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Baigiamojo egzamino temos ir studijų šaltiniai 

 

Europos Sąjungos materialinė teisė 

 

Temos  

1. Europos Sąjungos vidaus rinka. Sąvoka ir tikslai. Bendri ES vidaus rinkos organizavimo 

principai ir teisinio reguliavimo aspektai. Pagrindinių ES vidaus rinkos judėjimo laisvių 

konvergencija, tarpusavio priklausomumas ir atskyrimas. Tarpvalstybinio santykių aspekto 

reikšmė. 

2. Laisvas prekių judėjimas. Laisvo prekių judėjimo užtikrinimas – prekės sąvoka, muitų ir 

lygiaverčio poveikio mokėjimų, kiekybinių apribojimų ir lygiaverčio poveikio priemonių bei 

diskriminuojančio ar apsauginio vidaus apmokestinimo draudimas, tarpusavio pripažinimo 

principas, techninių reglamentų taikymas, SESV sutartyje išdėstytų nukrypti leidžiančių nuostatų 

ar kitų apribojimų dėl privalomų reikalavimų taikymo problematika. Pagrindiniai principai 

suformuluoti sujungtose bylose Dassonville, Keck ir Mithouard, Cassis de Dijon. ESTT 

praktikos tendencijos šioje srityje. 

3. Laisvas paslaugų judėjimas. Laisvo paslaugų judėjimo užtikrinimas – paslaugos samprata ir 

pagrindiniai požymiai, paslaugos teikimo laisve besinaudojantys juridiniai ir fiziniai asmenys, 

apribojimų draudimas ir SESV sutartyje išdėstytos nukrypti leidžiančios nuostatos ar kiti 

privalomo bendrojo intereso pagrindais taikomi apribojimai ir jų pateisinimas; Paslaugų vidaus 

rinkoje direktyvos 2006/123 reikšmė ir nuostatos, jų aiškinimas ESTT praktikoje. ESTT 

praktikos tendencijos šioje srityje. 

4. Įsisteigimo teisė Europos Sąjungoje: įsisteigimo samprata ir atribojimas nuo paslaugų teikimo 

bei laisvo darbuotojų judėjimo, įsisteigimo teisės turinys, šia teise besinaudojantys juridiniai ir 

fiziniai asmenys, galimos įsisteigimo formos, juridinių asmenų pirminio ir antrinio įsisteigimo 

problematika, apribojimų draudimas ir SESV sutartyje išdėstytos nukrypti leidžiančios nuostatos 

ar kiti privalomo bendrojo intereso pagrindais taikomi diskriminacinio ir nediskriminacinio 

pobūdžio apribojimai ir jų pateisinimas; savarankiškai dirbančių asmenų įsisteigimas, profesinės 

kvalifikacijos pripažinimo principas pagal Europos Sąjungos teisę; Paslaugų vidaus rinkoje 

direktyvos 2006/123 įtaka įsisteigimo teisės įgyvendinimui. ESTT praktikos tendencijos šioje 

srityje. 

5. Apribojimų laisvam kapitalo ir mokėjimų judėjimui panaikinimas – kapitalo samprata, skirtumai 

tarp kapitalo ir mokėjimo judėjimo tarp valstybių narių bei valstybių narių ir trečiųjų šalių, 

kapitalo judėjimą atgrasančių ar sulaikančių kliūčių šalinimas, SESV sutartyje išdėstytos 

nukrypti leidžiančios nuostatos ir kiti dėl svarbiausių bendrojo intereso reikalavimų taikomi 

apribojimai ir jų pateisinimas. ESTT praktikos tendencijos šioje srityje. 

6. Laisvo ES piliečių ir jų šeimos narių judėjimo užtikrinimas – ES piliečių ir jų šeimos narių teisės 

laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje turinys ir jos įgyvendinimo sąlygos, 

draudimas diskriminuoti ES piliečius, susijusios teisės, SESV sutartyje išdėstytos nukrypti 

leidžiančios nuostatos ir kiti taikomi apribojimai bei jų pateisinimas; Direktyvos 2004/38 dėl 

Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje 

nuostatos ir reikšmė. ESTT praktikos tendencijos šioje srityje. 

7. Darbuotojų judėjimo laisvė. Jos turinys ir išimtys. Laisvas darbuotojų judėjimas – judėjimo 

laisvės aktualumas, ypatumai lyginant su laisvu asmenų judėjimu, darbuotojų laisvo judėjimo 

teisės turinys bei sąlygos, teisė įsidarbinti ir kitos teisės; SESV sutartyje išdėstytos nukrypti 

leidžiančios nuostatos ir kiti taikomi apribojimai bei jų pateisinimas; Reglamento Nr. 492/2011 

dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (buvęs Reglamentas Nr. 1612/68) ir Reglamento 

883/2004 (Reglamentas Nr. 1408/71) dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nuostatos ir 

reikšmė. Pagrindiniai principai suformuluoti ESTT praktikoje. 



8. Trečiųjų šalių piliečių judėjimas – teisės atvykti į ES ir apsigyventi, dirbti, judėti bei pasilikti 

reglamentavimas; Direktyvos 2003/109 dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai 

gyventojai, statuso, Direktyvos 2004/114/EB, dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, 

mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų, Direktyvos 

2008/115, Direktyvos 2005/71, Direktyvos 2011/98, Direktyvos 2009/52, Direktyvos 2009/50 ir 

kitų susijusių direktyvų analizė. Pagrindiniai principai suformuluoti ESTT praktikoje. 

 

Studijų šaltiniai 

Specialioji literatūra 

1. KACZOROWSKA, Alina, European Union Law, 2013, 3 leid. (arba naujesnis), Routledge; 

2. CHALMERS, D.; DAVIES, G.; MONTI, G. 2010, European Union Law: Cases and Materials. 

2nd ed. (arba naujesnis), Cambridge: Cambridge University Press; 

3. CRAIG, P.; DE BÚRCA, G., 2015, EU Law: Text, Cases, and Materials. 6th ed., Oxford: Oxford 

University Press; 

4. LENAERTS, Koen; VAN NUFFEL, Piet, 2011, European Union Law. 3rd ed. (arba naujesnis), 

London: Sweet & Maxwell/Thomson Reuters; 

5. TOBLER, Christa; BEGLINGER, Jacques, 2014, Essential EU Law in Charts. 3nd updated and 

revised "Lisbon" edition, Budapest: HVG-ORAC; 

6. BARNARD, Catherine. The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms. Oxford: Oxford 

University Press, 2010.  

7. VĖGĖLĖ, Ignas. Europos Sąjungos teise. Vidaus rinkos laisvės, konkurencija ir derinimas. 

Vilnius: Registrų centras, 2011.  

8. BARNARD, Catherine. Europos Sąjungos materialinė teisė. Keturios laisvės. Laisvas paslaugų, 

asmenų ir kapitalo judėjimas. Eugrimas: Vilnius, 2006.  

9. BARNARD, Catherine. Europos Sąjungos materialinė teisė. Keturios laisvės. Laisvas prekių 

judėjimas. Eugrimas: Vilnius, 2005.  

6. ŽALIMIENĖ. Skirgailė. Naujausios įsisteigimo laisvės tendencijos ES. Teisė besikeičiančioje 

Europoje, Liber amicorus Pranas Kūris. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008.  

 

Norminė literatūra 

1. Sutartys 

- Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo: II ir III dalys (18-80 straipsniai), 110, 345-347 

straipsniai. 

2. Reglamentai 

- 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo 

darbuotojų judėjimo Sąjungoje (kodifikuota redakcija) (buvęs Reglamentas Nr. 1612/68); 

- 1971 m. birželio 14 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų 

taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje 

(naujausia konsoliduota redakcija). 

3. Direktyvos 

- 1969 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyva 70/50/EEB pagrįsta 33 straipsnio 7 dalies 

nuostatomis dėl priemonių, turinčių kiekybiniams importo apribojimams lygiavertį poveikį, 

kurioms netaikomos kitos nuostatos, priimtos pagal Europos ekonominės bendrijos sutartį, 

panaikinimo; 

- 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma 

informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo 

tvarka (buvusi Direktyva 98/34); 

- 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų 

vidaus rinkoje; 



- 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų 

komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. 

birželio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/957); 

- 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 

kvalifikacijų pripažinimo (naujausia konsoliduota redakcija); 

- 1988 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva dėl Sutarties 67 straipsnio įgyvendinimo (88/361/EEB); 

- 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos 

piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje; 

- 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra 

ilgalaikiai gyventojai, statuso; 

- 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir 

apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą; 

- 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų 

nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse; 

- 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/98/ES dėl vienos 

prašymų išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės 

teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių 

darbuotojų bendrų teisių; 

- 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos Direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą. 

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika  

1. 1974 m. liepos 11 d. Sprendimas 8/74 Procureur du Roi prieš Benoît ir Gustave Dassonville; 

2. 1979 m. vasario 20 d. Sprendimas 120/78 Rewe-Zentral AG prieš Bundesmonopolverwaltung für 

Branntwein (Federalinė alkoholio monopolio administracija) (Cassis de Dijon); 

3. 1993 m. lapkričio 24 d. Sprendimas (sujungtos bylos C-267/91 ir C-268/91) Bernard Keck ir 

Daniel Mithouard; 

4. 1996 m. balandžio 30 d. Sprendimas C-194/94 CIA Security International SA prieš Signalson SA, 

Securitel SPRL; 

5. 2006 m. spalio 5 d. Sprendimas (sujungtos bylos C-290/05 ir C-333/05) Ákos Nádasdi; 

6. 2003 m. birželio 17 d. Sprendimas C-383/01, De Danske Bilimportører v Skatteministeriet, Told- 

og Skattestyrelsen; 

7. 2007 m. balanžio 17 d. Sprendimas C-470/03 A.G.M.-COS.MET Srl prieš Suomen valtio ir Tarmo 

Lehtinen; 

8. 2009 m. birželio 4 d. Sprendimas C-142/05 Åklagaren prieš Percy Mickelsson ir Joakim Roos; 

9. 2010 m. gruodžio 2 d. Sprendimas C-108/09 Ker-Optika; 

10. 1974 m. gruodžio 3 d. Sprendimas van Binsbergen (33/74); 

11. 1990 m. kovo 27 d. Sprendimas Rush Portuguesa Ldª prieš Office national d'immigration (C–

113/89); 

12. 1991 m. liepos 25 d. Sprendimas Manfred Säger prieš Dennemeyer & Co. Ltd. (C-76/90); 

13. 2006 m. spalio 3 d. Sprendimas Fidium Finanz AG prieš Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (C-452/04); 

14. 2007 m. gruodžio 18 d. Sprendimas Laval un Partneri Ltd (C-341/05); 

15. 2007 m. gruodžio 11 d. Sprendimas International Transport Workers’ Federation ir Finnish 

Seamen’s Union prieš Viking Line ABP ir OÜ Viking Line Eesti (C-438/05); 

16. 2008 m. balandžio 3 d. Sprendimas Dirk Rüffert prieš Land Niedersachsen (C-346/06); 

17. 2015 m. birželio 16 d. Sprendimas Rina Services SpA (C-593/13); 

18. 2015 m. spalio 1 d. Sprendimas (sujungtos bylos  C-340/14 ir C-341/14) R. L. Trijber ir 

J. Harmsen; 

19. 1974 m. birželio 1 d. Sprendimas Jean Reyners prieš Belgijos valstybę (2/74); 

20. 1979 m. vasario 7 d. Sprendimas J. Knoors v Staatssecretaris van Economische Zaken (115/78); 



21. 1988 m. rugsėjo 27 d. Sprendimas The Queen prieš H. M. Treasury and Commissioners of Inland 

Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc (81/87); 

22. 1991 m. liepos 25 d. Sprendimas The Queen v Secretary of State for Transport, ex parte 

Factortame Ltd (C–221/89); 

23. 1995 m. lapkričio 30 d. Sprendimas Reinhard Gebhard prieš Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

e Procuratori di Milano (C-55/94); 

24. 1999 m. kovo 9 d. Sprendimas Centros Ltd prieš Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (C-212/97); 

25. 2008 m. gruodžio 16 d. Sprendimas Cartesio Oktató és Szolgįltató Bt. (C-210/06); 

26. 2009 m. kovo 19 d. Sprendimas Apothekerkammer des Saarlandes ir kt. prieš Saarland ir 

Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales (sujungtos bylos C-171/07 ir C-172/07) 

(DocMorris sprendimas); 

27. 2009 m. kovo 10 d. Sprendimas Hartlauer Handelsgesellschaft mbH prieš Wiener 

Landesregierung (C-169/07); 

28. 2012 m. liepos 12 d. Sprendimas VALE Építési kft (C-378/10); 

29. 1989 m. gegužės 30 d. Sprendimas Komisija prieš Graikijos Respubliką (305/87); 

30. 1999 m. birželio 1 d. Sprendimas Klaus Konle prieš Austrijos Respubliką (C-302/97); 

31. 2000 m. liepos 13 d. Sprendimas Alfredo Albore (C-423/98); 

32. 2000 m. birželio 6 d. Sprendimas Staatssecretaris van Financiën v B.G.M. Verkooijen (C-35/98); 

33. 2000 m. rugsėjo 26 d. Sprendimas Komisija prieš Belgiją (C-478/98); 

34. 2000 m. kovo 14 d. Sprendimas Association Eglise de scientologie de Paris and Scientology 

International Reserves Trust prieš The Prime Minister (C-54/99); 

35. 2001 m. rugsėjo 20 d. Sprendimas Rudy Grzelczyk prieš Centre public d'aide sociale d'Ottignies 

Louvain la Neuve (C-184/99); 

36. 2004 m. spalio 19 d. Sprendimas Kunqian Catherine Zhu ir Man Lavette Chen prieš Secretary of 

State for the Home Department (C-200/02); 

37. 2006 m. spalio 26 d. Sprendimas K. Tas-Hagen, R. A. Tas prieš Raadskamer WUBO van de 

Pensioen- en Uitkeringsraad (C-192/05); 

38. 2011 m. kovo 8 d. Sprendimas Gerardo Ruiz Zambrano prieš Office national de l’emploi (ONEm) 

(C-34/09); 

39. 2008 m. liepos 25 d. Sprendimas Blaise Baheten Metock ir kt. prieš Minister for Justice, Equality 

and Law Reform (C-127/08); 

40. 2009 m. balandžio 23 d. Sprendimas Uwe Rüffler prieš Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu 

Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (C-544/07); 

41. 2011 m. gegužės 12 d. Sprendimas Malgožata Runevič-Vardyn ir Łukasz Paweł Wardyn prieš 

Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ir kt. (C-391/09); 

42. 2014  m. lapkričio 11  d. Sprendimas Elisabeta Dano, Florin Dano prieš Jobcenter Leipzig 

(C-333/13); 

43. 2016 m. rugsėjo 6 d. Sprendimas Aleksei Petruhhin (C-182/15); 

44. 2010 m. birželio 22 d. Sprendimas Aziz Melki ir Sélim Abdeli (sujungtos bylos C-188/10 ir C-

189/10); 

45. 2012 m. balandžio 24 d. Sprendimas Servet Kamberaj (C-571/10); 

46. 2010 m. kovo 4 d. Sprendimas Rhimou Chakroun prieš Minister van Buitenlandse Zaken (C-

578/08); 

47. 2016 m. rugsėjo 13 d. Sprendimas Alfredo Rendón Marín prieš Administración del Estado, (C-

165/14); 

48. 1982 m. kovo 24 d. Sprendimas D.M. Levin prieš Staatssecretaris van Justitie (53/81); 

49. 2013 m. birželio 20 d. Sprendimas Elodie Giersch ir kt. (C-20/12). 

50. 2016 m. liepos 13 d. Sprendimas Joachim Pöpperl prieš Šiaurės Reino-Vestfalijos žemę 

(C-187/15). 

 



Europos Sąjungos bendrovių teisė 

 

Temos 

1. Europos Sąjungos bendrovių teisės bendroji charakteristika. Tikslai ir paskirtis, reguliavimo 

apimtis, turinys, priemonės ir metodai. Santykis su nacionaline (Lietuvos) bendrovių teise, 

reikšmė. Europos Sąjungos bendrovių teisės reglamentavimo gerinimas.  

2. Bendrovės samprata ir pagrindiniai požymiai. Bendrovių teisinės formos. Vienanarė bendrovė 

Europos Sąjungos bendrovių teisėje. Bendrovė ir kitos juridinių asmenų teisinės formos.  

3. Europos Sąjungos verslo organizavimo formos (Europos bendrovė, Europos kooperatinė 

bendrovė, Europos ekonominių interesų grupės). 

4. Įmonių steigimosi laisvė Europos Sąjungoje. Teisinių režimų konkurencija. 

5. Informacijos atskleidimo principas Europos Sąjungos bendrovių teisėje. Bendrovės steigimas ir 

pripažinimas neteisėtai įsteigta Europos Sąjungos bendrovių teisėje. Bendrovės santykiai su 

trečiaisiais asmenimis Europos Sąjungos bendrovių teisėje. 

6. Akcinės bendrovės įstatinio kapitalo reikšmė ir reglamentavimas Europos Sąjungos bendrovių 

teisėje.  

7. Bendrovės valdymas Europos Sąjungos bendrovių teisėje. Bendrovės akcininkų teisės Europos 

Sąjungos bendrovių teisėje.  

8. Bendrovių reorganizavimas Europos Sąjungos bendrovių teisėje. Bendrovių grupės 

reglamentavimas Europos Sąjungoje. Bendrovės finansinė apskaita ir auditas pagal Europos 

Sąjungos teisę. 

 

Studijų šaltiniai 

Specialioji literatūra 

1. EDWARDS, V. Europos Sąjungos bendrovių teisė (iš anglų kalbos vertė A.Paksas). 

Vilnius: Eugrimas, 2002; 

2. GRUNDMANN, S., with contributions to §§ 7, 11, 19 and 25 by GLASOW, F. European 

company law: organization, finance and capital markets. 2nd ed. Cambridge [u.a.]: 

Intersentia, 2012; 

3. VOSSESTEIN, G.-J. Modernization of European company law and corporate governance: 

some considerations on its legal limits. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law Internat., 2010; 

4. WERLAUFF, E. Company Law: Common Business Law of 28 States. Translated [from 

the Danish] by Hanne Gørn. 2nd ed. Copenhagen: DJØF Publishing, 2003 

 

Norminė literatūra 

1. http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en  

- Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės redakcijos 

(dalyko apimtyje) 

- 2000-12-07 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (su pakeitimais ir papildymais) (dalyko 

apimtyje) 

2. Reglamentai: 

- 2001-10-08 Tarybos reglamentas (EB) dėl Europos bendrovės (SE) statuto Nr. 2157/2001/EC  

- 2003-07-22 Tarybos reglamentas (EB) dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto Nr. 

1435/2003 

- 1985-07-25 Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2137/85 dėl Europos ekonominių interesų grupių 

(EEIG)  

3. Direktyvos: 

- 2017-06-14 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2017/1132, susijusi su tam tikrais bendrovių 

teisės aspektais (kodifikavimas) 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en


- 2009-09-16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/102/EB, bendrovių teisės srityje dėl 

vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių (su pakeitimais ir papildymais) (ex 1989-12-

21 Dvyliktoji bendrovių teisės Tarybos direktyva dėl vienanarių uždarųjų akcinių bendrovių 

89/667/EB) 

- 2004-04-21 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo 

pasiūlymų (Tryliktoji direktyva) (su pakeitimais ir papildymais)  

- 2007-07-11 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/36/EB dėl naudojimosi tam tikromis 

akcininkų teisėmis bendrovėse, kurių akcijos įtrauktos į prekybą reguliuojamojoje rinkoje (su 

pakeitimais ir papildymais) 

4. Komisijos įgyvendinimo reglamentai: 

- 2018-09-03 Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1212, kuriuo, įgyvendinant Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/36/EB nuostatas, nustatomi būtinieji akcininkų 

identifikavimo, informacijos perdavimo ir akcininkų naudojimosi savo teisėmis palengvinimo 

reikalavimai 

- 2015-04-08  Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/884, kuriuo nustatomos techninės 

specifikacijos ir procedūros, reikalingos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2009/101/EB sukurtai registrų sąveikos sistemaiCommission Implementing Regulation (EU) 

2015/884 of 8 June 2015 establishing technical specifications and procedures required for the 

system of interconnection of registers established by Directive 2009/101/EC of the European 

Parliament and of the Council (Text with EEA relevance) („BRIS“) 

5. Susiję apskaitos ir audito direktyvos: 

- 2013-06-26 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių 

metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš 

dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos 

direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (su pakeitimais ir papildymais) 

- 2006-05-17 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto 

metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito (su pakeitimais 

ir papildymais) 

6. Nacionaliniai teisės aktai 

- 2000-07-18 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo 

įstatymas. Civilinis kodeksas (su pakeitimais ir papildymais). Valstybės žinios, 2000, Nr. 74-2262 

- 2007-01-18 LR Vertybinių popierių įstatymas (su pakeitimais ir papildymais). Valstybės žinios, 

2007, Nr. 17-626 

- 2000-07-13 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (su pakeitimais ir papildymais). 

Valstybės žinios, 2000, Nr. 64-1914 
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Europos prievolių teisė 

 

Temos 

1. Privatinės teisės teorija - viešosios ir privatinės teisės atskyrimo problematika. Nacionalinės 

prievolių teisės santykis su ES.  

2. Prievolių teisės vienodinimo projektai Europoje ir Tarptautiniu mastu. Pagrindinių privatinės 

teisės vienodinimo būtų ir projektų bendras apibūdinimas (Amerikos teisės instituto įstatymų 

sąvadai, JT Vienos konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo pardavimo sutarčių, UNIDROIT 

Tarptautinių komercinių sutarčių principai, Europos sutarčių teisės principai, Bendroji pagrindų 

sistema).  Kodifikacijos kontraversija. 

3. Prievolių teisės vienodinimo šaltiniai.  ES institucijų instrumentai prievolių teisės vienodinimo 

srityje (Europos Parlemento rezoliucijos, Europos Komisijos komunikatai). Bendrosios pagrindų 



sistemos projektas. Europos Komisijos pasiūlymas dėl Bendrosios Europos pirkimo pardavimo 

teisės reglamento. Europos Komisijos pasiūlymai Direktyvoms dėl tam tikrų internetinio ir 

kitokio nuotolinio prekių pardavimo sutarčių aspektų ir dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo 

sutarčių aspektų. Reglamentas (ES) 2018/302 dėl „geoblokavimo“. 

4. Bendrieji prievolių teisės ir sutarčių teisės principai: laisvė, saugumas, teisingumas, 

efektyvumas. Nediskriminavimas. 

5. Sutarčių sudarymas. Ikisutartinės pareigos.  Reikalavimai sutarčių sudarymui.  Oferta. Akceptas. 

Modifikuotas akceptas. Standartinės sąlygos ir formų konfliktai.  

6. Atstovavimas.  Įgalinimų suteikimas, aiškiai išreikštas ir numanomas atstovavimas. Įgalinimų 

turinys. Perįgaliojimas. Atstovaujamo teisinė padėtis, netiesioginis ir neatskleistas atstovavimas. 

Įgalinimų trūkumas. 

7. Sutarčių negaliojimo pagrindai.  Pradinis neįmanomumas. Klaida ir jos pasekmės. Nesąžiningas 

pasinaudojimas. Standartinių sąlygų kontrolė. Pareiškimas apie negaliojimą.  Negaliojimo 

teisinės pasekmės. 

8. Sutarčių aiškinimas ir turinys. Bendrosios sutarčių aiškinimo taisyklės. Sutarčių aiškinimui 

reikšmingos aplinkybės.  Specialiosios sutarčių aiškinimo taisyklės. Sutarčių sąlygų rūšys. 

Trečiųjų asmenų teisės. 

9. Sutarčių vykdymas ir nevykdymo teisiniai padariniai. Neįvykdymo samprata. Aplinkybių 

pasikeitimas. Kliūtis. Teisių gynimo būdai: papildomo termino nustatymas, įvykdymo trūkumų 

ištaisymas, vykdymo sustabdymas, reikalavimas vykdyti prievolę natūra, kainos sumažinimas. 

Sutarties vienašalio nutraukimo pagrindai: esminis neįvykdymas, numanomas neįvykdymas, 

neadekvatus vykdymo patvirtinimas, nevykdymas per papildomą terminą, sutartyje numatyti 

atvejai. Teisės nutraukti sutartį įgyvendinimo tvarka ir teisiniai padariniai. Nuostolių už sutarties 

pažeidimą apskaičiavimo bendrosios taisyklės. 

10. Vartojimo sutarčių teisinis reglamentavimas ir jo tendencijos Europos Sąjungoje. Vartojimo 

sutarčių teisinio reglamentavimo fragmentiškumas. Direktyvos dėl vartotojų teisių, dėl 

nesąžiningų sutarčių sąlygų, pirkimo pardavimo sutarčių ir garantijų. Direktyvos e-prekybos 

srityje. Direktyvos turimo paslaugų srityje. Direktyvos finansų paslaugų srityje. Jurisdikcijos ir 

taikytinos teisės klausimai vartojimo sutartyse. 

 

Studijų šaltiniai 

Specialioji literatūra 

1. VON BAR, Christian; CLIVE, Eric, and SCHULTE-NÖLKE, Hans (eds.), Principles, 

Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference 

(DCFR). Full edition, 2009. 

2. LANDO, Ole, Why Codify the European Law Of Contract? European Review of Private 

Law, 1997 The Hague; London: Kluwer Law International, vol. 5. 

3. LEGRAND, Pierre. Against a European Civil Code. Modern Law Review, 1997, vol. 60, 

issue 1. 

4. MICHAELS, R., JANSEN, N., Private Law Beyond the State? Europeanization, 

Globalization, Privatization. American Journal of Comparative Law 2006, vol. 54, No. 4. 

 

Norminė literatūra 

1. Reglamentai: 

- 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl 

sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) 

- 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl 

jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 



- 2018 m. vasario 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2018/302 dėl nepagrįsto 

geografinio blokavimo ir kitų formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios vietos 

arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimo 

2. Direktyvos: 

- 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos Direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su 

vartotojais 

- 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių 

informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje 

(Elektroninės komercijos Direktyva) 

- 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių 

- 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 dėl tam tikrų 

prekių pirkimo–pardavimo sutarčių aspektų 

- 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/770 dėl tam tikrų 

skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių aspektų 

 


