
LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA 
TEISĖS STUDIJŲ PROGRAMOS DIPLOMINIŲ DARBŲ TEMOS 

 

PRAŠAU PASIRINKTI BAIGIAMOJO DARBO TEMĄ IKI RUGSĖJO 20 D. IR PARAŠYTI 

EL.PAŠTU TEISĖS KATEDROS VEDĖJAI renata.sliaziene@ltvk.lt  

 
1. Juridinio asmens bankroto procedūrų probleminiai aspektai 

Lietuvos teismų praktikoje 

 

2. Juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygos. 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos analizė  

 

3. Teisės neduoti prieš save parodymų santykis su teismų teise 

patiems pripažinti įrodymus ir su nekaltumo prezumpcijos 

principu. 

 

4. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo 

teisinis reglamentavimas, teismų praktikos analizė 

 

5. Vykdymo veiksmų sustabdymas, vykdomosios bylos 

nutraukimas, vykdomosios bylos užbaigimas. teorinės ir praktinės 

problemos 

 

6. Išieškojimo iš skolininko turto probleminiai aspektai vykdymo 

procese 

 

7. Vaiko teisių apsaugos įstatymo įgyvendinimas ir viešojo 

intereso derinimas. 

 

8. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu padarytos žalos 

atlyginimas, praktinių pavyzdžių analizė  

 

9. Mediacija nusikalstamumo prevencijos sistemoje.  

10. Valstybės prievolė užtikrinti ir kontroliuoti asmens duomenų 

apsaugą 

 

11. Vaikų, augančių socialinės atskirties šeimose, teisių apsaugos 

problematika 

 

12. Žmogaus teisių apsaugos teisinio reguliavimo ypatumai 

Lietuvoje 

 

13. Biologinės ir faktinės tėvystės santykio problema ir vaiko 

teisės 

 

14. Derybinės darbuotojų galios derinimas su darbdavio prievole 

užtikrinti vienodas darbo sąlygas 

 

15. Paveldėjimo teisės normų taikymo teoriniai ir praktiniai 

aspektai 

 

16. Vekselis - teisinis reguliavimas Lietuvos Respublikoje  

17. Pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimo teisinis 

reglamentavimas, žalos atlyginimas, pažeidus pacientų teises 

 

18. Prievolių vykdymo teisiniai ir praktiniai aspektai  

19. Viešoji sutartis: tiekėjo prievolės sudaryti sutartį derinimas su 

sutarčių laisvės principu 

 

20. Mediacijos taikymo šeimos ginčuose analizė  

21. Skirtingų ginčų sprendimo būdai. Lyginamoji analizė  

22. Kibernetinio saugumo teisinis reguliavimas. Teoriniai ir 

praktiniai aspektai 

 

23. Patentų teisės reguliavimo teoriniai ir praktiniai aspektai  

24. Teritorijų planavimo teisinio reguliavimo ypatumai Lietuvos 

justicijoje 

 

25. Mediacijos stilių praktinis pritaikomumas.  
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Parengė Nuotolinių studijų centras 

26. Elektroninė komercija: nuotolinių sutarčių galios forma  

27. Teisėsaugos institucijos ir korupcija.  

28. Individualios įmonės savininko atsakomybės už įmonės 

prievoles teoriniai ir praktiniai aspektai 

 

29. Įvaikinimo ir globos institutų teisinė analizė  

30. Sutuoktinių asmeninių ir turtinių santykių analizė Lietuvoje  

31. Rankpinigių ir avanso teisinių santykių panašumai ir 

skirtumai, teismų praktikos analizė 

 

32. Viešojo administravimo institucijų veiklos kontrolė  

33. Būtinosios ginties ribų peržengimo problema  

34. Valstybės tarnautojų teisinė atsakomybė ir kylančios 

problemos 

 

35. Valstybės tarnybos pokyčiai pagal naująjį Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnybos įstatymą ir tobulinimo 

perspektyvos 

 

36. Specialaus liudytojo statuso problematika  

37. Būtinosios ginties ribų peržengimo problema   

38. Valstybinio ir privataus kaltinimo santykis baudžiamajame 

procese 

 

39. Įpėdinių ir kreditorių interesų derinimas paveldėjimo 

teisiniuose santykiuose 

 

40. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės ir jų reikšmė bausmės 

skyrimui 

 

41. Gynėjo teisės ir pareigos, jų realizavimo ribos  

42. Policijos pareigūno karjera ir priėmimo į vidaus tarnybą 

problematika  

 

43. Ikiteisminio tyrimo nutraukimas ir nukentėjusiojo asmens 

teisių garantijos 

 

44. Vieno langelio principo įgyvendinimo Lietuvoje teoriniai ir 

praktiniai aspektai 

 

45. Dvigubos pilietybės problema;  

46. Pabėgėlių integracijos Lietuvoje problemos;  

47. Seimo nario atsakomybės ypatumai.  

48. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės instituto raida ir 

kaita Lietuvos baudžiamojoje teisėje. 

 

49. Bausmės vykdymo atidėjimas pagal BK ir jo taikymas teismų 

praktikoje. 

 

50. Administracinių prievartos priemonių taikymo procesas  

51. Nusikalstamų veikų kelių transporto eismo saugumo ar 

transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimus 

atribojimas nuo administracinių nusižengimų: teoriniai ir 

praktiniai aspektai. 

 

52. Verslo sprendimų priėmimo taisyklė. Teoriniai ir praktiniai 

aspektai 

 

53. Bendrovės vadovo fiduciarinės pareigos ir jų pažeidimo 

vertinimas Lietuvos teismų praktikoje 

 

54. Uždarosios akcinės bendrovės vadovo teisinės atsakomybės 

teoriniai ir praktiniai aspektai 

 

55. Faktinio įmonės vadovo civilinės atsakomybės taikymo 

ypatumai 
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Parengė Nuotolinių studijų centras 

56. Individualios įmonės savininko atsakomybės už įmonės 

prievoles teoriniai ir praktiniai aspektai 

 

57. Teismo procesinių dokumentų įteikimas fiziniams ir 

juridiniams asmenims, panašumai ir skirtumai 

 

58. Šeimos turto teisinio rėžimo ypatumai  

59. Netesybų ir palūkanų santykis, teismų praktikos analizė  

60. Korupcijos augimo priežastys ir jos prevencijos priemonės  

61. Dokumentų rekvizitų tyrimas ir probleminiai aspektai  

62. Pėdsakų susidarymo mechanizmas, pėdsakų klasifikacija ir 

probleminiai aspektai 

 

63. Rankų pėdsakų suradimas, fiksavimas įvykio vietoje ir 

probleminiai aspektai 

 

64. Įvykio vietos apžiūros samprata, uždaviniai, metodai  

65. Trasologiniai tyrimai ir jų probleminiai aspektai  

66. Įsilaužimo pėdsakų tyrimas ir probleminiai aspektai  

67. Balistiniai tyrimai ir problemaniai aspektai  

68. Žmogaus avalynės ir kojų pėdsakų tyrimas  

69. Asmens identifikavimas pagal išorės požymius 

(habitoskopija). 

 

70. Odorologinis (žmogaus kvapo pėdsakų) tyrimas ir 

probleminiai aspektai 

 

71. Eismo įvykio metu padarytos neturtinės žalos atlyginimas  

72. Mediacija nusikalstamumo prevencijos sistemoje.  

73. Valstybinių institucijų bendradarbiavimas pasienio kontrolės 

zonoje 

 

74. Valstybinių institucijų bendradarbiavimas užtikrinant 

nelegalios migracijos kontrolę 

 

75. Teisių įgyvendinimo ir pažeistų subjektinių teisių gynimo 

ypatumai Romos teisėje. 

 

76. Ikiteisminio tyrimo stadijos ir probleminiai aspektai  

77. Teisiniai ir psichologiniai kriminalistikos taktikos pagrindai .  

 

 

DĖMESIO! 

GALITE SIŪLYTI IR SAVO BAIGIAMOJO DARBO TEMĄ, TAČIAU TAI TURĖTŲ BŪTI 

SUSIETA SU BAIGIAMOSIOS PRAKTIKOS VIETA IR KURSINIO DARBO TĘSTINUMU! 

 

 

 

 

 

Teisės katedros vedėja                  doc. Renata Šliažienė 


