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Dalyko pavadinimas Kodas 

CIVILINIO PROCESO IR ARBITRAŽO PROBLEMATIKA 100257 

2. 

Dėstytojas (-ai) (pateikiama informacija, kaip, 

kada ir kur su jais galima būtų kontaktuoti) 

Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Ž. Terebeiza 
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Kitas (-i): doc. dr. J. Grigienė 

VDU Teisės fakultetas, 

el. p. deimante.chomiciute@vdu.lt 

3. 

Studijų pakopa Dalyko lygmuo Dalyko tipas 

Trečioji Netaikoma Pasirenkamasis 

4. 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė ir (ar) nuotolinė I-III studijų metai Lietuvių k., anglų k. 

5. 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 

Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas 

aukštasis išsilavinimas 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

Studentai turi būti išklausę teisės teorijos ir civilinio 

proceso teisės studijų dalykus 

6. 

Rekomenduojami pasirinktiniai programos komponentai 

Netaikoma 

7. 

Dalyko apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

6 162 4 158 

8. 

 Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Dalyko tikslas - ugdyti doktorantų gebėjimą įsisavinti, kritiškai vertinti ir taikyti 

naujausias sistemingas civilinio proceso, arbitražo teisės žinias, susijusias su 

civilinio proceso ir arbitražo teisės esmės, jos paskirties problemomis, ginčų 

sprendimo civilinio proceso tvarka ypatumais, įvairiomis civilinio proceso 

teisės ir arbitražo institutų koncepcijomis ir jų tarptautiniu ir regioninio 

vienodinimu, taip pat alternatyviais ginčų sprendimo būdais, kuriant naujas 

fundamentines žinias ir originalias idėjas, sprendžiant strateginio pobūdžio 

veiklos uždavinius ir sudėtingas mokslo problemas civilinio proceso teisės ir 

arbitražo sferoje.  

Programos studijų 

rezultatai (siekiniai) Studijų dalyko rezultatai 

(siekiniai) 
Studijų metodai 

Studento 

pasiekimų 

vertinimo 

metodai 

 Demonstruoja puikų profesinių 

žinių lygį, kritiškai, konceptualiai ir 

kūrybiškai įvertinant civilinio 

proceso ir arbitražo teisinio 

reguliavimo sferoje kylančias 

problemas ir pateikiant jų sprendimo 

būdus. 

Savarankiškas 

literatūros 

studijavimas. 

Individualios 

konsultacijos su 

dėstytojais.  

Egzaminas. 
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 Geba teikti teorinėmis 

naujausiomis žiniomis, 

tarpdisciplinine praktika ir 

moksliniais metodais grįstus 

siūlymus ar išvadas, susijusius su 

civilinio proceso ir arbitražo 

teisinio reguliavimo kylančiais 

teisiniais klausimais. 

Savarankiškas 

literatūros 

studijavimas. 

Individualios 

konsultacijos su 

dėstytojais.  

Egzaminas. 

 Geba argumentuoti, kritiškai 

analizuoti, interpretuoti, sistemiškai 

aiškinti ir lyginti civilinio proceso ir 

arbitražo teisinius santykius 

reglamentuojančius teisės aktus, 

nacionalinę bei tarptautinę teismų 

praktiką, kitų valstybių patirtį bei 

teikti pagrįstus siūlymus dėl 

procesinio teisinio reguliavimo 

tobulinimo. 

Savarankiškas 

literatūros 

studijavimas. 

Individualios 

konsultacijos su 

dėstytojais.  

Egzaminas. 

9. 

Dalyko turinys 

Temos 

 Kontaktinio darbo valandos ir 

studijavimo būdas 

Savarankiškų studijų 
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Užduotys 

1. Civilinio proceso teisės 

sampratos kaita ir problemos 

         Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

2. Civilinio proceso tikslai          Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

3. Civilinio proceso teisės 

principų sąveika 

         Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

4. Teismo precedento įtaka 

civilinių bylų nagrinėjimui 

         Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

5. Proceso trukmės problemos ir 

jų sprendimo būdai 

         Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

6. Teisės teisminę gynybą 

prieinamumas 

         Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

7. Supaprastinto proceso formų ir 

kitų atskirų kategorijų bylų 

taikymo ypatumai, problemos 

         Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

8. Teismo sprendimų teisėtumo ir 

pagrįstumo kontrolės formos: 

paskirtis ir atribojimas, ribojimų 

prigimtis 

         Savarankiška 

literatūros 

analizė. 



9. Žmogaus teisių gynimas 

vykdymo procese. Teisinė 

vykdymo proceso prigimtis 

         Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

10. Civilinio proceso teisės 

harmonizavimas ir unifikavimas 

         Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

11. Ypatingosios teisenos teisinė 

prigimtis ir jos santykis su ginčo 

teisena  

         Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

12. Dirbtinio intelekto 

perspektyvos ir tendencijos 

vykdant teisingumą 

          Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

13. Administracinio-techninio 

pobūdžio funkcijų atskirties 

problema teisingumo vykdymo 

procese  

         Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

14. Arbitražo sprendimų 

pripažinimo ir vykdymo 

procesiniai ypatumai bei 

problemos. 

         Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

15. Investicinis arbitražas ir jo 

reforma Europos Sąjungoje. 

         Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

16. Arbitražinis susitarimas. 

Patologinės arbitražo išlygos. 

Arbitražo jurisdikcija, 

nearbitruotini ginčai. 

Competence-competence 

doktrina. 

         Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

17. Teismo vaidmuo arbitraže.           Savarankiška 

literatūros analizė 

18. Arbitrų paskyrimas, 

nušalinimo pagrindai, 

nešališkumo ir nepriklausomumo 

užtikrinimo problematika. 

Arbitražo procesas. 

          Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

19. Laikinosios apsaugos 

priemonės arbitraže. 

          

Iš viso 

 

 2     2 4 158  

10. 

Vertinimo būdas Lyginamasis 

svoris 

procentais 

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai 

Egzaminas 100 proc. N – I-II 

kursai, I – I-

III kursai 

Pateikti išsamūs, nuoseklūs, moksliniais 

metodais grįsti atsakymai raštu ir (ar) žodžiu 

į egzamino klausimus. 

11. Studijų šaltiniai 

Privalomi studijų šaltiniai 

1. Driukas A., Valančius V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. I tomas. Vilnius, Teisinės informacijos 

centras, 2005. 

2. Driukas A., Valančius V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. II tomas. Vilnius, Teisinės informacijos 

centras, 2006. 

3. Driukas A., Valančius V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. III tomas. Vilnius, Teisinės informacijos 

centras, 2007. 



4. Driukas A., Valančius V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. IV tomas. Vilnius, Teisinės informacijos 

centras, 2009. 

5. Mikelėnas V., Nekrošius V., Tamošiūnienė E., Vėbraitė V., Driukas A., Simaitis R., Laužikas E., 
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leidykla, 2020.   
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Europos Sąjungos civilinis procesas. Vilnius: „Justitia“, 2010. 

8. Rosenberg L., Schwab K. H., Gottwald P. Zivilprozessrecht. 18 Auflage. Beck C. H. 2018. 

9. Glannon J. W., Perlman A. M., Raven-Hansen P. Civil Procedure: A Coursebook. Wolters Kluwer. 3rd 

Edition. 2017. 

10. Loukas A. Mistelis. Concise International Arbitration 2nd Edition. Wolters Kluwer, 2015. 

 

Papildomi studijų šaltiniai 

1. Kaminskienė N. Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas. Vilnius: Registrų centras, 2011.  

2. Gary Born. International Commercial Arbitration 3rd Edition. Kluwer Law International, 2014. 

 

Patvirtinta Mykolo Romerio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto teisės mokslo krypties 

doktorantūros komiteto 2020 m. kovo 4 d. posėdžio protokolu Nr. 8DS-TK-3; atnaujinta 2021 m. lapkričio 

30 d. posėdžio protokolu Nr. 8DS-TK-22. 

 


