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Dalyko anotacija
Sutarčių teisės dalykas skirtas analizuoti ir vertinti teorinius ir praktinius sutarčių teisės, kurią
sudaro dvi dalys: bendrosios sutarčių nuostatos bei svarbiausios atskiros sutarčių rūšys,
klausimus. Nagrinėjamas šio vieno pagrindinių privatinės teisės instituto santykis su
prievoline teise, su kitais civilinės teisės institutais (bendraisiais civilinės teisės principais,
sandoriais, daiktine teise, civiline atsakomybe ir kt.), taip pat sutarčių teisės nuostatų taikymas
teismų praktikoje.
Analizuojamos temos: sutarčių teisės instituto esmė, bendrieji sutarčių teisės bruožai, atskirų
sutarčių teisės institutų - sutarčių sudarymo, jų galios ir formos, aiškinimo, turinio, jų
vykdymo bei pabaigos - principai ir reguliavimo ypatumai, atskirų sutarčių rūšių - pirkimo –
pardavimo, mainų, dovanojimo, nuomos, rangos, atlygintinų paslaugų teikimo, pavedimo ir
agentavimo, komiso, distribucijos, jungtinės veiklos sutarčių – pobūdis, ypatybės, sutarties
šalių teisės ir pareigos, atsakomybė už sutarčių nevykdymą, sutarčių teisės reglamentavimas
tarptautinėse sutartyse ir Europos Sąjungos teisės aktuose (1980 m. Jungtinių Tautų
konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo; Tarptautinio privatinės teisės
unifikavimo instituto (UNIDROIT) parengti 2004 m. paskelbti tarptautinių komercinių
sutarčių principai; Europos sutarčių teisės komisijos parengti Europos sutarčių teisės
principai, DCFR).
Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi būti įvaldęs sutarčių teisės kategorijų sistemą bei
turėti žinių, kaip tos pačios kategorijos yra suvokiamos ir interpretuojamos teisės doktrinoje,
teisėkūros procese ir jurisprudencijoje. Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi gebėti
pasirinktą sutarčių teisės problemą nagrinėti platesniame teisės teorinių problemų kontekste,
mokėti įvairius teisės tyrimo metodus pritaikyti teorinėms bei praktinėms sutarčių teisės
problemoms vertinti ir spręsti.
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