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Lietuvos teisės instituto veiklos planas 2017 metams
Pagal biudžetą
1.1 +1.2.= 30 darbų. Moksliniai tyrimai ir jų pagrindu parengtos mokslo studijos, monografijos:10 (2016 m. buvo 2 monografijos su
projektinėmis ir 8 mokslo studijos )
1.1.1. Teisinės sistemos darna
Individualūs planai
Ilgalaikė programa
Projektinė veikla
Implicitinis rėmimasis Konstitucijos preambule
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
jurisprudencijoje (preliminarus pavadinimas)
[mokslo studija, 4 a.l.] 2015-2017
Privačių subjektų galimybės ginčyti ES teisės aktus
[monografija] 2017-2018
Legislatyviniai valstybės įsipareigojimai socialinių ir
kultūrinių teisių užtikrinimo srityje [mokslo studija,
4 a.l.] (2015-2017)
1.1.2. Viešosios valdžios ir viešojo valdymo teisinis reguliavimas
Korupcija ir konkurencija [Mokslo studija (pagal
Korupcijos ilgalaikę programą)]
1.1.3. Baudžiamoji politika, nusikaltimų kontrolė ir prevencija

Socialinio gyvenimo transformacijos Lietuvos
įkalinimo įstaigose. monografija, 8 a.l. 2017-2018

Civilinės konfiskacijos perspektyvos Lietuvoje
[mokslo studija, 4 a.l.] 2016-2017

Suėmimo reguliavimo ir taikymo problemos:
Lietuvos ir Europinis kontekstas“ (mokslo
studija)
(iš projekto) 2016-2017

Aktualiu baudžiamosios politikos klausimu
[mokslo studija, 4 a.l.] 2017-2018
Dekriminalizacijos galimybės Lietuvos teisinėje
sistemoje (pagal Ilgalaikę "Subalansuoto ...)
[mokslo studija, 4 a.l.] (2017-2018)
Kalinimo sąlygos ir resocializacija Lietuvoje
[Monografija, 8 a.l.]
Nusikaltimų prevencija lokaliniame lygyje
[mokslo studija, 5,5 a.l. ]
Kriminalinės žvalgybos principai [mokslo studija,
6 a.l.] 2017-2018
Smurto artimoje aplinkoje problematika [mokslo
studija, 4,5 a.l.] 2017-2018
1.1.4. Šeimos, vaikų ir jaunimo teisinė ir socialinė aplinka.
Kriminalinės žvalgybos ypatumai tiriant
nepilnamečių organizuotą nusikalstamumą [mokslo
studija], 4 a.l.
Pažeidžiamų asmenų teisė į teisingą bylos
nagrinėjimą baudžiamajame procese [mokslo studija,
4 a.l.]

Nepilnamečių administracinės justicijos tyrimas
(mokslo studija, 4 a.l.)

1.2. Moksliniai tyrimai ir jų pagrindu parengti mokslo straipsniai publikavimui –32 vnt. (2016 yra 26), iš jų - Vyriausiųjų mokslo darbuotojų
ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų bendrai parengtų mokslo darbų skaičius, 3 vnt.; Mokslo darbų, paskelbtų leidiniuose, įtrauktuose į
tarptautines duomenų bazes ir turinčius citavimo indeksą, skaičius, 1 vnt. Ilgalaikės programos darbai vykdyti 100 proc.
1.2.1.Teisinės sistemos darna:10

Neturtinės žalos atlyginimo, kaip asmens teisės į
privataus gyvenimo neliečiamumą gynimo būdo
problematika Lietuvoje [Mokslo straipsnis žurnale,
esančiame TDB]

Korupcija rinkimuose: rinkėjų papirkimų atvejų
analizė [mokslo straipsnis recenzuojamame
leidinyje, TDB)
Korupcijos privačiame sektoriuje indikatoriai [
(tarptautinis mokslo straipsnis žurnale, turinčiame
cituojamumo rodiklį (Impact Factor)] 2016-2017

Knygų panaudos teisė ir skaitmeninės bibliotekos
[Tarptautinė publikacija, leidinyje, esančiame
tarptautinėje duomenų bazėje su citavimo indeksu]
"Teismo precedento doktrina Lietuvoje" [Mokslinis Korupcijos raiška žiniasklaidoje (pagal Ilgalaikę
straipsnis recenzuojamame mokslo leidinyje „Teisės programą [Mokslo straipsnis žurnale, esančiame
problemos“, Nr.2]
TDB]
Korupcija atskirose ūkinės veiklos srityse: teikiant
asmens sveikatos priežiūros paslaugas
(preliminarus pavadinimas) Mokslo straipsnis
recenzuojamame mokslo leidinyje,TDB.
Teisių į elektronines knygas išsėmimas. [Tarptautinė
publikacija, leidinyje, esančiame tarptautinėje duomenų
bazėje su citavimo indeksu.

Habitual residence of adults under Brussels
II bis Regulation: comparative study of
national case-law [Mokslo straipsnis
žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį
(Impact Factor)
arba Mokslo straipsnis recenzuojamame
mokslo leidinyje

Rėmimasis ankstesne teismų praktika įsigaliojus
naujai Administracinių bylų teisenos įstatymo
redakcijai. Straipsnis recenzuojamame leidinyje.
1.2.2. Viešosios valdžios ir viešojo valdymo teisinis reguliavimas:1
Korupcijos sampratos ištakos. Mokslo straipsnis
recenzuojamame mokslo leidinyje.
1.2.3. Baudžiamoji politika, nusikaltimų kontrolė ir prevencija:17
Lietuvos baudžiamosios teisės bendrųjų nuostatų
probleminiai aspektai (Mokslo straipsnis
recenzuojamame leidinyje
(TDB)

Abipusio pripažinimo principo taikymas
baudžiamosiose bylose. Teoriniai ir praktiniai
aspektai I" [Mokslo straipsnis
(TDB) leidinyje „Jurisprudencija”]
Abipusio pripažinimo principo taikymas
baudžiamosiose bylose. Teoriniai ir praktiniai
aspektai II" [Mokslo straipsnis
(TDB) leidinyje „Teisė“]
Teisinės aksiomos ir jų vieta šiuolaikinėje
baudžiamojoje jurisprudencijoje [Mokslo straipsnis
žurnale, esančiame TDB]
Prejudicija baudžiamąjame procese (½ Tarptautinė
publikacija žurnale su Impact Factor) 2017-2018
Asmens teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą
pažeidimai administracinio, civilinio ir baudžiamojo
proceso kontekste [Mokslo straipsnis žurnale,
esančiame TDB]

Teisinė fikcija kaip formalioji įrodinėjimo
priemonė (Mokslo straipsnis numatoma teikti
leidybai į Impact Factor'ių turintį žurnalą); 20172018

Asmenvardžių rašymas oficialiuosiuose
dokumentuose: tarptautinės teisės aspektai. žurnale
Teisė (TDB)
Asmenvardžių rašymas oficialiuosiuose
dokumentuose: konstitucinės teisės aspektai. žurnale
Teisė (TDB)

Vieningos baudžiamosios politikos įgyvendinimo
užtikrinimas: procesiniai aspektai [Mokslo
straipsnis
(TDB)
leidinyje
„Teisė“
]
Narkotikų
problemos
konstravimas
Lietuvos
masinėse medijose [Mokslo straipsnis žurnale,
esančiame TDB]
Aktualiu baudžiamosios politikos klausimu
[Mokslo straipsnis (TDB)]
Aktualiu baudžiamosios politikos klausimu
[Mokslo straipsnis (TDB)]

Įkalinimo įstaigų dizainas ir kontrolė [Mokslo
straipsnis (TDB)]
Neblaivių vairuotojų baudžiamumas: lyginamieji
aspektai [Mokslo straipsnis (TDB) leidinyje
„Teisė“]
Įstatymų, reglamentuojančių teisinę neblaivių
vairuotojų atsakomybę Lietuvoje, raida [Mokslo
straipsnis (TDB) leidinyje „Teisė“]
Kriminalinės žvalgybos ir detektyvinės veiklos
santykis [Mokslo straipsnis (nacionalinis) – žurnale
„Teisės problemos“ Nr. 1]
Kriminalinės žvalgybos vietos teisės sistemoje
nustatymo problematika[Mokslo straipsnis (TDB)
žurnale ,,Teisė“]
Kriminalinės žvalgybos subjektų veiklos
efektyvumo vertinimo kriterijai. [Mokslo straipsnis
(TDB)
žurnale ,,Jurisprudencija“]
Lygtinio paleidimo taikymo problemos Lietuvoje
[Tarptautinė publikacija su Impact Factor] 20172018
1.2.4. Šeimos, vaikų ir jaunimo teisinė ir socialinė aplinka:4
Smurto artimoje aplinkoje problematika
Transfer of proceedings under Article 15 of
(preliminarus pavadinimas) [Mokslo straipsnis
the Brussels II bis Regulation: theory and
(TDB)]
practical experiences. arba
Establishing habitual residence of children

Kriminalinės subkultūros apraiškos Lietuvos vyrų
ir moterų įkalinimo įstaigose [Mokslo straipsnis
(nacionalinis) žurnale „Kriminologijos studijos“]

Skyrius recenzuotoje knygoje pagal
Briuselis II bis reglamento projektą apie
vaikų grobimą ir grąžinimą.
2. Kriterijus: sklaidos priemonių (renginių, publikacijų, kt.) skaičiaus didėjimas lyginant su praėjusių metų planu, 1 vnt.:102 (2016 -planuota
101)
2.1. Bendrų renginių, skirtų mokslo darbų rezultatų sklaidai, skaičius, 5 vnt.. Tarptautinių renginių, kuriuos organizuoja Institutas, skaičius,
2 vnt.
Tyrimų, kuriuos atlieka LTI darbuotojai,
pristatymo renginiai (10)
Korupcijos tema tarptautinė konferencija
Mokslinio-praktinio pobūdžio
renginys, kuriame bus aptariamos bausmių
vykdymo sistemos aktualijos Lietuvos ir
tarptautiniu lygmenimis bei pateikiamos
mokslininkų įžvalgos dėl tobulintinų sriči" (2017
m. lapkričio 30 d.)
2.2. Mokslinių pranešimų, kuriuos skaito Instituto darbuotojai mokslo renginiuose (seminaruose, konferencijose), skaičiaus padidėjimas, 1
vnt. , - 60 (2016- 59 planas (2015 m. buvo 56+5proc.);
Mokslo tyrimų rezultatų pristatymų / pranešimų tarptautiniuose mokslo renginiuose
skaičiaus didėjimas,1 vnt., - 9 (2016 - 8 tarptautiniai (2015 m. buvo 7 + 1 vnt)
2.3. Nerecenzuoti su moksliniu aparatu mokslo publikacijos, iš jų:

leidinio "Teisės e-aktualijos" 2 numeriai

Mokymų knyga anglų k. iki 2017-01-31
[pagal ES teisėjų mokymai Dėl IIA Briuselio
reglamento: nuo pietų iki rytų"
(Nr.JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6854]

