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Dalyko anotacija 

Dalyko tikslas – Lietuvos teisinės sistemos raidos mokslinių problemų sprendimo, naudojant 

įvairias modernias metodologijas, kompetencijų ugdymas.  

Analizuojamos temos: teisės tipų genezė ir kaita Lietuvoje, egzistavusių teisinių sistemų 

priskyrimo teisės tipui problemos; teisinių sistemų pliuralizmas kaip Lietuvos teisės pažangos 

šaltinis, vietinės kilmės ir svetimos teisės recepavimas ir priverstinis įdiegimas, šių teisinių 

sistemų koegzistavimo, bendradarbiavimo ir konkuravimo problemos; istorinė Lietuvos 

konstitucija ir jos išraiška praeityje ir dabartyje, pamatinių konstitucinių vertybių – teisės 

viešpatavimo, demokratijos ir žmogaus teisių – įtvirtinimo ir gynimo retrospektyvinė analizė; 

teisės mokslo ir kitų mokslų bendradarbiavimo, tarpdisciplininių ir daugiadisciplininių tyrimų 

plėtojimo, moderniosios ir postmoderniosios teisės mokslo paradigmų problemos Lietuvoje. 

Baigęs studijuoti dalyką doktorantas gebės pasirinkti metodologiją, turinčią didesnę konkrečios 

mokslo problemos sprendimo potencialą, korektiškai atlikti tyrimą ir interpretuoti jo rezultatus 

bendros teisės istorijos paradigmos kontekste. Pagrindinis dėmesys skiriamas problemoms, 

kurių sprendimas padėtų sukurti vientisą Lietuvos konstitucionalizmo, parlamentarizmo, 

teisinės valstybės istorijos viziją, panaudoti istorinį teisinį patirtį tobulinant aktualų teisinį 

reguliavimą, pažinti Lietuvos teisės tradicijos nacionalinį tapatumą ir Vakarų teisės tradicijos 

integralumą. 
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