Tarpvalstybinio pobūdžio civilinių bylų nagrinėjimas:
supaprastintos Europos procedūros
Seminaras teisėjų padėjėjams
Courtyard by Marriott viešbučio konferencijų centre, Adresu: Rinktinės g. 3., 2021 m.
spalio 14-15 dienomis
Vilnius
Seminaro organizatorius: Nacionalinė teismų administracija bendradarbiaujant su Europos
teisės akademija
Kalba: Lietuvių kalba
Renginio numeris: 121DT11f
Tikslas:
Šių mokymų tikslas –ES teisės aktų taikymo civilinėse bylose teorinių ir praktinių aspektų
pristatymas. Skirtingi reglamentai, kuriais supaprastinamas tarpvalstybinio pobūdžio civilinių
bylų nagrinėjimas, bus pristatyti ir nagrinėjami į praktiką orientuotu būdu įžanginiu lygiu, todėl
tai tinka dalyviams, kurie neturi jokios patirties arba turi mažai patirties šioje srityje.
Pagrindinės temos:
• Reglamentas „Briuselis I“ (nauja redakcija)
• Europos vykdomasis raštas
• Europos mokėjimo įsakymas
• Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra
Metodika:
Šis mokymų renginys sumanytas kaip praktinis seminaras, pagrįstas nuosekliais atvejų tyrimais,
taip užtikrinant aktyvų dalyvių įsitraukimą ir nuolatinį keitimąsi žiniomis bei gerąja patirtimi.
Mokomąją medžiagą parengė žinomi ES ekspertai, o jos tikslas - padėti teismų darbuotojams
aktyviai taikyti ES acquis civilinės teisenos srityje.
Pranešėjai:
-

Prof. dr. Egidija Tamošiūnienė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus
teisėja;
dr. Remigijus Jokubauskas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų grupė;
Mykolas Kirkutis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų grupė;

Šis seminaras yra dalis serijos, kuri organizuojama panaudojant finansinę paramą pagal 2014—2020 m. Europos Sąjungos civilinės teisenos
programą.

1 diena
08:45 Dalyvių atvykimas ir registracija
09:00 Pasveikinimas
I.

REGLAMENTAS „BRUSELIS I“ (nauja redakcija) ir EUROPOS
VYKDOMASIS RAŠTAS

Moderatorius: Mykolas Kirkutis

09:05 Įvadas į reglamentą „Briuselis I“ (nauja redakcija): laikinosios apsaugos
priemonės, teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas
09:30 Europos vykdomojo rašto taikymo sritis ir įgyvendinimas
10:00 I PRAKTINĖ DALIS
Atvejo analizės sprendimas mažesnėse darbo grupėse
11:30 Kavos pertraukėlė
12:00 Seminaro rezultatai ir diskusijos plenariniame posėdyje
13:00 Pietūs
II.

EUROPOS MOKĖJIMO ĮSAKYMAS

Moderatorius: Remigijus Jokubauskas

14:00 Pakartotinė sesija: Reglamento, kuriuo sukuriama Europos mokėjimo
įsakymo procedūra, pristatymas
14:45 Kavos pertraukėlė
15:00 II PRAKTINĖ DALIS
Atvejų analizės sprendimas mažesnėse darbo grupėse

Šis seminaras yra dalis serijos, kuri organizuojama panaudojant finansinę paramą pagal 2014—2020 m. Europos Sąjungos civilinės teisenos
programą.

16:30 Seminaro rezultatai ir diskusijos plenariniame posėdyje
17:30 Pirmosios seminaro dienos pabaiga
2 diena
III.

EUROPOS IEŠKINIŲ DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA

Moderatorius: Egidija Tamošiūnienė

09:00 Reglamento, kuriuo nustatoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų
nagrinėjimo procedūra, pagrindinių bruožų pristatymas
09:45 III PRAKTINĖ DALIS
Atvejų analizės sprendimas mažesnėse darbo grupėse
11:15 Kavos pertraukėlė
11:45 Seminaro rezultatai ir diskusijos plenariniame posėdyje
12:45 Baigiamasis posėdis
13:00 Seminaro pabaiga
13:10 Pietūs

Daugiau informacijos apie projektą rasite specialiai tam sukurtame tinklalapyje:
https://court-staff.legaltraining.eu/

Šis leidinys parengtas gavus finansinę paramą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos civilinės teisenos
programą. Šio seminaro turinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir už jį atsako tik jis pats. Europos Komisija
neprisiima jokios atsakomybės už joje pateiktos informacijos panaudojimą.

Šis seminaras yra dalis serijos, kuri organizuojama panaudojant finansinę paramą pagal 2014—2020 m. Europos Sąjungos civilinės teisenos
programą.

