„PASTANGOS - Efektyvesnio ieškinių civilinėse ir komercinėse bylose stiprinimas ES“
Projekto tikslas – EFFORTS projektu siekiama geresnio reikalavimų vykdymo užtikrinant geresnes
procedūras, bylų nagrinėjimą ir bendradarbiavimą tarpvalstybiniuose ginčuose. Jame nagrinėjamas Briuselio
Ia reglamentas ir reglamentai dėl Europos vykdomojo rašto, Europos reikalavimų dėl nedidelių sumų
nagrinėjimo procedūros, Europos mokėjimo nurodymo ir Europos sąskaitos arešto orderio bei jų
įgyvendinimo nacionalinėse procesinėse teisėse 7 valstybėse narėse: Belgijoje,
Kroatija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Lietuva, Liuksemburgas. Minėtų ES ir nacionalinių taisyklių sąveika
reiškia didelį sistemos silpnumą, todėl tai sunku praktikams, o dar labiau vartotojams ir įmonėms,
žinoti tik esamų mechanizmų egzistavimą ir praktinį veikimą

Tyrimo metu bus:
1) nuolatinis dialogas su vykdytojais siekiant nustatyti praktikoje iškilusius sunkumus ir nustatyti
praktinius sprendimus;
2) dalijimasis gerąja patirtimi tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu, siekiant paremti bendros
mąstysenos kūrimą ir sustiprinti operatorių polinkį į dialogą;
3) analitinė veikla, kurios rezultatas - kelios ataskaitos (kiekviena naudojama pagal standartinę
struktūrą, siekiant užtikrinti palyginamus rezultatus ir konkrečių tikslų siekimą) ir išsami baigiamoji studija,
siekiant įvertinti meno būklę ir atitinkamą praktiką bei paremti praktinių priemonių koncepciją pasiūlymai
dėl teisėkūros ir teisėkūros pasiūlymų, kurie gerai atitinka praktikos poreikius ir bendrą sistemą;
4) išbandant siūlomas praktines ir politines priemones palaikant dialogą su vykdytojais ir politikos
formuotojais.
Planuojami projekto (tyrimo) rezultatai:
- stiprinti teisėjų, praktikų ir akademikų dialogą kiekvienoje tikslinėje valstybėje narėje ir visose
valstybėse narėse
- patobulintos žinios, kaip spręsti konkrečius praktinius sunkumus taikant EFFORTS reglamentus
- nacionalinių praktikų, kurie paprastai samprotauja dėl nacionalinių teisinių kategorijų, mąstymo
raida;
- padidėjęs operatorių ir galutinių vartotojų pasitikėjimas EFFORTS reglamentuose numatyta
procedūra;
- praktikuojančių, teisėjų ir akademikų tinklo („EFFORTS tinklas“) institucionalizavimas, kuris bus
nurodytas projekto svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje
- nacionalinių įgyvendinimo taisyklių patobulinimai;
- geresnis minėtų procedūrų veikimas, kuris galiausiai taps veiksmingesne tarpvalstybine teisių
apsauga
Projektą vykdo: Milano Universitetas; Liuksemburgo Makso Planko institutas Tarptautinė, Europos ir
reguliavimo procesinė teisė; Heiidlebergo universitetas; Briuselio universitetas; Vilniaus universitetas;
Zagrebo universitetas

Projekto vadovas: Doc. Dr. Rimantas Simaitis
Projekto dalyviai (vykdytojai):
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Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-01 – 2022-11-01
Projekto finansavimo šaltinis: pagal Europos Komisijos priemonę STEP UP Protection – Stepping up The
European cooperation and communication among Public and Private organizations for the PROTECTION
of posted workers‘ rights“ (Projekto Nr. (2019) 7263870-25/11/2019).

„EFFORTS – Towardsmore EFfective enFORcemenT of claimS in civil and commercial matters
within the EU“
The main aim of the research project - at better enforcement of claims through better procedures, casehandling and cooperation in cross-border disputes. It tackles the Brussels Ia Regulation and the Regulations
on the European Enforcement Order, the European Small Claims Procedure, the European Payment Order
and the European Account Preservation Order and their implementation in national procedural law in 7
Member States: Belgium, Croatia, France, Germany, Italy, Lithuania, Luxembourg. The interaction of said
EU and national rules signifies a major weakness of the system, making it difficult for practitioners, and even
more for consumers and businesses, to be aware of the mere existence and practical functioning of the
available mechanisms.

The task determined requires doing the following steps:
- constant dialogue with operators (via exchange seminars, national and international working-groups
and the EFFORT Network) to detect difficulties arisen in practice and identify practical solutions;
- sharing good practices both at a national and at international level to support the creation of a
common mindset and reinforce operators’ aptitude to dialogue;
- analytical activities, resulting in several Reports (each following a standard structure to ensure
comparable outcomes and the pursuit of their specific objectives) and a comprehensive Final Study,
to assess the state of art and the relevant practice and to support the conception of practical tools and
legislative proposals which fit well to both practice needs and the overall system;
- testing the proposed practical and policy tools through the dialogue with operators and
policymakers.
Main expected results:
- strengthening of the aptitude towards dialogue between judges, practitioners and academics within
each targeted MS and across MSs;
- improved knowledge on how to deal with specific practical difficulties in applying the EFFORTS
Regulations;
- evolution in the mindset of national practitioners who commonly reason in terms of national legal
categories;
- increased confidence of operators and end-users in the procedure provided under the EFFORTS
Regulations;
- institutionalization of a network of practitioners, judges and academics (“EFFORTS Network”) that
will find in the Project’s website and in the social media accounts referral and networking sources
- improvements in national implementing rules
- improved functioning of said procedures, which will ultimately develop into a more effective crossborder protection of rights
STEP UP involves 6 organizations: University of Milan; Max Planck Institute Luxembourg for
International, European and Regulatory Procedural Law; Heiidleberg University; Vrije Universiteit Brussel;
Vilnius University; University of Zagreb

Principal Investigator (VU Team): Doc. Dr. Rimantas Simaitis
Project Co-Investigators:
-

Doc. dr. Vigita Vėbraitė
Milda Markevičiūtė

Project implementation period: 1/11/20 → 31/10/22

