
 

 

 

„Technologinių inovacijų iššūkiai teisinės atsakomybės principams“ 09.3.3-LMT-K-

712-19-0111 

 

Podoktorantūros stažuotės projektas „Technologinių inovacijų iššūkiai teisinės atsakomybės 

principams“ yra orientuotas į klausimą, kaip teisė adaptuojama prie technologinių inovacijų 

teisinės atsakomybės srityje. Pagrindinis dėmesys skiriamas ne konkrečių problemų 

išsprendimui ad hoc, bet universalaus pobūdžio principams, kurie leistų rasti dabartinių ir 

ateities problemų sprendimus geriausiai subalansuojant konkuruojančias vertybes. Projekto 

pavadinimas „Technologinių inovacijų iššūkiai teisinės atsakomybės principams“ atspindi 

šiuos tris elementus ir skiria dėmesį principams, kurie apima tiek principus siaurąja prasme, 

tiek principus dėl teisinės jurisdikcijos, kaltės, kriminalizavimo, atsakomybės koncepcijos ir 

kt. Projektui aktualūs aspektai apima teisinės atsakomybės klausimą dirbtinio intelekto, 

privatumo pažeidimų, mokesčių vengimo, intelektinės nuosavybės apsaugos, dalijimosi 

ekonomikos, saviraiškos laisvės ribos ir kitose srityse. Tyrimo planas apima teismų sprendimų 

ir konkrečių teisinių problemų, susijusių su inovatyviomis technologijomis, analizę. Galutinis 

trečiasis tyrimo etapas talpina teorinę analizę, kurios laukiamas rezultatas yra teisinio 

argumentavimo priemonės. Juo siekiama rasti paaiškinimą kaip konkrečios argumentavimo 

priemonės veikia, kada susiduriama su technologinių inovacijų keliamais iššūkiais. Planuojami 

šios problemos pjūviai yra naudos ir kaštų analizė atskiroms argumentavimo priemonėms bei 

teorinių modelių teisinės atsakomybės principams atnaujinimas atsižvelgiant į naujausias 

aktualijas. 

  

Projekto tikslas: moksliškai ištirti kaip teisė adaptuojama prie technologinių inovacijų. Tam 

pasirinkta sritis yra teisinė atsakomybė už pažeidimus, susijusius su inovatyviomis 

technologijomis (filosofiniai atsakomybės aspektai bei baudžiamosios, civilinės, 

administracinės atsakomybės ir kt.). 

 

Projektu siekiami rezultatai: tikimasi, kad tyrimas padės efektyviai ir visuomeniškai 

naudingai diegti technologines inovacijas tokiu būdu, kuris bus naudingiausias žmogaus teisių 

apsaugai ir užtikrins optimalią teisės ginamų vertybių pusiausvyrą. 

 

Podoktorantūros stažuotės vadovas: prof. habil. dr. Gintaras Švedas.  

 

Podoktorantūros stažuotojas: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorius dr. Johanas 

Baltrimas. 

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2020 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d. 

 

Projekto finansavimo šaltinis: Projektas finansuojama iš Europos socialinio fondo. 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės 

švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės 

„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę 



veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projekto kodas: 09.3.3-LMT-

K-712-19-0111. 


