
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

CIVILINĖ TEISĖ. PRIEVOLIŲ TEISĖ II/II D.  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras 

Kitas (-i): doc. dr. Paulius Miliauskas,  

lekt. dr. Stasys Drazdauskas, lekt. dr. Renata Juzikienė,  

lekt. dr. Eglė Lauraitytė, lekt. Andžej Maciejevski 

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 6 (pavasario) semestras  Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
Civilinė teisė. Bendroji dalis 

Civilinė teisė. Daiktinė teisė 

Civilinė teisė. Prievolių teisė I/II d. 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

rekomenduojama lygiagrečiai studijuoti civilinio 

proceso teisę II/II d. 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 140 64 76 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Studijų dalykas yra skirtas suteikti sistemines ir fundamentalias žinias apie paskiras sutartines prievoles, jų 

kvalifikavimą, vykdymą, pabaigos pagrindus, ugdyti gebėjimus tinkamai taikyti ir aiškinti prievolių teisės normas, 

reguliuojančias paskiras sutarčių rūšis, analizuoti teismų praktiką, taip pat formuoti įgūdžius dirbti ir tobulėti 

savarankiškai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- demonstruos žinias apie paskiras sutartis: gebės 

kvalifikuoti paskiras sutarčių rūšis, lyginti jas su kitomis 

sutarčių rūšimis, gebės apibūdinti kiekvieną paskirą 

sutarčių rūšį, įsisavins paskirų sutarčių sudarymo, 

vykdymo ypatumus, pabaigos pagrindus, taip pat sutartinių 

prievolių nevykdymo padarinius; 

Literatūros studijos, 

paskaitos, probleminis 

dėstymas, pratybos, 

grupės diskusija, 

užduočių sprendimas, 

minčių lietus. 

Apklausa žodžiu ir raštu, 

testavimas, atviro tipo 

klausimų pateikimas, 

praktinių situacijų 

analizė. 

- gebės tinkamai taikyti ir aiškinti teisės normas, 

reguliuojančias paskiras sutarčių rūšis; 

- gebės išskirti reikšmingą teismų praktiką bei palyginti ją su 

teisės doktrina, taip pat gebės taikyti įgytas žinias 

interpretuojant teisės normas, teismų praktikos ir doktrinos 

pozicijas; 

- gebės kritiškai (ir savikritiškai) mąstyti, sklandžiai, 

argumentuotai ir logiškai reikšti savo nuomonę bei vertinti 

esamas kitų pozicijas; 

- gebės savarankiškai studijuoti ir analizuoti mokslinę bei 

praktinę medžiagą, sisteminti informaciją; 

- gebės analizuoti praktines situacijas, tinkamai kvalifikuoti 

teisines problemas studijuojamo dalyko klausimais. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Sutartys dėl turto perdavimo kito asmens 

nuosavybėn (pirkimo-pardavimo, mainų, 

dovanojimo ir kt.). 

8   8   16 12 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

2. Sutartys dėl turto perdavimo kito asmens 

valdymui ir naudojimui (nuomos, finansinio 

lizingo, panaudos, turto patikėjimo). 

8   6   14 8 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

3. Sutartys dėl veiksmų (rangos, paslaugų, 

pasaugos). 
6   6   12 8 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

4. Pavedimo, komiso, distribucijos, franšizės ir 

komercinio atstovavimo sutartys. 
4   2   6 8 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

5. Paskolos, kreditavimo sutartys. 4   2   6 8 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

6. Jungtinės veiklos sutartis. 2   2   4 4 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

7. Draudimo sutartis.    4   4 4 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

8. Banko sąskaitos, banko indėlio sutartys.    2   2 4 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų 

analizė. 

 
       20 

Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 32   32   64 74  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Tarpinis atsiskaitymas: 

kolokviumas 
30 

Balandžio 

mėn. 

Kolokviumas vykdomas raštu pateikiant studentams dvi 

užduotis: viena iš jų teorinio pobūdžio klausimas, antroji – 

praktinė situacija. Abu atsakymai į užduotis vertinami 

dešimties balų apimty, o bendras rezultatas gaunamas sudėjus 

abu balus ir padalinus iš dviejų (apvalinama laikantis 

aritmetinių taisyklių). 

Darbas auditorijoje paskaitų 

ir seminarų metu 
10-20 Semestro metu 

Max. 2 balai: ne mažiau kaip dviejuose trečdaliuose 

užsiėmimų aktyviai dalyvauja diskusijose, atsako į klausimus, 

formuluoja problemas ir klausimus, teikia kritinių pastabų, 

nepraleidžia pratybų ir paskaitų; 

1 balas: pusėje užsiėmimų dalyvauja diskusijose, atsako į 

užduotus klausimus, reiškia pozicijas, nepraleidžia 

užsiėmimų. 

Egzaminas 70 Semestro gale 

Egzaminas vykdomas raštu pateikiant studentams dvi 

užduotis: viena iš jų teorinio pobūdžio klausimas, antroji – 

praktinė situacija. Abu atsakymai į užduotis vertinami 

dešimties balų apimty, o bendras rezultatas gaunamas sudėjus 

abu balus ir padalinus iš dviejų (apvalinama laikantis 

aritmetinių taisyklių). 

 

 

 

 

 

 

 



Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

AMBRASIENĖ, D., et al. 2004 
Civilinė teisė. Prievolių 

teisė: vadovėlis 
 

Vilnius: Lietuvos teisės 

universiteto leidykla 

KONTAUTAS, T. 2007 Draudimo sutarčių teisė  Vilnius: Justitia 

MIKALONIENĖ, L. 2010 

Jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutarties 

teisinė kilmė ir samprata. 

Teisė 

t. 75  

MIZARAS, V. 2003 

Lizingo sutarties sampratos 

aiškinimas pagal Civilinį 

kodeksą. Justitia 

Nr. 1 Vilnius: Justitia 

MIZARAS, V.  2012 Paskaitų tezės [interaktyvus]  http://web.vu.lt/tf/v.mizaras 

MIZARAS, V.  2003 

Pirkimo-pardavimo 

sutartinių santykių 

reguliavimas Civiliniame 

kodekse. Justitia 

Nr. 3-5 Vilnius: Justitia 

Papildoma literatūra 

BARENDRECHT, M., et 

al. (eds.) 
2007 

Principles of European Law: 

Study Group on European 

Civil Code: Service 

Contracts (PEL SC) 

vol. 3 
Oxford: Oxford University 

Press 

CHITTY, J., et al. 2010 
Chitty on Contracts. Specific 

Contracts. 29th ed. 
vol. 2 London: Sweet & Maxwell 

HESSELINK, M. W., et 

al. (eds.) 
2006 

Principles of European Law: 

Study Group on European 

Civil Code: Commercial 

Agency, Franchise and 

Distribution Contracts (PEL 

CAFDC) 

vol. 2 
Oxford: Oxford University 

Press 

SCHLECHTRIEM, P.; 

SCHWENZER, I. (eds.) 
2005 

Commentary on the UN 

Convention on the 

International Sale of Goods 

(CISG). 2nd (english) ed. 

 
Oxford; New York: Oxford 

University Press 

VON BAR, Ch.; CLIVE, 

E. (eds.) 
2009 

Principles, Definitions and 

Model Rules of European 

Private Law: Draft Common 

Frame of Reference 

(DCFR). Book IV 

vol. 2-3 
Munich: Sellier, European 

Law Publishers 
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