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Kursinių darbų temos Vardas, pavardė 

1. Seimo nario atsakomybės ypatumai  
2. Dviguba pilietybė Lietuvoje - lojalumo kilmės valstybei stygius ar 

būtinybė prisitaikyti prie laikmečio. 
 

3. Neturtinės žalos atlyginimas pagal Lietuvos teismų praktiką 

 
 

4. Bendrojo gyventojų pagalbos centro veiklos organizavimo 

pagrindinės problemos 
 

5. Viešųjų paslaugų teikimo teisiniai aspektai ir problematika X 

įstaigos pavyzdžiu 
 

6. Netesybų samprata ir taikymo ypatumai  
7. Delspinigių skaičiavimas bei jų ieškinio senaties terminai  
8. Akademinio nesąžiningumo teisinio reglamentavimo problemos ir 

prevencijos būdai               
 

9. Darbuotojo padarytos žalos atlyginimas  
10. Darbuotojo teisės į poilsį įgyvendinimas  
11. Darbuotojo teisės į privatumą ribojimas darbo teisiniuose 

santykiuose; 
 

12. Darbuotojo konfidencialumo pareigos įgyvendinimas keičiantis 

darbovietei. 
 

13. Viešojo administravimo institucijų veiklos kontrolė  
14. Viešojo administravimo esmė ir turinys  
15. Valstybės tarnautojų teisinė atsakomybė ir kylančios problemos  
16. Dvigubos pilietybės teisinis reguliavimas  
17. Apkaltos institutas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje  
18. Seksualiniai nusikaltimai ir nusižengimai prieš vaikus: teisiniai 

aspektai 
 

19. Bankroto bylos inicijavimas  
20. Fizinio asmens bankroto specifika ir jo reglamentavimas  
21. Tyčinio bankroto teisinis reguliavimas: teorinės ir praktinės 

problemos 
 

22. Turto realizavimas ir paskirstymas įmonės bankroto procese  
23. Įpėdinių ir kreditorių interesų derinimas paveldėjimo teisiniuose 

santykiuose 
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26. Kriptovaliutos ir jų reguliavimas  
27. Nesusituokusių asmenų (sugyventinių) teisinio statuso 

reguliavimas 
 

28. Darbo sutarčių nutraukimas ir teisinės pasekmės  
29. Actio Pauliana ieškinio specifika bankroto bylų atveju  
30. Atskirų kategorijų civilinių bylų nagrinėjimo ypatumai  
31. Ieškinio senaties taikymo teorija ir praktika  
32. Teismo sprendimo už akių esmė ir prigimtis  
33. Teisių įgyvendinimo ir pažeistų subjektinių teisių gynimo 

ypatumai Romos teisėje 
 

34. Mediatoriaus vaidmuo mediacijos sesijos metu  
35. Mediacija konfliktų sprendimo procese.  
36. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga  
37. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė sklaida  
38. Intelektinės nuosavybės apsaugos aktualumas ir vystymasis   
39. Užsieniečių padarytų nusikalstamų veikų analizė Lietuvoje  
40. Nutarimų, skiriant administracines nuobaudas, vykdymo tvarka  
41. Vykdymo veiksmų sustabdymas, vykdomosios bylos 

nutraukimas, vykdomosios bylos užbaigimas 
 

42. Vykdymo proceso dalyviai, jų teisės ir pareigos  
43. Vykdymo išlaidos, jų apmokėjimo ir išieškojimo tvarka  
44. Išieškojimo iš skolininko turto bendrosios taisyklės  
45. Civilinio proceso teisės šaltinių hierarchija  
46. Priesaikos instituto subjektai  
47. Prievolių teisės požymiai  
48. Delspinigių skaičiavimas bei jų ieškinio senaties terminai  
49. Išlaikymo pilnamečiam vaikui priteisimas: teoriniai ir praktiniai 

aspektai 
 

50. Piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo atribojimas: 

teoriniai ir praktiniai aspektai. 
 

51. Savavaldžiavimo atribojimas nuo turto prievartavimo: teoriniai 

ir praktiniai aspektai. 
 

52. Asmens suinteresuotumas viešuoju pirkimu  
53. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas viešųjų pirkimų bylose  
54. Teismo procesinių dokumentų įteikimas fiziniams ir juridiniams 

asmenims, panašumai ir skirtumai 
 

55. Asmens suinteresuotumas viešuoju pirkimu  
56. LR teismų vieta Konstitucinėje valdžios sistemoje;  

57. Elektroninių patyčių ir žodžio laisvės teisinis santykis                                                                 
58. Šaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių panaudojimo prieš 

asmenį tikslai, teisiniai pagrindai ir pasekmės 
 

60. Privatumo požymių turinčių teisėsaugos institucijų 

savarankiškumo apribojimo santykis su žmogaus teisėmis.  
 

61. Įrodymų svarba administracinėse bylose  
62. Administracinio nusižengimo protokolo turinys  
63. Administracinių prievartos priemonių taikymo procesas  



64. Eutanazijos ir teisės į gyvybę santykis Lietuvos Respublikos 

teisinėje sistemoje 
 

65. Seksualinio priekabiavimo prevencija darbo teisiniuose 

santykiuose 
 

66. Diskriminacijos darbo rinkoje teisinė analizė ir vertinimas  
67. Statutinių ir karjeros valstybės tarnautojų teisinio statuso 

pagrindiniai bruožai ir esminiai skirtumai 
 

68. Teisiniai, etiniai ir psichologiniai kriminalistikos taktikos 

pagrindai 
 

69. Ginčų dėl viešosios rimties trikdymo nagrinėjimo ypatumai: 

teorija ir praktika                         
 

70. Skirtingų ginčų sprendimo būdų ekonomiškumo ir operatyvumo 

lyginamasis tyrimas 
 

 

 

 


