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Skaitmeninių bei išmaniųjų technologijų amžiuje, į kurį  šiuo metu sparčiai žengiama, atsiranda 

naujos turto rūšys, finansinės technologijos, didžiųjų duomenų bei dirbtinio intelekto 

simbiozės produktai, kurių funkcionavimo teisiniam reguliavimui būtinos naujos teisinės 

koncepcijos ir žinios. 

 

Šiuo tyrimu bus siekiama sukurti naujų žinių bei metodologinių inovacijų atliekant 

tarpdisciplininį tyrimą, analizuojant skaitmeninių technologijų įtaką priverstinio teismo 

sprendimų vykdymo procesui, užmezgant mokslinio bendradarbiavimo ryšius bei plėtojant 

komunikaciją su šiuos tyrimus atliekančiais Lietuvos bei užsienio šalių universitetų 

mokslininkais ir, tuo būdu, giliai bei plačiu mastu išdiskutuojant įvairius problemos aspektus. 

Kadangi šiame tyrime bus nagrinėjama nauja ir sąlyginai mažai ištirta problematika, iškilusi 

dėl teisinių institutų transformacijos skaitmeniniame amžiuje, aktualu pateikti naujai 

suformuotas teismo sprendimų vykdymo proceso koncepcijas teisininkų teoretikų bei antstolių 

praktikų bendruomenei (o ir plačiai visuomenei) bei inicijuoti tolimesnius tyrimus šioje srityje.   

 

Šis projektas skirtas modernių teismo sprendimų vykdymo proceso reglamentavimo 

koncepcijų kūrimui, atitinkančių skaitmeninės ekonomikos sąlygas, pagrįstų dirbtinio 

intelekto, skaitmeninio turto, penktos kartos daiktų interneto, didžiųjų duomenų informacinių 

sistemų taikymu. Šių technologijų įtakoje iš esmės pasikeitė vykdymo proceso objektas - turtas, 

į kurį nukreipiamas išieškojimas. Pasikeitęs turto statuso suvokimas, įtraukiant skaitmeninį 

turtą, iš esmės transformuoja teismo sprendimų vykdymo procesą. Kompleksinis teismo 

sprendimų vykdymo skaitmeniniame amžiuje proceso transformacijų teisinis nagrinėjimas bus 

vykdomas kombinuojant loginį – analitinį, lyginamąjį, istorinį ir teleologinį metodus.  

 

Projekto tikslas: įgyti bei sukurti teisinių žinių ir pakelti mokslinę kvalifikaciją vykdant 

tarpdisciplininį tyrimą, apimantį skaitmenizavimo ir išmaniųjų technologijų daromą poveikį 

priverstiniam teismo sprendimų vykdymui civiliniame procese. 

 

Projektu siekiami rezultatai: Projekto rezultatai bus apibendrinami moksliniame straipsnyje 

tarptautiniame moksliniame leidinyje, o siekiant išgryninti nacionalinę poziciją – taip pat ir 

Lietuvos moksliniame leidinyje bei pristatant pranešimus moksliniuose seminaruose. Plačiai 

LR visuomenei bus pateikiamas mokslo populiarinimo straipsnis. Tikimasi, kad šiuo tyrimu 

bus paskatintas spartus bei tvarus teisinių žinių bei metodologijų kūrimas, siekiant modernios 

Lietuvos teisės mokslo raidos, derinant su užsienio šalių (ES) pažangiausia praktika. 

 

Podoktorantūros stažuotės vadovas: prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius.  

 

Podoktorantūros stažuotoja: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorė dr. Neringa 

Gaubienė. 

 



Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2020 m. rugpjūčio 10 d. – 2022 m. rugpjūčio 9 d. 

 

Projekto finansavimo šaltinis: Projektas finansuojama iš Europos socialinio fondo pagal 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto 

„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 

priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę 

mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projekto kodas: 

09.3.3-LMT-K-712-19-0096. 

 


