TEISĖS FAKULTETO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

2018 birželio 6 d.
108 aud. Jonavos g. 66, 09.00 val.
Pirmininkas:
Sekretorius:
Nariai:

Darius Valkavičius
Kauno apygardos prokuratūra, vyr. prokuroras
Simona Žižienė
VDU Teisės fakultetas
Prof. dr. Edita Gruodytė
VDU Teisės fakulteto prodekanė
Neringa Palionienė
VDU Teisės fakultetas

Studentų, besiginančių baigiamuosius darbus, sąrašas:
Eil. nr. Studento Pavardė, Vardas
Tema
1.
Ar vaiko išvežimas į kitą šalį be jo motinos/tėvo sutikimo ar teismo leidimo vertintinas kaip vaiko
Bagdonaitė Augustė
pagrobimas?
2.
Ar automobilio konfiskavimas LR BK 281 straipsnio 7 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymo
Baranauskas Karolis
atveju neprieštarauja proporcingumo principui?
3.
Ar lygtinio paleidimo reglamentavimas Lietuvoje užtikrina nuteistų iki gyvos galvos asmenų teisę į
Čepaitytė Karolina
bausmės sušvelninimą?
4.
Ar Lietuvos teismų praktikoje yra pakankami išvystyti kriterijai, leidžiantys atpažinti ir kvalifikuoti
Juodsnukis Edvinas
nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimą (BK 216 straipsnis)?
5.
Ar nelegalių nuotolinių azartinių lošimų organizatoriams, veikiantiems Lietuvoje, bet įregistruotiems
Jurevičius Raimondas
užsienyje, turėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė?
6.
Karalienė Ieva
Ar darbas ypatingai išnaudojančiomis sąlygomis užtraukia baudžiamąją atsakomybę Lietuvoje?
7.
Liepinaitytė Rūta
Ar tikslinga kriminalizuoti žmogaus persekiojimo veiką LR BK?
8.
Petkūnaitė Modesta
Ar taikytina mediacija sunkių nusikaltimų atveju?
9.
Ar Lietuvos teismų praktikoje išvystyti kriterijai leidžiantys atriboti sukčiavimą nuo nusikaltimų finansų
Petraitytė Roberta
sistemai?
10.
Ar panaikinus galimybę atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą už sunkius nusikaltimus įgalinamas
Poškevičius Remigijus
bausmės individualizavimas ir teisingumo principo įgyvendinimas bausmės skyrimo procese?
11.
Šimaitis Einoras
Ar virtuali paskyra gali būti nusikaltimų nuosavybei dalyku?
12.
Didelės žalos požymio problematika, kai nusikalstamos veikos padaromos piktnaudžiaujant tarnyba (BK
Vaičiackaitė Skaistė
228 str.)

109-110 aud. Jonavos g. 66, 09.00 val.
Pirmininkas:
Sekretorius:
Nariai:

Nerijus Meilutis
Kauno apygardos teismas, teismo pirmininkas
Dr. Aušrinė Pasvenskienė
VDU Teisės fakulteto prodekanė
Dr. Jurgita Spaičienė
VDU Teisės fakultetas
Nerijus Strikulys
VDU Teisės fakultetas

Studentų, besiginančių baigiamuosius darbus, sąrašas:
Eil. nr. Studento Pavardė, Vardas
Tema
1.
Bieliauskienė Egidija
Ar leistina iš anksto susitarti dėl nuostolio dydžio?
2.
Bukartaitė Gintarė
Ar kyla civilinė atsakomybė sporto dalyviams dėl jų neatsargiais veiksmais sukeltos žalos sporte?
3.
Burokas Karolis
Ar darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva reglamentavimu įgyvendinamas flexicurity principas?
4.
Kelečius Mantas
Ar esamu reglamentavimu užtikrinama juridinio asmens teisės į dalykinę reputaciją apsauga?
5.
Ar draudimas vedybų sutartimi iš anksto nustatyti vaiko gyvenamąją vietą po santuokos nutraukimo
Kišonaitė Agnė
nepažeidžia sutarties laisvės principo?
6.
Kupčinskaitė Živilė
Ar verslo sprendimo taisyklė (business judgment rule) taikoma tik įmonės valdymo organų nariams?
7.
Ar komandiruotės metu darbuotojui mokant minimalų darbo atlyginimą nėra pažeidžiamas
Mickevičius Audrius
lygiateisiškumo principas?
8.
Kristina Radzevičienė
Ar autonominio automobilio gamintojas atsako už žalą be kaltės?
9.
Ar teismui nutraukus santuoką ir davus leidimą sutuoktinei panaudoti saugomą embrioną, galima
Šaliamoraitė Laura
prisiteisti vaiko išlaikymą iš buvusio vyro?
10.
Ar bankroto administratoriui yra privalomi kreditorių susirinkimo įpareigojimai pareikšti ieškinius,
Šnaras Nerijus
nesusijusius su žalos atlyginimu ĮBĮ 23 str. 17 d. pagrindu?
11.
Vitunskas Tautvydas
Ar juridinio asmens dalykinės reputacijos apsauga yra prioritetinė žodžio laisvės apsaugos atžvilgiu?
12.
Volonsevičiūtė Raminta
Ar galios užsienyje sudaryta vedybinė sutartis, kai šalys įtraukia neturtinius reikalavimus?

209-210 aud. Jonavos g. 66, 09.00 val.
Pirmininkas:
Sekretorius:
Nariai:

Dr. Giedrė Cibulskaitė-Veršinskienė
Paryžiaus Naujosios Sorbonos universitetas
Doc. dr. Tomas Berkmanas
VDU Teisės fakulteto dekanas
Vygantas Malinauskas
VDU Teisės fakultetas
Doc. dr. Jurgita Grigienė
VDU Teisės fakultetas

Studentų, besiginančių baigiamuosius darbus, sąrašas:
Eil. nr. Studento Pavardė, Vardas
Tema
1.
Kanapickaitė Laura Iveta
Ar Lietuvoje egzistuoja asmens teisė į vandenį?
2.
Kaupaitytė Vaida
Ar teismo precedentas padarė įtaką teisės šaltinių sistemai Lietuvoje?
3.
Ar verslininkas turi teisę, vadovaudamasis asmeniniais įsitikinimais, neparduoti prekės ar
Laskauskas Romualdas
nesuteikti paslaugos asmeniui ar asmenų grupei?
4.
Mazūrienė Aiva Diana
Ar užtikrinama teisinė pagalba žmonėms su negalia Lietuvoje?
5.
Ar nesant teisės aktais nustatytų sąlygų teikti farmacinę rūpybą, farmacijos specialistai privalo
Mozūraitytė Irma
atsakyti už žalą, sukeltą netinkamų vaistų parinkimu ir paskyrimu?
6.
Navickaitė Gabrielė
Ar Katalonija turi teisę skelbti nepriklausomybę nuo Ispanijos?
7.
Ar užtikrinama pacientų teisė į žalos atlyginimą, kai nutekinami sveikatos įstaigos kaupiami
Pakalnytė Aurelija
asmens duomenys?
8.
Ar domeno registracijos panaikinimo ar neatlygintino perleidimo metu nėra pažeidžiamos domeno
Petrikienė Marija
turėtojo teisės į registruotą domeno vardą?
9.
Greta Povilaitytė
Ar darbuotojas turi teisę į privatumą darbo vietoje?
10.
Ar išmananiųjų technologijų gamintojai privalo užtikrinti lygiavertę galimybę naudotis jų
Sapetka Lukas
funkcijomis anonimiškai?
11.
Suslavičiūtė Justina
Ar dirbtinio intelekto algoritmai turi būti reguliuojami kaip padidinto pavojaus šaltinis?
12.
Vazgytė Greta
Ar nepažeidžia vyro teisių moters atliktas teisėtas abortas?
13.
Ar Šeimos stiprinimo įstatymas nediskriminuoja vienišų motinų ir tėvų, vaikus auginančių
Venediktovas Lukas - Tautvydas
nesusituokusių porų bei kitų asmenų, kurie susieti artimais giminystės ryšiais?
14.
Žiūra Tadas
Ar draudimas rūkyti balkonuose, gali būti traktuojamas kaip kišimasis į privatumą?

