
STUDIJŲ DALYKO APRAŠO FORMA 
1. 

Dalyko pavadinimas Kodas 
KONTINENTINĖS TEISĖS TRADICIJOS RAIDA 100262 

2. 
Dėstytojas (-ai) (pateikiama informacija, kaip, 
kada ir kur su jais galima būtų kontaktuoti) 

Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. G. Šapoka 
Kitas (-i): doc. dr. E. Venckienė 

MRU TM Viešosios teisės institutas, 
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3. 
Studijų pakopa Dalyko lygmuo Dalyko tipas 

Trečioji Netaikoma Pasirenkamasis 
4. 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
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): 
Netaikoma 

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 teisinį -mokslinį mąstymą bei 
gebėjimus savarankiškai  įsisavinti ir plėtoti teisės istorijos žinias atliekant 
mokslinius tyrimus, analizuojant teisės šaltinius, istoriografiją, suvokiant 
įvertinant visuomenės procesų sąveiką. Siekiama stiprinti doktoranto 
analitinius gebėjimus,  formuoti ir toliau plėtoti teisės lyginamąjį metodą, 
analizuojant ir aiškinant teisės ir visuomenės reiškinių esmę, paskirtį, 
funkcijas, teisės susiformavimą Kontinentinės teisės tradicijos kontekste. 

Programos studijų 
rezultatai (siekiniai) Studijų dalyko rezultatai 

(siekiniai) Studijų metodai 

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

 Suvokti Kontinentinės 
Europos teisės raidos 
ypatybes, gebėti konstatuoti 
atskirų teisės institutų raidą, 
įžvelgiant raidos tendencijas, 
teisinio reguliavimo sąryšį su 
kitais socialiniais elementais. 

Mokslinės 
literatūros, 
teisės šaltinių 
analizė. 
 

Mokslinis esė, 
egzaminas 

Gebėti paaiškinti teisės 
institutų, i teisės principų turinį  
atsižvelgiant į jų genezę, 
suvokti visuomeninių reiškinių 
įtaką teisės raidai. 

Mokslinės 
literatūros, 
teisės šaltinių 
analizė. 
 

Mokslinis esė, 
egzaminas 

Gebėti analizuoti ir įvertinti 
atskirus Kontinentinės teisės 
tradicijos laikotarpius, 
susiformavimą, išskirti 

Mokslinės 
literatūros, 
teisės šaltinių 
analizė. 

Mokslinis esė, 
egzaminas 
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ypatybes ir gebėti numatyti 
teisės raidos tendencijas. 

 

9. 
Dalyko turinys 

Temos 

 Kontaktinio darbo valandos ir 
studijavimo būdas 

Savarankiškų 
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 Užduotys 

1. Kontinentinės teisės tradicijos 
samprata, istorinės ištakos, teisės 
chronologijos ir periodizavimo 
problemos. Santykis su Vakarų teisės 
tradicijos samprata. 

        10 Mokslinių 
tyrinėjimų 
(istoriografij
os) ir teisės 
šaltinių 
analizė 

2. Senovės ir antikinės teisės tradicijų 
sąveika ir reikšmė Kontinentinės 
teisės tradicijai. Graikų antikinė teisė 
ir demokratija. Romėnų teisėkūros 
institucijų, teisės šaltinių raida. 
Romėnų teisės renesansas 
viduramžiais. 

        10 Mokslinių 
tyrinėjimų 
(istoriografij
os) ir teisės 
šaltinių 
analizė 

3. Vakarų viduramžių teisės bruožai.  
Viduramžių teisės partikuliarizmas ir 
sąveika, teisės sistemų 
susiformavimas. Luominės 
visuomenė ir korporatyvinio 
pobūdžio teisė: feodalų, valstiečių, 
miestiečių luomai ir jų teisė. Karalių 
teisė Vakarų teisės tradicijoje. 
Valstybė kaip karaliaus valdžios 
įgyvendinimo apraiška ar kaip 
feodalų korporacija ir jos teisė? 
Prancūzijos, Vokietijos ir LDK teisės 
raidos ypatybės. Teisės kodifikavimo 
sėkmingi bandymai: Lietuvos Statutai 
ir jų teisė 

        15 Mokslinių 
tyrinėjimų 
(istoriografij
os) ir teisės 
šaltinių 
analizė 

4.  Naujųjų laikų teisės raidos 
ypatybės: Naujųjų laikų revoliucijos 
ir visuomenės transformacijos 
kontinentinėje Europoje. 
Nacionalinių teisės sistemų 
susikūrimas. Teisės kodifikavimas 
naujaisiais laikais. 

        20 Mokslinių 
tyrinėjimų 
(istoriografij
os) ir teisės 
šaltinių 
analizė 

5. Kontinentinės (romanų-germanų) 
teisės šeimos susiformavimas, raida ir 
jų lyginamoji  analizė. Santykis su 
Bendrosios (anglosaksų) teisės šeima. 

        15 Mokslinių 
tyrinėjimų 
(istoriografij
os) ir teisės 
šaltinių 
analizė 

6. Teisinės valstybės, socialinės 
valstybės doktrina , kaip Naujųjų 

        10 Mokslinių 
tyrinėjimų 



laikų Vakarų teisės tradicijos 
pagrindas. Kontinentinės Europos 
konstitucionalizmo raidos ypatybės. 
Prancūzijos, Vokietijos, konstitucinių 
institutų raida. 

(istoriografij
os) ir teisės 
šaltinių 
analizė 

7. Lietuvos valstybingumo 
konstitucionavimas ir probleminiai 
aspektai.  Lietuvos 
konstitucionalizmo raida. Teisinės 
valstybės doktrina ir jos realizavimas 
teisėje Lietuvoje nuo Lietuvos Statutų 
epochos iki XX a. pab. 

        20 Mokslinių 
tyrinėjimų 
(istoriografij
os) ir teisės 
šaltinių 
analizė 

8. Lietuvos teisės sistemos raidos 
ypatybės 1918-1940 metais. 
 

        15 Mokslinių 
tyrinėjimų 
(istoriografij
os) ir teisės 
šaltinių 
analizė 

9. Teisės raida sovietų okupuotoje 
Lietuvoje 1940-41, 1944-1990 
metais. 
 

        15 Mokslinių 
tyrinėjimų 
(istoriografij
os) ir teisės 
šaltinių 
analizė 

10. Esė rašymas         28 Mokslinių 
tyrinėjimų 
(istoriografij
os) ir teisės 
šaltinių 
analizė, 
išvadų 
parengimas. 

Iš viso 
 

 2     2 4 158  

10. 
Vertinimo būdas Lyginamasis 

svoris 
procentais 

Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Mokslinis esė  
 

40 Su studentu 
suderintu 
laiku. 

Mokslinis esė rengiamas egzamino komisijos 
nurodyta tema, kuris yra susijusi su 
disertaciniu tyrimu. Studentas privalo 
atskleisti temos genezę, raidos ypatybes. 
Vertinant esė kreipiamas dėmesys į temos 
dėstymą, teisės istorijos žinių lygį, teisės 
istoriografijos ir šaltinių išmanymą, gebėjimą 
atlikti analizę, argumentuoti savo nuomonę, 
kelti teisės istorijos problemas ir pateikti 
kritiškus komentarus. 
Esė vertinamas dešimties balų sistemoje. 10 
balų: puikios, visapusiškos žinios. Puikiai 
supranta ir vartoja sąvokas, geba analizuoti 
jas platesniame dalyko kontekste. Originalus, 
kūrybiškas ir nepriklausomas mąstymas. 
Puikūs analitiniai ir vertinimo įgūdžiai, 
įžvalga. 9 balai: tvirtos, visapusiškos žinios. 
Puikiai supranta studijuojamą medžiagą, 



sąvokas vartoja tinkamai. Originalus ir 
nepriklausomas mąstymas. Labai geri 
analitiniai, vertinimo ir sintezės įgūdžiai. 8 
balai: geresnės nei vidutinės žinios. 
Susipažino su privaloma medžiaga, supranta 
sąvokas ir principus, juos taiko tinkamai. 
Gerai argumentuoja ir argumentus pagrindžia 
faktais. 7 balai: vidutinės žinios, yra 
neesminių klaidų. Susipažino su pagrindine 
medžiaga. Supranta ir vartoja sąvokas ir 
principus. Pakankamai gerai argumentuoja. 6 
balai: žemesnės negu vidutinės žinios, yra 
klaidų. Susipažino su pagrindine medžiaga. 
Patenkinamai suvokia sąvokas, geba savais 
žodžiais apibūdinti gautą informaciją. 
Analizuojant susitelkiama į keletą aspektų, 
tačiau nesugebama jų susieti. 5 balai: žinios 
tenkina minimalius reikalavimus. Paprastas 
įsisavintų sąvokų vardijimas, teksto 
atpasakojimas. Atsakymas sutelktas į vieną 
aspektą. 1-4 balai: žinios ir gebėjimai 
netenkina minimalių reikalavimų. 

Diskusija 
 

60 Su studentu 
sutartu laiku. 
Po esė 
pateikimo 
vertinimui. 

Diskusijos metu studentas ginasi pateiktą esė. 
Komisijos nariai kelia klausimus, kuriems 
studentas turi pateikti analitinio pobūdžio 
atsakymus. Vertinant atsakymus kreipiamas 
dėmesys į teisės istorijos žinių lygį, teisės 
istoriografijos ir šaltinių išmanymą, gebėjimą 
atlikti temos analizę, argumentuoti savo 
nuomonę, kelti teisės istorijos problemas ir 
pateikti kritiškus komentarus. 
Atsakymai vertinami dešimties balų 
sistemoje. 10 balų: puikios, visapusiškos 
žinios. Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, 
geba analizuoti jas platesniame dalyko 
kontekste. Originalus, kūrybiškas ir 
nepriklausomas mąstymas. Puikūs analitiniai 
ir vertinimo įgūdžiai, įžvalga. 9 balai: tvirtos, 
visapusiškos žinios. Puikiai supranta 
studijuojamą medžiagą, sąvokas vartoja 
tinkamai. Originalus ir nepriklausomas 
mąstymas. Labai geri analitiniai, vertinimo ir 
sintezės įgūdžiai. 8 balai: geresnės nei 
vidutinės žinios. Susipažino su privaloma 
medžiaga, supranta sąvokas ir principus, juos 
taiko tinkamai. Gerai argumentuoja ir 
argumentus pagrindžia faktais. 7 balai: 
vidutinės žinios, yra neesminių klaidų. 
Susipažino su pagrindine medžiaga. Supranta 
ir vartoja sąvokas ir principus. Pakankamai 
gerai argumentuoja. 6 balai: žemesnės negu 
vidutinės žinios, yra klaidų. Susipažino su 
pagrindine medžiaga. Patenkinamai suvokia 
sąvokas, geba savais žodžiais apibūdinti gautą 
informaciją. Analizuojant susitelkiama į 
keletą aspektų, tačiau nesugebama jų susieti. 
5 balai: žinios tenkina minimalius 



reikalavimus. Paprastas įsisavintų sąvokų 
vardijimas, teksto atpasakojimas. Atsakymas 
sutelktas į vieną aspektą. 1-4 balai: žinios ir 
gebėjimai netenkina minimalių reikalavimų. 
 

11. Studijų šaltiniai 
Privalomi studijų šaltiniai 
1. Maksimaitis M. Užsienio teisės istorija.Vadovėlis .V.:Justitia, 2002 arba 1998. 
2. Andriulis et.al.., Lietuvos teisės istorija. Vadovėlis. Vilnius: Justitia, 2002. 
3. Machovenko J.Teisės istorija-V.:Justitia.,2013.  
4. Berman H. J. Teisė ir revoliucija. V.:Pradai., 1999. 
5. Maksimaitis M. Lietuvos konstitucijų istorija-V.:Justitia.,2005. 
6. Hattenhauer H. Europos teisės istorija.-V.:Teisinė literatūra. Tomai I ir II.2009, 2015. 
7. Lietuvos teisės istorijos chrestomatija. Sud. R.Gelumbauskienė G.Šapoka – V.,2012. 

Papildomi studijų šaltiniai 
1. Sabine H. G., Thorson Th. L. Politinių teorijų istorija. Vilnius: Margi raštai, 2008. 
2. Lietuvos teisės raida 1918-2018 m.: šimtmečio patirtis. Mokslo studija, Vilnius, 2017 
3. Lietuvos konstitucionalizmas. Ištakos, raida ir dabartis. V.,2018.  
4. Poldnikov  Dmitry. The Functional Method As The Staple Of Comparative Studies Of European Legal 

History In The Early 21st Century?  Journal on European History of Law. Vol. 8 / 2017 Nr. 2.  
5. Machovenko, J. Konstitucionalizmo idėjos įgyvendinimas: nuo Uruinimginos teisingumo atkūrimo 

įsakų iki pirmosios bangos konstitucijų. Iš: Konstitucionalizmo idėja, bendroji Europos teisė ir Lietuvos 
konstitucinė tradicija: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. Machovenko, J.; Isokaitė, I. 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016, p. 39-68. 

6. Lietuvos konstitucionalizmo istorija (istorinė Lietuvos konstitucija).Vilnius,2016. 
7. Andriulis V. Lietuvos Statutų (1529, 1566, 1588 m.) šeimos teisė. Vilnius, 2003.Andriulis V. Pirmosios 

Lietuvos Respublikos (1918 II 16-1940 VI 15) teisinės sistemos kūrimo bruožai. Vilnius, 1998. 
8. Avižonis K. Rinktiniai raštai. Roma, 1978. T.1.; Vilnius 1994. T. IV 
9. Glendon, M.A.; Gordon, M.W.; ir Osakwe, C. Vakarų teisės tradicijos. V.,1993. 
10. Gordley James. The Jurists : A Critical History. Oxford. 2013. 
11. Iš Lietuvos teisės ir valstybės istorijos. Vilnius, 2001. 
12. Jablonskis K. Lietuvos valstybės ir teisės istorija nuo XIV a. pabaigos iki XVI a. vidurio. Vilnius, 1971. 
13. Janulaitis A. Lietuvos bajorai ir jų seimeliai XIX amž.(1795-1863). Kaunas, 1936. 
14. Janulaitis A. Napoleono teisynas. Kaunas, 1929. 
15. Janulaitis A. Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas XVI-XVIII a. Kaunas, 1927. 
16. Kryževičius V. Lietuvos priviligijuotieji miestai. Vilnius, 1981. 
17. Lappo J. 1588 metų Lietuvos Statutas. Tyrinėjimai. T.1, dalis 1 ir 2. Kaunas,1938. 
18. Lappo J. Lietuva ir Lenkija po 1569 m. Liublino unijos. Kaunas, 1932. 
19. Lietuvos teisės kūrimo principai. Vilnius, 1995. 
20. Raila E. Apie  1791 gegužės 3 –iosios konstituciją.. –Vilnius,2007 
21. Machovenko J. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės šaltiniai. Vilnius, 2000. 
22. Machovenko  J.  Nelietuviškų  žemių  teisinė  padėtis  Lietuvos  Didžiojoje  Kunigaikštystėje (XIV-

XVIII a.): monografija. V.,1999. 
23. Machovenko, J. Teisingumo vykdymas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Diskusiniai klausimai: 

Mokomoji priemonė. V.,2007. 
24. Maksimaitis M. Lietuvos teisės šaltiniai 1918-1940 metais. Vilnius, 2001. 
25. Maksimaitis M.Valstybės Taryba Lietuvos teisinėje sistemoje (1928-1940).V.,2006. 
26. Maksimaitis M., Miliauskaitė K., Šapoka G. Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos publikacijose 

(1944-1990).-V., 2011. 
27. Modzelewski Karol.  Barbarų Europa.,V.,2007. 
28. Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha / sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė.-V., 2005. 
29. Račkauskas K. Lietuvos konstitucinės teisės klausimais. New York, 1967. 
30. Robinzonas J. Klaipėdos krašto konvencijos komentaras. Kaunas, 1934. T.1,2. 
31. Römeris M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius, 1990. 
32. Römeris M. Lietuvos sovietizacija 1940-1941. Vilnius, 1989. 
33. Römeris M. Reprezentacija ir mandatas. Kaunas, 1926. 



34. Römeris M. Konstitucinės ir teismo teisės pasieniuose. Vilnius, 1994. 
35. Stankevičius V. Baudžiamoji teisė. Paskaitos. Kaunas, 1925. 
36. Šalkauskis K. Lietuvos civilinis procesas. Klaipėda, 1937. 
37. Teisės bruožai Lietuvoje. XV-XIX . Vilnius, 1980. 
38. Teisės raida: retrospektyva ir perspektyva. Liber Amicorum Mindaugui Maksimaičiui.-V.,2013 
39. Teisinių institutų raida Lietuvoje. XV-XIX a. Vilnius, 1981. 
40. Vansevičius S. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybiniai teisiniai institutai pagal 1529, 1566 ir 

1588 m. Lietuvos Statutus. Vilnius, 1981. 
41. Zweigert, K.; ir Kotz, H. Lyginamosios teisės įvadas. V., 2001 
42. Žalimas D. Lietuvos Respublikos atkūrimas. Pagrindiniai klausimai pagal tarptautinę teisę. Vilnius, 

1997. 
 

Patvirtinta Mykolo Romerio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto teisės mokslo krypties 
doktorantūros komiteto 2020 m. kovo 4 d. posėdžio protokolu Nr. 8DS-TK-3. 

 
 


