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Dalyko anotacija 

Deliktų teisės dalykas skirtas gilinti doktorantų žinias, taikant ir aiškinant deliktinės civilinės 

atsakomybės normas, analizuoti deliktų teisės doktriną bei teismų praktiką.  

Dalyką sudaro deliktų teisės bendroji dalis ir specialioji dalis. Analizuojamos bendrosios 

dalies temos: deliktinės civilinės atsakomybės samprata, paskirtis, tikslai, funkcijos, 

deliktinės civilinės atsakomybės ypatumai, lyginant su sutartine civiline atsakomybe, 

atsakomybės formos, rūšys, kitos žalos kompensavimo sistemos, deliktinės civilinės 

atsakomybės pagrindų (sąlygų) nustatymas ir jų aiškinimas doktrinoje ir teismų praktikoje, 

deliktinės civilinės atsakomybės be kaltės taikymo ypatumai, rizikos teorijos įtaka civilinei 

atsakomybei. Analizuojamos specialiosios dalies temos: atskirų deliktų bei atsakomybės už 

juos taikymo materialiniai ir procesiniai teisiniai ypatumai, t.y. netiesioginės civilinės 

atsakomybės atvejai (pavyzdžiui, asmens, samdančio kitus asmenis, civilinė atsakomybė, 

asmenų atsakomybė už jų priežiūroje esančių daiktų ar gyvūnų padarytą žalą, civilinė 

atsakomybė už nepilnamečių asmenų padarytą žalą ir kt.), civilinės atsakomybės už didesnio 

pavojaus šaltinio padarytą žalą atvejai, civilinės atsakomybės už fizinio asmens sveikatai ar 

gyvybei padarytą žalą atvejai, viešosios civilinės atsakomybės taikymo ypatumai, profesinės 

civilinės atsakomybės (pavyzdžiui, advokatų, notarų, antstolių, auditorių, gydytojų ir kt.), 

civilinės atsakomybės už netinkamos kokybės produktais padarytą žalą taikymo ypatumai; 

specifiniai civilinės atsakomybės esant ikisutartiniams santykiams taikymo, teisėtais 

veiksmais padarytos žalos kompensavimo klausimai. 

Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi būti įvaldęs deliktų teisės kategorijų sistemą bei 

turėti žinių, kaip tos pačios kategorijos yra suvokiamos ir interpretuojamos teisės doktrinoje, 

teisėkūros procese ir jurisprudencijoje. Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi gebėti 

pasirinktą deliktų teisės problemą nagrinėti platesniame teisės teorinių problemų kontekste, 

mokėti įvairius teisės tyrimo metodus pritaikyti teorinėms bei praktinėms deliktų teisės 

problemoms vertinti ir spręsti. 
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