procesiniai dokumentai 

 

Procesinių dokumentų pateikimas. Procesinių dokumentų trūkumų ištaisymas.  
Procesinių dokumentų įteikimo samprata, įteikimo reikšmė ir įteikimo būdai. Įteikimo vieta ir tvarka. 

 

11 tema. Ieškinys ir atsakovo gynimosi priemonės 

 

Ieškinio samprata, reikšmė ir rūšys. Ieškinio elementai. Ieškinio keitimas. Ieškinio atsiėmimas ir 
atsisakymas nuo ieškinio.  
Atsakovo interesų gynimas (priešieškinis ir atsikirtimai į ieškinį). Atsakovo atsiliepimas į pareikštą 
ieškinį. 
 

12 tema. Laikinosios apsaugos priemonės 

 

Laikinųjų apsaugos priemonių samprata ir reikšmė. Laikinosios apsaugos priemonės. Prašymo dėl 
laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimas. Laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo sąlygos, 

jų pakeitimas, galiojimas ir panaikinimas. Teismo nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių 

apskundimas ir vykdymas. Atsakomybė už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą. 

 

 

 

 



13 tema. Įrodinėjimas ir įrodymai ir į civiliniame procese 

 

Įrodinėjimo samprata, tikslas ir reikšmė. Įrodinėjimo našta. Įrodinėjimo dalykas. Aplinkybės, kurių 
nereikia įrodinėti. Įrodymų samprata ir rūšys. Įrodymų sąsajumas ir leistinumas. Įrodymų vertinimas. 
Įrodinėjimo standartas.  
Atskiros įrodinėjimo priemonės (šalių paaiškinimai, liudytojų parodymai, rašytiniai įrodymai, 
daiktiniai įrodymai, eksperto išvada, apžiūros protokolai, kitos įrodinėjimo priemonės). 

 

II. YPATINGOJI DALIS 

 

14 tema. Civilinės bylos iškėlimas 

 

Ieškinio pareiškimas ir jo turinys. Ieškinio pareiškimo trūkumų ištaisymas. Ieškinio pareiškimo 

priėmimas. Atsisakymas priimti ieškinio pareiškimą. Civilinės bylos iškėlimo teisiniai padariniai. 
 

 

15 tema. Pasirengimas civilinių bylų nagrinėjimui teisme 

 

Pasirengimo civilinės bylos nagrinėjimui teisme reikšmė, būdai ir struktūra. Įvadinė, pagrindinė ir 
baigiamoji pasirengimo dalys. Teismo veiksmai priėmus ieškinio pareiškimą. Šalių ir kitų proceso 
dalyvių teisės ir pareigos pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu.  
Pasirengimas nagrinėti bylą teisme paruošiamųjų dokumentų būdu. Paruošiamieji dokumentai, jų rūšys 
ir turinys. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje. Taikinimo procedūros. 

 

16 tema. Civilinės bylos nagrinėjimas teisme 

 

Civilinės bylos nagrinėjimo teisme reikšmė ir forma. Teismo posėdis, jo formos ir sudėtinės dalys.  
Teismo posėdžių skyrimas ir vieta. Šalių ir kitų proceso dalyvių neatvykimo į teismo posėdį 

teisiniai padariniai. Teismo sprendimas už akių. Vadovavimas procesui. Teismo posėdžio 

pirmininkas, jo teisės ir pareigos. 

Bylos nagrinėjimo atidėjimas. 

Bylos nagrinėjimo sustabdymas, jo rūšys, pagrindai ir teisiniai padariniai.  
Bylos užbaigimas nepriimant teismo sprendimo (bylos nutraukimas ir pareiškimo palikimas 
nenagrinėto). 

 

17 tema. Pirmosios instancijos teismo sprendimai, nutartys ir rezoliucijos 

 

Pirmosios instancijos teismo priimamų procesinių dokumentų rūšys. Teismo sprendimo samprata, 
rūšys ir reikšmė. Teismo sprendimo priėmimo tvarka ir turinys. Reikalavimai, kuriuos privalo atitikti 
teismo sprendimas. Teismo sprendimų rūšys.  
Teismo sprendimo trūkumų ištaisymas. Papildomas sprendimas. Sprendimo išaiškinimas. 

Teismo sprendimo įsiteisėjimas ir įsiteisėjimo teisiniai padariniai. 

Teismo sprendimo nukreipimas vykdyti. Skubiai vykdytini teismo sprendimai. 

Teismo sprendimas už akių. 

Teismo nutartys, jų rūšys, priėmimo tvarka ir turinys. Teismo rezoliucija. 

 

18 tema. Neįsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių apskundimas (apeliacija) 

 

Apeliacijos samprata ir reikšmė, apeliacijos rūšys. Apeliacijos objektas. Apeliacijos subjektai. 

Terminas apeliaciniam skundui paduoti. Apeliacinio skundo turinys ir padavimo tvarka. Apeliacinio 
skundo priėmimas, apeliacinio skundo trūkumų šalinimas. Atsisakymas nuo apeliacinio skundo ir 

prisidėjimas prie apeliacinio skundo. Atsiliepimas į apeliacinį skundą. Draudimas kelti naujus 
reikalavimus ir pateikti naujus įrodymus.  



Bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme. Bylos nagrinėjimo ribos. Draudimas priimti 
blogesnį sprendimą. Apeliacinės instancijos teismo teisės. Apeliacinės instancijos teismo sprendimai ir 
nutartys.  
Pirmosios instancijos teismo nutarčių apskundimas (atskirieji skundai). 

 

19 tema. Kasacinis procesas 

 

Kasacijos esmė ir reikšmė, jos skirtumai nuo apeliacijos. Kasacijos objektas. Kasacijos pagrindai. 
Kasacijos subjektai. Kasacijos ribojimai. Kasacinio skundo turinys ir padavimo tvarka. Terminas 
kasaciniam skundui paduoti. Kasacinio skundo priėmimo tvarka. Atsiliepimai į kasacinį skundą.  
Bylų nagrinėjimas kasacine tvarka. Bylos nagrinėjimo ribos. Kasacinio teismo nutartis ir jos reikšmė. 

 

20 tema. Proceso atnaujinimas 

 

Proceso atnaujinimo samprata ir reikšmė. Proceso atnaujinimo pagrindai ir tvarka. Prašymų dėl 
proceso atnaujinimo padavimo terminai. Prašymų dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimo tvarka. Teismo, 
nagrinėjančio prašymą dėl proceso atnaujinimo, teisės. 

 

21 tema. Atskirų ginčo teisenos bylų kategorijų nagrinėjimo ypatumai 

 

Dokumentinis procesas. 

Teismo įsakymas ir Europinis mokėjimo įsakymas. 

Bylų dėl nedidelių ginčo sumų nagrinėjimo ypatumai – nacionaliniai bei europiniai aspektai.  
Grupės ieškinys – tikslai, pateikimo sąlygos ir nagrinėjimo ypatumai. 

Ginčų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo ypatumai. 

Bendrieji darbo bylų nagrinėjimo ypatumai. 

Bendrieji šeimos bylų nagrinėjimo ypatumai. 

 

22 tema. Mediacija 

 

Mediacijos samprata, tikslai ir rūšys; Mediatoriaus teisinis statusas, jo teisės ir pareigos; Teisminės 

mediacijos vykdymo ypatumai; Privalomosios mediacijos ypatumai. 

 

23 tema. Ypatingoji teisena 

 
Ypatingosios teisenos esmė ir reikšmė, jos skirtumai nuo ginčo teisenos, pagrindiniai principai. 

 

III DALIS. VYKDYMO PROCESAS 

 

24 tema. Vykdymo proceso samprata, esmė ir vykdymo proceso dalyviai  

 

Teisinė vykdymo proceso prigimtis. Vykdymo proceso samprata ir pagrindiniai principai. Institucinė 

teismo ir kitų institucijų sprendimų vykdymo sistema. Antstolio teisinis statusas. Antstolio funkcijos ir 

paslaugos, jų paskirtis ir atribojimas. Vykdymo procese dalyvaujantys asmenys, jų teisės ir pareigos. 

Teismo vaidmuo vykdymo procese. Skundai dėl antstolių veiksmų, jų nagrinėjimo procesiniai 

ypatumai 

 

 

25 tema. Pagrindiniai vykdymo proceso procesiniai aspektai 

 

Vykdytini ir vykdomieji dokumentai. Vykdomojo dokumento turinys ir išdavimo tvarka. Vykdomojo 

dokumento priėmimas vykdyti. Raginimas įvykdyti sprendimą, jo paskirtis. 

Turto realizavimo tvarka priverstinio vykdymo procese. Turto realizavimo aktų vykdymo procese 

pripažinimo negaliojančiais ypatumai. Išieškotų lėšų paskirstymo ir išmokėjimo išieškotojams tvarka. 

Nepiniginio pobūdžio sprendimų vykdymo ypatumai. 



Vykdymo išlaidos, jų išieškojimas. 

 

IV DALIS. NEMOKUMO PROCESAS 

 

26 tema. Bendrieji nemokumo proceso klausimai 

 

Nemokumo teisės paskirtis, tikslai, esmė ir principai. Nemokumo teisės subjektai ir nemokumo 

procese bei byloje dalyvaujantys asmenys. Nemokumo samprata Lietuvos teisėje. Nemokumo bylos 

stadijos bankroto procese, restruktūrizavimo procese ir fizinių asmenų bankroto procese. Juridinių 

asmenų bankroto ir restruktūrizavimo procesų santykis. Kreditorių pagalba finansinių sunkumų 

turinčiam juridiniam asmeniui. 

 

27 tema. Pagrindiniai nemokumo proceso procesiniai aspektai 

 

Nemokumo bylos iškėlimo teisiniai padariniai. Kreditorių teisės skirtinguose nemokumo procesuose. 

Kreditorių reikalavimų tvirtinimas ir tikslinimas nemokumo procese. Kreditorių susirinkimas 

(komitetas) nemokumo procese: kompetencija, sušaukimo ir nutarimų priėmimo tvarka, jų teisinė 

galia, nutarimų ginčijimas. Nemokumo administratorius: jo skyrimas ir atstatydinimas, įgaliojimai, 

teisės ir pareigos. Juridinio asmens bankroto bylos iškėlimas ir atsisakymas kelti bankroto bylą: 

pagrindai ir tvarka. Bankroto proceso administravimo išlaidos. Bankrutuojančios įmonės sandorių 

ginčijimas ir jos ieškiniai skolininkams. Bankrutavusios įmonės turto pardavimas. Bankrutavusios 

įmonės kreditorių reikalavimų tenkinimas. Tyčinis bankrotas: subjektai, pagrindai, procedūra. 

Juridinių asmenų ne teismo tvarka vykdoma bankroto procedūra ir jų bankrotas juridinių asmenų 

registro tvarkytojo iniciatyva. Supaprastinta bankroto procedūra. 

Individualių įmonių bankroto proceso ypatumai. 

 

28 tema. Įmonių restruktūrizavimas 

 

Juridinių asmenų restruktūrizavimo procesas: tikslai, esmė ir paskirtis. Juridinių asmenų 

restruktūrizavimo bylos iškėlimas: sąlygos ir tvarka. Restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nutraukimo ir 

pabaigos teisiniai padariniai. Juridinių asmenų restruktūrizavimo bylos procedūra. Restruktūrizavimo 

planas: reikalavimai planui, jo tvirtinimas ir įgyvendinimas. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas ir 

restruktūrizavimo pabaiga. 

 

29 tema. Fizinio asmens bankrotas 

 

Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas teisme: sąlygos, pagrindai ir tvarka. Reikalavimai fizinio 

asmens mokumo atkūrimo planui ir jo tvirtinimas. Fizinio asmens pareigos ir teisės fizinio asmens 

bankroto proceso metu. Kreditorių teisės ir pareigos bei kreditorių susirinkimo įgaliojimai fizinio 

asmens bankroto procese. Fizinio asmens turto pardavimas ir kreditorių reikalavimų tenkinimas fizinio 

asmens bankroto procese. 

 

V DALIS. TARPTAUTINIS IR ES CIVILINIS PROCESAS 

 

30 tema. Dalykas, reikšmė, tikslai ir principai 

 

Tarptautinio ir ES civilinio proceso teisės dalykas, reikšmė ir tikslai. Pagrindiniai principai: lygybės, 

abipusiškumo, lex fori, proporcingumo ir subsidiarumo. Teisminės valdžios galių ribos – imunitetai 

tarptautiniame civiliniame procese. 

 

31 tema. Tarptautinė teisinė pagalba 

 

Teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimas užsienyje. Įrodymų rinkimas užsienyje. 

 

 



32 tema. Tarptautinio teismingumo taisyklės 

 

Bendrosios tarptautinio teismingumo taisyklės Lietuvos civilinio proceso teisėje. Tarptautinio civilinio 

ar komercinio ginčo samprata ES civiliniame procese. Civilinių/komercinių ginčų teismingumas pagal 

ES reglamentą 1215/2012: bendrosios teismingumo taisyklės, alternatyvusis, išimtinis ir sutartinis 

teismingumas. Teismingumo kontrolė. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas. 

 

33 tema. Šeimos ginčai 

Bylų dėl santuokos nutraukimo, pripažinimo negaliojančia ar separacijos teismingumas. Bylų, dėl 

išlaikymo priteisimo, teismingumas, nagrinėjimo ypatumai bei priimtų sprendimų pripažinimas ir 

vykdymas. Bylų dėl vaiko grobimo – teismingumas ir nagrinėjimo tvarka. 

 

33 tema. Tarptautinis paveldėjimas 

 

Paveldėjimo bylų teismingumas Lietuvos ir ES civilinio proceso teisėje. Paveldėjimo bylų 

teismingumas pagal ES reglamentą 650/2012, reglamento reguliavimo dalykas. Europos paveldėjimo 

pažymėjimo išdavimas. Sprendimų pripažinimas ir leidimas vykdyti.  

 

34 tema. Sumariniai procesai ES civiliniame procese 

 

Europos vykdomojo rašto samprata ir paskirtis. EVR išdavimo sąlygos ir tvarka. 

Europos mokėjimo įsakymo samprata ir paskirtis. EMĮ išdavimo sąlygos ir tvarka. 

Bylų dėl nedidelių ginčo sumų nagrinėjimo ypatumai. 

 

35 tema. Nemokumo bylų teisinis reguliavimas 

 

Nemokumo bylų reguliavimo ribos ES civiliniame procese – reglamento 848/2015 taikymo sritis. 

Pagrindinės jurisdikcijos taisyklės, pagrindinės ir šalutinės bylos samprata. Sprendimų iškelti 

nemokumo bylą pripažinimas ir leidimas vykdyti, nepripažinimo pagrindai. 

 

36 tema. Europinis sąskaitų blokavimas 

 

ES reglamento 655/2014 reguliavimo dalykas, tikslai ir taikymo sritis. Europinio sąskaitos blokavimo 

įsakymo išdavimo sąlygos ir procedūra. Pagrindinės jurisdikcijos taisyklės. Išduoto sąskaitos 

blokavimo įsakymo vykdymas. Skolininko, kreditoriaus ir trečiųjų asmenų teisių gynimo priemonės.  

 

37 tema. Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas 

 

Užsienio (ne ES valstybių narių) teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas Lietuvos Respublikoje. 

Atsisakymo pripažinti ir leisti vykdyti teismo sprendimą pagrindai. 

Egzekvatūros instituto atsisakymas ES civilinio proceso teisėje. 

 

VI DALIS. ARBITRAŽAS 

 

38 tema. Arbitražo esmė, paskirtis ir pagrindiniai reguliavimo aspektai 

Arbitražo ir civilinio proceso panašumai ir skirtumai. Arbitražo formos ir rūšys. Arbitraže taikytina 

teisė (procesui ir ginčui). Arbitražinio susitarimo elementai, rūšys, šalys. Arbitražinio susitarimo 

forma. Arbitražinio susitarimo negaliojimas. Arbitražiniam susitarimui taikytina teisė. Kompetencijos 

kompetencijos doktrinos esmė ir taikymas. Ginčo arbitruotinumas. Arbitražo teismo formavimas. 

Arbitro nušalinimas, arbitro teisinis statusas ir atsakomybė. Laikinosios apsaugos priemonės arbitraže. 

Laikinųjų apsaugos priemonių, užtikrinančių arbitražo sprendimą, taikymas teisme. Įrodymų ir 

įrodinėjimo specifika arbitražo procese. Arbitražo sprendimo bruožai ir rūšys. Arbitražo sprendimo 

panaikinimas. Arbitražo sprendimo vykdymas. Užsienio arbitražo sprendimo pripažinimas ir 

vykdymas Lietuvoje. 
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