
DOKTORANTŪROS STUDIJŲ DALYKO SANDAS 

 

Dalyko pavadinimas Mokslo kryptis 

(šaka) kodas 

Fakultetas Katedra 

Tarptautinis ir Europos 

Sąjungos civilinis procesas 

 Teisė (S001)  Teisės  Privatinės teisės 

Studijų būdas Kreditų skaičius  Studijų būdas Kreditų skaičius 

paskaitos - konsultacijos 2 

individualus 4 seminarai - 

Dalyko anotacija 

Tarptautinio ir Europos Sąjungos civilinio proceso studijų dalykas skirtas doktorantų žinių 

gilinimui tarptautinio civilinio proceso srityje.  

Analizuojamos temo: tarptautinio civilinio proceso samprata ir šaltiniai, užsienio asmenų ir 

asmenų be pilietybės procesinis statusas, tarptautinio bylų teismingumo klausimai, 

tarptautinio civilinio proceso procedūriniai ypatumai ir užsienio teismų bei arbitražų 

sprendimų pripažinimas ir vykdymas; Europos Sąjungos civilinio proceso teisės prigimtis, 

šios teisės srities santykis su nacionaline civilinio proceso teise, Europos Teisingumo Teismo 

vaidmuo formuojant vienodą teisminę praktiką; bendri civilinių bei komercinių, šeimos bei 

bankroto bylų ES erdvėje teismingumo, priimtų teismų sprendimų pripažinimo bei vykdymo 

klausimai; procesinių dokumentų įteikimo, įrodymų rinkimų bei sumarinių procesų 

reglamentavimas ES teisinėje sistemoje (atkreipiant dėmesį į Lietuvos teismų praktikoje 

kylančias atitinkamų reglamentų taikymo problemas), tolesnės Europos Sąjungos civilinio 

proceso reglamentavimo tendencijos ir perspektyvos. 

Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi būti įvaldęs tarptautinio ir Europos Sąjungos 

civilinio proceso 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 tarptautinio ir Europos Sąjungos 

civilinio proceso problemą nagrinėti platesniame teisės teorinių problemų kontekste, mokėti 

įvairius teisės tyrimo metodus pritaikyti teorinėms bei praktinėms tarptautinio ir Europos 

Sąjungos civilinio proceso problemoms vertinti ir spręsti. 
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