
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

ROMĖNŲ PRIVATINĖ TEISĖ  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius 

Kitas (-i): lekt. dr. Neringa Gaubienė,  

dokt. Gabrielė Taminskaitė, dokt. Aurelija Šerniūtė 

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 

Pirmoji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 2 (pavasario) semestras  Lietuvių kalba 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: nėra Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

4 114 64 50 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Siekiama, kad studentai įgytų sistemingų žinių apie bendrąsias privatinės teisės kategorijas ir jų tarpusavio sąsajas, 

įsisavintų Europos ir daugelio kitų pasaulio valstybių šiuolaikinės privatinės teisės sistemos pagrindus, suvoktų romėnų 

privatinę teisę kaip bendrąją šiuolaikinės privatinės teisės teoriją. Ugdomi studentų gebėjimai aiškinti ir taikyti privatinės 

teisės nuostatas, suvokti ir išmokti pritaikyti praktikoje pagrindinius privatinės teisės principus (teisingumas, 

humaniškumas, sąžiningumas, protingumas, šalių autonomijos, sutarčių laisvės ir kt.). Studentams ugdomi tolesnių 

kryptingų, savarankiškų studijų poreikis bei gebėjimai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- įgys sistemingų žinių apie bendrąsias privatinės teisės 

kategorijas ir jų tarpusavio sąsajas, įsisavins teisės 

dogmatikos postulatus; 

Pagrindinė medžiaga išdėstoma 

per paskaitas. Vyrauja 

probleminis, kritinis medžiagos 

pateikimo būdas. Studentai 

skatinami analizuoti ir vertinti 

konkuruojančius argumentus, 

ugdomi studentų savarankiško 

darbo gebėjimai. 

Pratybose ypatingas dėmesys 

skiriamas ugdyti studentų 

gebėjimams argumentuoti savo 

pasirinktą teorinę poziciją ir ją 

pateikti auditorijai, vyksta 

diskusijos. Pratybos atlieka ir 

konsultacijų funkciją (dalis 

pratybų laiko, o prireikus – ir 

paskutinės semestro pratybos 

skiriama konsultacijoms). 

Egzaminas raštu 

(atviri klausimai) bei 

kaupiamasis 

vertinimas už darbą 

per pratybas. 

- išsiugdys normatyvų ir sisteminį požiūrį į privatinę teisę 

bei su ja susijusius reiškinius; 

- suvoks skirtingų privatinės teisės institutų sąveikos 

principus, juos skiriančius požymius; 

- įgys žinių apie bendruosius privatinės teisės sistemos 

funkcionavimo dėsningumus ir susiformuos jų suvokimui 

būtinus įgūdžius; 

- įgys gebėjimų operuoti pagrindinėmis privatinės teisės 

kategorijomis bei identifikuoti jų sąsajas su 

svarbiausiomis teisės sampratomis; 

- įgys privatinės teisės teisinių tekstų aiškinimo ir teisinio 

kvalifikavimo pradmenis; 

- gebės diskutuoti, išsakyti nuomonę romėnų privatinės 

teisės klausimais, etiškai vertins kitų išdėstytą nuomonę; 

- įgys mokymosi gebėjimų, būtinų tolesnėms 

savarankiškoms studijoms. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas ir 

užduotys 
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Užduotys 

1. Romėnų privatinės teisės sistema, 

šaltiniai, recepcija bei įtaka 

šiuolaikinei Europos privatinės teisės 

sistemai. 

6   4   10 6 
Literatūros studijos, medžiagos 

įsisavinimas. 

2. Asmenys (persona). 2   4   6 5 
Literatūros studijos, medžiagos 

įsisavinimas. 

3. Šeimos ir paveldėjimo teisė. 6   4   10 6 
Literatūros studijos, medžiagos 

įsisavinimas. 

4. Civilinis procesas Romoje. Ieškiniai. 4   4   8 5 
Literatūros studijos, medžiagos 

įsisavinimas. 

5. Daiktinė teisė. 6   8   14 7 
Literatūros studijos, medžiagos 

įsisavinimas. 

6. Prievolinė teisė. 8   8   16 9 
Literatūros studijos, medžiagos 

įsisavinimas. 

        12 Pasiruošimas egzaminui. 

Iš viso 32   32   64 50  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Kaupiamasis balas 30 Semestro metu 

Max. 3 balai. 

Jie gali būti sukaupti už: 

- darbą pratybų metu (1 balas); 

- tarpinį atsiskaitymą raštu (1 balas); 

- studento individualiai paruoštą ir pristatytą temą pratybų metu 

(1 balas). 

Egzaminas 70 
Dalyko studijų 

pabaigoje 

Max. 7 balai. 

Egzaminas vykdomas nuotoliniu būdu raštu, studentams atliekant 

testą. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

JONAITIS, M. 2014 Romėnų privatinė teisė  
Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas 

NEKROŠIUS, I.; 

NEKROŠIUS, V.; 

VĖLYVIS, S. 

1999 Romėnų teisė  Vilnius: Justitia 

URBANAVIČIŪTĖ, G. 2008 

Bolonijos glosatorių 

mokykla romėnų teisės 

atgimimo šviesoje. Teisė 

t. 68 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

URBANAVIČIŪTĖ, G. 2008 

Sabinų (kasijėnų) ir 

prokulėnų teisės mokyklos 

romėnų teisės istorijoje. 

Teisė 

t. 67 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

VĖLYVIS, S.; JONAITIS, 

M. 
2007 

XII lentelių įstatymai ir jų 

komentaras: metodinė 

mokymo priemonė 

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

VĖLYVIS, S.; JONAITIS, 

M. (sud. ir vert.) 2012 
Gajaus Institucijos. Gaii 

Institutiones  Vilnius: VĮ Registrų centras 

VĖLYVIS, S.; 

MISEVIČIŪTĖ, R. A. 

(sud. ir vert.) 

2010 

Imperatoriaus Justiniano 

Digestai, arba Pandektos. 

Iustiniani Augusti Digesta, 

seu Pandectae. 1 knyga (I-

XXII skyriai) 

 Vilnius: VĮ Registrų centras 



Papildoma literatūra 

BERMAN, H. J. 1999 

Teisė ir revoliucija: Vakarų 

teisės tradicijos 

formavimasis 

 Vilnius: Pradai 

GIRARD, P. F. 
1931-

1933 
Romėnų teisė t. 1-3 

Kaunas: Vytauto Didžiojo 

Universiteto Teisių 

fakultetas 

KIPP, T. 1939 
Romėnų teisės šaltinių 

istorija 
 

Kaunas: Vytauto Didžiojo 

Universiteto Teisių 

fakultetas 

 


