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PROGRAMA

I. BENDROJI DALIS
1 tema. CIVILINIO PROCESO TEISĖS SAMPRATA, DALYKAS, METODAS.
CIVILINIO PROCESO ESMĖ:SAMPRATA, STADIJOS IR TEISENOS.
Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos.
Teisė į teisminę gynybą, kaip viena pagrindinių asmens teisių. Teisė į teisminę gynybą
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose teisės šaltiniuose.
Civilinio proceso teisės sąvoka ir sistema.
Civilinio proceso teisės dalykas.
Civilinio proceso teisės metodas.
Civilinio proceso teisės funkcijos ir uždaviniai.
Civilinio proceso samprata ir esmė, skirtumas nuo civilinio proceso teisės.
Civilinio proceso stadijos.
Civilinio proceso teisenos.
2 tema. CIVILINIO PROCESO TEISĖS ŠALTINIAI IR PRINCIPAI
Civilinio proceso teisės šaltinių samprata ir sistema. Civilinio proceso teisės šaltinių
klasifikacija. Teisės ir įstatymų analogija civiliniame procese. Civilinio proceso teisės normos ir jų
ypatumai. Civilinio proceso teisės normų galiojimas laike, teritorijoje ir asmenims.
Civilinio proceso teisės principų samprata ir sistema. Civilinio proceso teisės principų
klasifikavimas. Civilinio proceso teisės principų reikšmė.
Atskirų civilinio proceso teisės principų turinys ir jų tarpusavio ryšys: teisingumą vykdo tik
teismas, teisėjų nepriklausomumas ir nešališkumas, teisės į tinkamą teismo procesą, teisminės
gynybos prieinamumo ir universalumo, šalių procesinio lygiateisiškumo, proceso koncentracijos ir
ekonomiškumo, kooperacijos, teismo proceso viešumo, teismo proceso kalbos,
rungimosi, dispozityvumo, betarpiškumo, žodiškumo, bylos nagrinėjimo nepertraukiamumo ir
teisėjų sudėties nekintamumo, teismo sprendimo priėmimo slaptumo, valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos, teismo pareigos aiškinti ir taikyti įstatymus vadovaujantis teisingumo,
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sąžiningumo ir protingumo kriterijais, draudimo piktnaudžiauti procesu, teismo sprendimų
privalomumo ir kiti civilinio proceso teisės principai.
3 tema. CIVILINIAI PROCESINIAI TEISINIAI SANTYKIAI IR JŲ SUBJEKTAI.
ATSTOVAVIMAS CIVILINIAME PROCESE
Civilinių procesinių teisinių santykių samprata ir bruožai. Jų turinys ir forma. Civilinių
procesinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir nutraukimo pagrindai. Civilinių procesinių
teisinių santykių elementai.
Civilinių procesinių ir materialinių teisinių santykių sąveika.
Civilinių procesinių teisinių santykių subjektai, jų klasifikavimas. Fiziniai ir juridiniai
asmenys, valstybė, kaip civilinių procesinių teisinių santykių subjektai.
Civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas.
Proceso dalyviai: dalyvaujantys byloje asmenys, kiti proceso dalyviai.
Teismas kaip privalomas civilinių procesinių teisinių santykių subjektas. Teismo vaidmuo
civiliniame procese. Teismo išaiškinimo pareiga. Teismo sudėtis. Teisėjo ir kitų civilinio proceso
dalyvių nušalinimo pagrindai.
Civilinio proceso šalių samprata. Šalis materialine teisine ir procesine teisine prasme.
Šalių skirtumas nuo kitų dalyvaujančių byloje asmenų, taip pat nuo kitų civilinio proceso
dalyvių.
Ieškovas ir atsakovas. Šalių procesinės teisės ir pareigos.
Procesinis bendrininkavimas. Bendrininkavimo rūšys. Privalomasis ir fakultatyvinis
bendrininkavimas.
Procesinių teisių perėmimas.
Tretieji asmenys civiliniame procese: samprata, požymiai, rūšys ir reikšmė.
Atstovavimo civiliniame procese samprata. Atstovavimo civiliniame procese tikslas ir rūšys.
Atstovavimas pagal įstatymą ir pagal susitarimą.
Atstovo teisme procesinė padėtis. Asmenys, kurie negali būti atstovais teisme.
Advokato teisinė padėtis civiliniame procese.
Prokuroro, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir fizinių asmenų, ginančių viešąjį
interesą, dalyvavimo civiliniame procese pagrindai ir tikslas. Išvardytų asmenų dalyvavimo
civiliniame procese formos, jų procesinės teisės ir pareigos.
4 tema. CIVILINIŲ BYLŲ PRISKYRIMAS TEISMAMS IR TEISMINGUMAS
Civilinių bylų priskyrimo teismams samprata ir principai.
Bylos, nagrinėtinos teisme. Teismo ir kitų ginčus dėl teisės sprendžiančių institucijų
kompetencijos atribojimas.
Teismų kompetencijos sąvoka ir rūšys.
Teismų sistema ir kompetencijos paskirstymas tarp atskirų jos grandžių.
Civilinių bylų teismingumo samprata ir rūšys.
Rūšinis (dalykinis) teismingumas. Teritorinis teismingumas ir jo rūšys: bendrasis,
alternatyvusis, išimtinis, sutartinis, kelių susijusių bylų teismingumas. Funkcinis teismingumas.
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5 tema. PROCESINIAI TERMINAI. TEISMO NUOBAUDOS. BYLINĖJIMOSI
IŠLAIDOS
Procesiniai terminai, jų samprata ir rūšys.
Procesinio termino sustabdymas, pratęsimas ir atnaujinimas.
Procesinių terminų pažeidimo teisinės pasekmės.
Teismo nuobaudos samprata, paskirtis ir rūšys. Teismo baudos. Areštas.
Bylinėjimosi išlaidų civiliniame procese samprata, reikšmė ir rūšys.
Žyminis mokesčio samprata. Ieškinio suma. Atleidimas nuo žyminio mokesčio. Žyminio
mokesčio sumokėjimo atidėjimas. Žyminio mokesčio grąžinimas.
Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu.
Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas tarp šalių ir jų atlyginimas valstybei.

6 tema. PROCESINIAI DOKUMENTAI IR JŲ ĮTEIKIMAS. IEŠKINYS.
ATSAKOVO GYNYBOS BŪDAI
Procesinių dokumentų samprata, reikšmė ir rūšys.
Dalyvaujančių byloje asmenų ir teismo procesiniai dokumentai.
Paruošiamieji procesiniai dokumentai.
Procesinių dokumentų forma, turinys, kalba ir skaičius. Procesinių dokumentų priedai.
Procesinių dokumentų pateikimas teismui ir jų priėmimas. Procesinių dokumentų trūkumų
ištaisymas.
Procesinių dokumentų įteikimo samprata, įteikimo reikšmė, įteikimo būdai.
Procesinių dokumentų įteikimas atstovui, procesiniams bendrininkams, kuratoriui.
Procesinių dokumentų įteikimas advokatams.
Teismo šaukimai ir pranešimai.
Procesinių dokumentų netinkamo įteikimo procesinės teisinės pasekmės.
Ieškinio sąvoka. Ieškinys – vienas iš pagrindinių civilinių teisių gynimo būdų. Teisė į ieškinį
materialine ir procesine prasme.
Ieškinio elementai. Ieškinio dalykas. Ieškinio pagrindas. Ieškinio atsiėmimas, ieškinio
atsisakymas ir ieškinio pripažinimas.
Atsakovo interesų gynimo būdai: atsikirtimai į ieškinį ir priešieškinis. Atsakovo atsiliepimas
į pareikštą ieškinį. Taikos sutartis.

7 tema. ĮRODYMAI IR ĮRODINĖJIMAS CIVILINIAME PROCESE
Įrodinėjimo civiliniame procese samprata, tikslas ir reikšmė. Įrodinėjimo subjektai.
Įrodinėjimo dalykas.
Įrodinėjimo etapai: faktų ir įrodymų nurodymas, įrodymų pateikimas, įrodymų rinkimas,
tyrimas ir vertinimas. Naujų įrodymų pateikimo ribojimas civilinio proceso stadijose.
Įrodinėjimo pareiga ir jos paskirstymas šalims.
Aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti: visiems žinomos aplinkybės, teisinės prezumpcijos,
prejudiciniai faktai, faktų pripažinimas.
3

Įrodymų sąvoka ir požymiai. Įrodymų klasifikavimas. Įrodymų sąsajumas (liečiamumas) ir
leistinumas.
8 tema. CIVILINĖS BYLOS IŠKĖLIMAS. PASIRENGIMAS NAGRINĖTI BYLĄ
TEISMO POSĖDYJE
Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos.
Ieškinio forma ir turinys. Laikinųjų apsaugos
priemonių samprata, reikšmė ir rūšys.
Atsisakymas ieškinį priimti. Ieškinio trūkumų ištaisymas.
Ieškinio priėmimas. Civilinės bylos iškėlimas. Civilinės bylos iškėlimo teisinės pasekmės.
Pasirengimo civilinės bylos nagrinėjimui teismo posėdyje stadijos tikslas ir reikšmė.
Pasirengimo civilinės bylos nagrinėjimui teisme terminai.
Teismo vaidmuo pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje.
Šalių ir kitų proceso dalyvių teisės ir pareigos pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu.
Teismo procesiniai veiksmai, atliekami rengiantis bylą nagrinėti teismo posėdyje.
Atsiliepimas į ieškinį.
Pasirengimo civilinės bylos nagrinėjimui būdai.
Pasirengimas nagrinėti bylą teisme paruošiamųjų dokumentų būdu. Paruošiamieji
dokumentai, jų rūšys ir turinys.
Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje. Šalių taikinimo
procedūra.
Teismo nutartis skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje.

9 tema. CIVILINĖS BYLOS NAGRINĖJIMAS TEISMO POSĖDYJE. PIRMOSIOS
INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMAI
Civilinės bylos nagrinėjimo teisme stadijos reikšmė.
Civilinės bylos nagrinėjimo teismo posėdyje formos.
Teismo posėdžių skyrimas ir vieta.
Civilinės bylos nagrinėjimas teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Teismo posėdžio
sudedamosios dalys. Parengiamoji teismo posėdžio dalis, jos tikslas. Dalyvaujančių byloje asmenų
ir kitų proceso dalyvių neatvykimo į teismo posėdį teisinės pasekmės. Bylos nagrinėjimas iš esmės
(įrodymų tyrimas). Baigiamosios kalbos ir replikos. Teismo sprendimo priėmimas ir paskelbimas.
Teismo posėdžio protokolas, jo reikšmė.
Civilinės bylos nagrinėjimas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka.
Teismo posėdžio pirmininkas, jo teisės ir pareigos.
Bylos nagrinėjimo atidėjimas ir sustabdymas. Bylos nagrinėjimo atidėjimo samprata. Bylos
sustabdymo samprata.
Bylos užbaigimas nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės. Pareiškimo palikimo
nenagrinėto samprata, esmė, pagrindai ir teisinės pasekmės. Bylos nutraukimo samprata, esmė,
pagrindai ir teisinės pasekmės.
Pirmosios instancijos teismo priimamų procesinių dokumentų rūšys.
Teismo sprendimo samprata, reikšmė ir esminiai bruožai. Teismo sprendimo priėmimo
tvarka. Teismo sprendimo forma ir turinys.
Teismo sprendimas už akių samprata.
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Teismo sprendimo įsiteisėjimas. Teismo sprendimo įsiteisėjimo teisinės pasekmės.
10 tema. PROCESAS APELIACINĖJE IR KASACINĖJE INSTANCIJOSE.
PROCESO ATNAUJINIMAS
Teismo sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės reikšmė ir formos.
Apeliacijos samprata, reikšmė ir rūšys.
Teisė apskųsti teismo sprendimą (nutartį) apeliacine tvarka. Apeliacijos objektas.
Apeliacijos ribojimai. Apeliacijos subjektai.
Apeliacinio skundo turinys. Apeliacinio skundo padavimo terminas ir tvarka.
Draudimas apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus. Naujų įrodymų pateikimo
apeliacinės instancijos teisme ribojimas.
Pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimo ar pakeitimo pagrindai. Absoliutūs
pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindai. Teismo sprendimo panaikinimas ir
bylos perdavimas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.
Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimo formos.
Teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka esmė ir reikšmė. Kasacijos
rūšys. Kasacijos skirtumai nuo apeliacijos.
Teisė apskųsti teismo sprendimą (nutartį) kasacine tvarka. Kasacijos objektas. Kasacijos
ribojimai. Kasacijos subjektai.
Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai.
Proceso atnaujinimo samprata, reikšmė ir pagrindai.
11 tema. ATSKIRŲ KATEGORIJŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO YPATUMAI
SUMARINIS PROCESAS. YPATINGOJI TEISENA
Bylų, susijusių su viešojo intereso apsauga, nagrinėjimo ypatumų prielaidos.
Bylų, kylančių iš šeimos teisinių santykių, nagrinėjimo ypatumai.
Bylų, kylančių iš darbo teisinių santykių, nagrinėjimo ypatumai.
Dokumentinis procesas samprata.
Teismo įsakymo samprata, tikslas.
Ypatingosios teisenos esmė ir reikšmė. Bylų priskyrimo nagrinėti ypatingosios teisenos
tvarka kriterijai.
Pagrindiniai bylų nagrinėjimo ypatingosios teisenos tvarka principai ir procesiniai ypatumai.
Ieškinio (ginčo) teisenos ir ypatingosios teisenos skirtumai.
12 tema. VYKDYMO PROCESAS. TARPTAUTINIS CIVILINIS PROCESAS
Vykdymo procesas – savarankiška civilinio proceso stadija.
Vykdytini teismų ir kitų institucijų išduoti dokumentai.
Vykdomieji dokumentai – vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas. Vykdomųjų dokumentų
rūšys ir jų teisinė reikšmė.
Antstolis vykdymo procese ir jo teisinis statusas. Antstolių įgaliojimai, jų atliekami
procesiniai veiksmai, procesinės teisės ir pareigos.
Vykdymo proceso dalyviai.
Šalys vykdymo procese, jų procesinės teisės ir pareigos.
Taikos sutartis ir teisių perėmimas vykdymo procese.
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Priverstinio vykdymo priemonės.
Tarptautinio civilinio proceso samprata. Materialinės ir proceso teisės atribojimas Lietuvos
tarptautinėje privatinėje teisėje. Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis.
Civilinė byla, turinti užsienio (tarptautinį) elementą. Taikytinos teisės klausimai. Užsienio
valstybių teisės taikymas.
Užsienio teismų ir arbitražų sprendimų pripažinimas ir vykdymas Lietuvoje.
Parengė:
dr. Darius Bolzanas
dr. Gitana Kavaliauskienė
Tomas Chochrin
Inga Žemkauskienė
CIVILINIO PROCESO TEISĖS STUDIJOMS
LITERATŪROS SĄRAŠAS
PRIVALOMA LITERATŪRA
1. Lietuvos Respublikos Konstitucija.
2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas: patvirtintas 2002 m. vasario 28 d.
įstatymu Nr. IX-745, įsigaliojo 2003 m. sausio 1 dieną: (su pakeitimais ir papildymais
įsigaliojusiais iki 2012 m. spalio 10 dienos).
3. Driukas A., Valančius V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. I tomas. Vilnius, Teisinės
informacijos centras, 2005.
4. Driukas A., Valančius V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. II tomas. Vilnius, Teisinės
informacijos centras, 2006.
5. Driukas A., Valančius V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. III tomas. Vilnius, Teisinės
informacijos centras, 2007.
6. Driukas A., Valančius V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. IV tomas. Vilnius, Teisinės
informacijos centras, 2009.
7. Nekrošius V., Mikelėnas V., Laužikas E. Civilinio proceso teisė. I tomas. Vilnius, Justitia,
2003.
8. Nekrošius V., Mikelėnas V., Laužikas E. Civilinio proceso teisė. II tomas. Vilnius, Justitia,
2005.

PAPILDOMA LITERATŪRA
Norminė
1. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (Žin., 2000, Nr.85-2566).
2. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas (Žin., 1993, Nr.6-120).
3. Lietuvos Respublikos teismų įstatymas, 2002 m. sausio 24 d. įstatymo Nr.IX-732 redakcija
(Žin., 2002, Nr.17-649).
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4. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo
įstatymas (Žin., 2002, Nr.31-1131).
5. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas (Žin., 1994, Nr.81-1514).
6. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas (Žin., 1998. Nr.64-1840).
7. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas (Žin., 2000. Nr.
30-827).
8. Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas (Žin., 2002, 112-4969).
9. Lietuvos Respublikos teismo antstolių įstatymas (Žin., 2000, Nr.92-28460.
10. Lietuvos Respublikos teismo antstolių įstatymo įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2000, Nr.922847).
11. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas, patvirtintas 2002 m. gegužės 9 d. įstatymu Nr.IX876 (Žin., 2002, Nr.53-2042).
12. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2002,
Nr.53-2043).
13. Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (Žin., 1992. Nr.28-810).
14. Lietuvos Respublikos 1994 m. birželio 15 d. įstatymas Nr. I-497 “Dėl Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir
apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros
reformavimo” (Žin., 1994. Nr. 50-932).
15. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (Žin., 2001. Nr. 31-1010).
16. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (Žin., 2001. Nr. 31-1012).
17. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Žin., 1999. Nr. 50–1598).
18. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, patvirtintas 2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926
(Žin., 2002. Nr. 64-2569).
19. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, iš dalies pakeista
protokolu Nr. 11, su papildomais protokolais Nr. 1, 4, 6 ir 7 (Žin., 2000. Nr. 96-3016, 2001.
Nr. 17).
20. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (Žin., 2002. Nr. 77-3288).
21. 1954 m. Hagos konvencija dėl civilinio proceso (Žin., 2002, Nr.97-4255).
22. 1961 m. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo
panaikinimo (Žin., 1997. Nr. 68).
23. 1965 m. Hagos konvencija dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba
komercinėse bylose įteikimo užsienyje (Žin., 2000. Nr. 44).
24. 1968 m. Europos konvencija dėl informacijos apie užsienio teisę (Žin., 1996. Nr. 16).
25. 1970 m. Hagos konvencija dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose paėmimo
užsienyje (Žin., 2000. Nr. 44).
26. 1977 m. Europos sutartis dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo (Žin., 1996. Nr. 18).
27. 1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinės teisės kreiptis į teismą (Žin., 2000. Nr. 44).
28. 1952 m. Tarptautinė konvencija dėl kai kurių taisyklių, susijusių su jūrų laivų areštu,
suvienodinimo (Žin., 2002. Nr. 45-1712).
29. 1949 m. Europos Tarybos privilegijų ir imunitetų pagrindinis susitarimas ir jo Pirmasis ir
Šeštasis protokolai (Žin., 1998. Nr. 59).
30. 1961 m. Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių (Žin., 1999. Nr. 83).
31. 1963 m. Vienos konvencija dėl konsulinių santykių (Žin., 1999. Nr. 83).
32. 1947 m. Jungtinių Tautų konvencija dėl specializuotų agentūrų privilegijų ir imunitetų (Žin.,
1999. Nr. 83).
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33. 1946 m. Jungtinių Tautų Organizacijos konvencija dėl Jungtinių Tautų privilegijų ir
imunitetų (Žin., 1999. Nr. 83).
34. 1998 m. Lietuvos Respublikos ir Europos investicijų banko pagrindinė sutartis dėl EIB
veiklos Lietuvoje (Žin., 1998. Nr. 79).
35. 1995 m. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Bendrijų Komisijos
dėl Europos Bendrijų komisijos delegacijos įkūrimo Lietuvos Respublikoje ir dėl jai
suteikiamų privilegijų ir imuniteto (Žin., 1995. Nr. 99).
36. Lietuvos dvišalės (daugiašalės) tarptautinės sutartys dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių
civilinėse, komercinėse ir šeimos bylose su Lenkija, Estija ir Latvija, Baltarusija,
Kazachstanu, Moldova, Rusija, Turkija, Ukraina, Uzbekistanu (Žin., 1994, Nr. 14, 28, 43,
1995, Nr. 13, 19, 1996, Nr. 18, 91, 1997, Nr. 101, 1998, Nr. 51).
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