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Dalyko anotacija 

Civilinio proceso teisės problemų dalykas skirtas doktorantų žinių gilinimui apie vieną 

svarbiausių teisės šakų, kurios normos reguliuoja civilinių, darbo, šeimos, intelektinės 

nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo bylų ir kitų bylų dėl privatinių teisinių santykių bei 

ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo bei vykdymo, prašymų dėl 

užsienio teismų sprendimų ir arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvos 

Respublikoje nagrinėjimo tvarką. 

Analizuojamos temos: civilinio teismo proceso samprata, civilinio proceso principai, teismo 

proceso dalyvių samprata, rūšys ir jų teisinis statusas, teismų kompetencija, civilinių bylų 

nagrinėjimas, atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai, teismo sprendimų vykdymo 

pagrindiniai klausimai, atskiri civilinio proceso teisės institutų probleminiai aspektai.  

Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi būti įvaldęs civilinio proceso 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 civilinio proceso teisės problemą nagrinėti platesniame teisės teorinių 

problemų kontekste, mokėti įvairius teisės tyrimo metodus pritaikyti teorinėms bei praktinėms 

civilinio proceso teisės problemoms vertinti ir spręsti. 
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