
LTI SIŪLOMA ILGALAIKĖS PROGRAMOS TEMATIKA, APIMTIS IR TRUKMĖ 
 
Pavadinimas “Žmogaus teisių teisiniai iššūkiai modernioje visuomenėje: naujų ir 

besikeičiančių teisių dilemos” 
Apimtis Viso 4,07 norminiai etatai. 
Trukmė Programos vykdymo laikotarpis 2021-2025 m. 
Programos 
tikslas 

Tirti teisinius iššūkius, su kuriais susiduria moderni visuomenė kintant jau 
įsitvirtinusių žmogaus teisių turiniui bei atsirandant naujos kartos žmogaus 
teisėms, ir pateikti pasiūlymus tolesnei teisinės sistemos raidai.  
 

Programos 
uždaviniai 

- Įvertinti, kaip kinta žmogaus teisių samprata ir jų turinys keičiantis 
visuomenės struktūrai, jos narių vaidmenų suvokimui, susiduriant 
su demografiniais ir kitais aktualiais iššūkiais, bei kokio teisinio 
reguliavimo adaptacijos tai reikalauja; 

- Nustatyti viešosios, konstitucinės ir privatinės teisės pokyčių 
poreikius žmogaus teisių srityse. 

 
Tyrimo 
kryptys 
įgyvendinant 
pirmąjį 
uždavinį 

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį, būtų vykdomos tokios tyrimų kryptys: 
- Žmogaus teisių raida XXI amžiuje: besikeičiantis teisių turinys ir 

naujos kartos teisių formavimasis  
Išskirtinos planuojamos temos:  

o besikeičiantis teisių turinys, teisė į privatumą ir asmens 
duomenų apsauga skaitmenėjančioje visuomenėje, 
diskriminacijos draudimas, skaidrumo principas, asmens 
teisė į informaciją, dirbtinio intelekto panaudojimo teisiniai 
klausimai, naujos kartos teisės; 

o kintanti šeimos ir šeimos narių samprata, bei susijusių teisių 
apimties kitimas (vienos lyties santuokos ir partnerystės, 
surogatinė motinystė, tarptautinis įvaikinimas), aukų teisės 
kovoje su smurtu artimoje aplinkoje; 

o vaiko teisės ir jų apsauga (vaiko teisė būti išklausytam, vaiko 
teisė į teisinę pagalbą). 

- Žmogaus teisių apsauga ekonominių, sveikatos, politinių ir kitų 
nestabilumų metu: priemonių iššūkiams įveikti ir bendrųjų žmogaus 
teisių ribojimo kriterijų santykis  

Išskirtinos planuojamos temos:  
o ribojančių priemonių nustatymas įstatymu, teisėtas tikslas, 

priemonių būtinumas, proporcingumas, nediskriminavimas, 
laikinumas (nepaprastosios padėties atveju). 

 
Tyrimo 
kryptys 
įgyvendinant 
antrąjį 
uždavinį 

Įgyvendinant antrąjį uždavinį, būtų vykdomos tokios tyrimų kryptys: 
- Viešosios ir konstitucinės teisės raida žmogaus teisių srityse  

Išskirtinos planuojamos temos:  
o konstitucionalizmui tenkantys iššūkiai XXI amžiuje, 

konstitucinės justicijos vaidmuo užtikrinant naujos kartos 
žmogaus teises, konstitucinis skundas, konstitucinės 
justicijos modernizavimo galimybės užtikrinant modernios 
visuomenės poreikius, viešųjų paslaugų skaitmenizavimo 
(Govtech) iššūkiai ir galimybės. 

- Ekonominės, socialinės ir darbo teisės modernioje visuomenėje 
Išskirtinos planuojamos temos:  



o bendra duomenų rinka: vartotojų teisių apsaugos iššūkiai ir 
galimybės; teisė į privatumą ir asmens duomenų apsaugą 
finansų ir darbo sektoriuose  

o darbo santykių ypatumai dalijimosi ekonomikoje; naujos 
diskriminavimo rūšys (nurodymas diskriminuoti, dėl 
asociacijų, ryšių ir kt.); dirbančiųjų (ne tik pagal darbo 
sutartį ir valstybės tarnyboje, bet ir savarankiškai 
dirbančiųjų) garantijos ir jų kaita prisitaikant prie 
besikeičiančių darbo rinkos sąlygų; apsauga nuo mobingo 
darbe; vyresnės kartos asmenų teisės. 

- Žmogaus teisių apsauga migruojančioje visuomenėje: 
Išskirtinos planuojamos temos:  

o Politinės ir pilietinės teisės: dviguba pilietybė, politinių 
teisių užtikrinimas, teisė rinkti, teisė būti išrinktam, teisė 
būti atstovaujamu, balsavimas internetu; 

o Šeimos teisės: mišrių šeimų ir šeimų su užsienio elementu 
santykių teisinio reguliavimo sunkumai; skyrybos su 
užsienio elementu, sutuoktinių turto teisiniai režimai, 
tarptautinis tėvų vykdomas vaikų grobimas, tarptautinis 
paveldėjimas. 
 

Metodologinis 
tyrimų 
pagrindimas 

Programoje numatytų uždavinių įgyvendinimui skirti tyrimai bus atliekami 
integruojant kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodologijas bei naudojant 
socialinių tyrimų metodų trianguliaciją. Analizei bus naudojami: loginiai 
(indukcinis ir dedukcinis), aprašomasis – analitinis, sisteminis, 
lyginamosios teisėtyros, teleologinis, antrinių duomenų (nacionaliniai, 
regioniniai ir tarptautiniai teisiniai bei politiniai dokumentai, teismų 
praktika, statistiniai duomenys ir kiti šaltiniai) turinio ir kritinės diskurso 
analizės, statistinės analizės, kokybiniai empirinio tyrimo metodai (pvz. 
interviu, focus grupės, dokumentų analizė).  
 

Pastaba Programos tikslas ir uždaviniai atitinka Europos 2020 strateginius 
prioritetus – pažangų, tvarų ir integracinį augimą, ypatingą dėmesį skiriant 
žiniomis ir inovacijomis pagrįsto ūkio vystymui. 

Programos tikslas ir uždaviniai taip pat atitinka Prioritetinių mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios 
specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl 
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos 
(sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos 
patvirtinimo“ prioritetus:  
18.6. Informacinės ir ryšių technologijos: 
18.6.1. dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys; 
18.6.2. daiktų internetas; 
18.6.3. įvairiarūšė analizė, apdorojimas ir diegimas; 
18.6.4. kibernetinis saugumas; 
18.6.5. finansinės technologijos ir blokų grandinės. 
18.7. Įtrauki ir kūrybinga visuomenė.  

 


