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Auditorinė 5 (rudens) semestras  Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Civilinė teisė. Bendroji dalis; 

Civilinė teisė. Daiktinė teisė. 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 130 64 66 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Suteikti žinių visumą apie civilinio proceso teisę kaip teisės šaką, esmines civilinio proceso bendrosios dalies teorines ir 

praktines žinias, ugdyti komunikacinius ir savarankiškumo gebėjimus. Formuojami gebėjimai suvokti ir aiškinti civilinio 

proceso teisės normų prasmę ir teisingai jas taikyti, analizuoti teismų praktiką. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos civilinio proceso teisės sampratą, civilinio proceso principus jo 

paskirtį, turinį, reikšmę ir istorinę raidą; 

Paskaitos, 

literatūros studijos, 

probleminis 

dėstymas, pratybos, 

grupės diskusija, 

užduočių 

sprendimas, minčių 

lietus. 

Apklausa žodžiu ir 

raštu, atviro tipo 

klausimų pateikimas, 

praktinių situacijų 

analizė. 

- žinos teismo proceso dalyvius ir jų teisinį statusą, teismų 

kompetenciją; 

- supras civilinio proceso bendrosios dalies turinį nacionaliniame, ES ir 

tarptautiniame reguliavimo kontekste; 

- gebės įvertinti žmogaus ir socialinių institucijų elgesį, veiklą 

bendrosios civilinio proceso teisės normų požiūriu; 

- gebės integraliai taikyti žinias, pasitelkiant naujausias bendrosios 

civilinio proceso teisės mokslo tendencijas ir teismų praktiką 

šiuolaikiniame kontekste; 

- galės raštu ir žodžiu, argumentuotai, remiantis bendrosios civilinio 

proceso teorinėmis, bei teismų praktikos analizės metu įgytomis 

žiniomis kritiškai ir logiškai perteikti savo idėjas, mintis; 

- gebės savarankiškai, sistemiškai analizuoti, suvokti ir teisingai taikyti 

bendrosios civilinio proceso teisės dalies normas; 

- gebės savarankiškai pasirinkti ir susisteminti reikalingą informaciją 

kompleksinių teisės studijų pasirengimui, bei gilinimui. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Civilinio proceso teisė kaip savarankiška teisės 

šaka. 
2   2   4 4 

Mokslinės literatūros 

skaitymas, praktinių 

situacijų analizė. 

2. Civilinio proceso teisės principai. 2   2   4 6 

Mokslinės literatūros 

skaitymas, praktinių 

situacijų analizė. 

3. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai ir jų 

subjektai. 
2   2   4 4 

Mokslinės literatūros 

skaitymas, praktinių 

situacijų analizė. 

4. Teismų kompetencija. 4   4   8 4 

Mokslinės literatūros 

skaitymas, praktinių 

situacijų analizė. 

5. Šalys civiliniame procese. 2   2   4 4 

Mokslinės literatūros 

skaitymas, praktinių 

situacijų analizė. 

6. Tretieji asmenys civiliniame procese.  2   2   4 4 

Mokslinės literatūros 

skaitymas, praktinių 

situacijų analizė. 

7. Atstovavimas teisme. 2   2   4 4 

Mokslinės literatūros 

skaitymas, praktinių 

situacijų analizė. 

8. Viešojo intereso gynimas civiliniame procese. 2   2   4 4 

Mokslinės literatūros 

skaitymas, praktinių 

situacijų analizė. 

9. Procesiniai terminai. 2   2   4 2 

Mokslinės literatūros 

skaitymas, praktinių 

situacijų analizė. 

10. Bylinėjimosi išlaidos ir teismo nuobaudos. 2   2   4 4 Koliokviumas. 

11. Procesiniai dokumentai. 2   2   4 4 

Mokslinės literatūros 

skaitymas, praktinių 

situacijų analizė. 

12. Ieškinys ir atsakovo gynimosi priemonės. 2   2   4 4 

Mokslinės literatūros 

skaitymas, praktinių 

situacijų analizė. 

13. Laikinosios apsaugos priemonės. 2   2   4 2 

Mokslinės literatūros 

skaitymas, praktinių 

situacijų analizė. 

14. Įrodinėjimas ir įrodymai civiliniame procese.  4   4   8 6 

Mokslinės literatūros 

skaitymas, praktinių 

situacijų analizė. 

15. Civilinio proceso teisė kaip savarankiška teisės 

šaka. 
2   2   4 4 

Mokslinės literatūros 

skaitymas, praktinių 

situacijų analizė. 

        10 
Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 32   32   64 66  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Koliokviumas 20 Semestro metu 

Koliokviumas vykdomas raštu pateikiant studentams dvi užduotis: viena 

iš jų teorinio pobūdžio (1 balas), kita – praktinės situacijos sprendimas (1 

balas). Max. 2 balai. 

Egzaminas 80 Semestro gale 

Egzaminas vykdomas raštu pateikiant studentams tris teorinio-praktinio 

pobūdžio užduotis. Atsakymas į pirmąją užduotį vertinamas maksimaliai 

4 balais, o į antrąją ir trečiąją – maksimaliai 3 balais. Balų suma 



dauginama iš 0,8. Max. 8 balai. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

MIKELĖNAS, V.; 

NEKROŠIUS, V.; 

TAMOŠIŪNIENĖ, E.; 

VĖBRAITĖ, V.; 

DRIUKAS, A.; 

SIMAITIS, R.; 

LAUŽIKAS, E.; 

BRAZDEIKIS, A.; 

BARAKAUSKAS, S. 

2020 
Civilinio proceso teisė : 

bendroji dalis 1 knyga 
 

 

Vilnius : Vilniaus 

universiteto leidykla 

DRIUKAS, A.; 

VALANČIUS, V. 
2006 

Civilinis procesas: teorija ir 

praktika: vadovėlis 
t. 1, 2 

Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

LAUŽIKAS, E.; 

MIKELĖNAS, V.; 

NEKROŠIUS, V.  

2003 Civilinio proceso teisė t. 1 Vilnius: Justitia 

VALANČIUS, V., et al. 2004 

Lietuvos Respublikos 

civilinio proceso kodekso 

komentaras. I dalis. 

Bendrosios nuostatos 

t. 1 Vilnius: Justitia 

NEKROŠIUS, V. 2002 

Civilinis procesas: 

koncentruotumo principas ir 

jo įgyvendinimo galimybės 

Lietuvoje 

 Vilnius: Justitia 

NEKROŠIUS, V. 2007 

Kai kurie civilinio proceso 

teisės klausimai Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio 

teismo doktrinoje. Teisė 

t. 63 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

Papildoma literatūra 

BRAZDEIKIS, A. 2010 

Reikalavimas atlyginti 

nuostolius dėl 

piktnaudžiavimo civiliniu 

procesu. Teisė 

t. 75 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

LOUGHLIN, P.; GERLIS, 

S. 
2004 Civil Procedure  

London: Cavendish 

Publishing Limited 

NEKROŠIUS, V. (moksl. 

red.) 
2007 

Lietuvos CPK įgyvendinimo 

problemos: nacionaliniai ir 

tarptautiniai aspektai 

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

SIMAITIS, R. 2007 
Bylinėjimosi išlaidos 

civiliniame procese 
 Vilnius: Justitia 

VĖBRAITĖ, V. 2006 
Ieškinio samprata ir rūšys 

civiliniame procese. Teisė 
t. 60 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

VĖBRAITĖ, V. 2008 

Šalių sutaikymas kaip 

civilinio proceso tikslas ir jo 

galimybės Lietuvoje. Teisė 

t. 69 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

 


