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Dalyko anotacija 

Materialinės atsakomybės dalykas skirtas pagilinti doktorantų teorines ir praktines žinias apie 

materialinės atsakomybės santykių reguliavimą darbo teisėje, ypatingą dėmesį skiriant teorinių 

klausimų analizei, kuri iliustruojama teismų praktika. Siekiama išgryninti, kokią vietą 

materialinės atsakomybės klausimai užima bendroje deliktų sistemoje, tokiu būdu sudaromos 

prielaidos kompleksiškoms ir integruotos materialinės atsakomybė instituto studijoms, 

susiejant šios atsakomybės taikymą su bendrąja civilinės atsakomybės sistema. 

Analizuojamos temos: materialinės atsakomybės pagal darbo teisę samprata, jos atribojimas 

nuo gretutinių teisės priemonių, materialinės atsakomybės subjektai, bendrosios ir specialiosios 

materialinės atsakomybės sąlygos, atskiros darbuotojų ir darbdavių materialinės atsakomybės 

rūšys, jų ypatumai, padarytos žalos ir atlygintinų nuostolių dydžio nustatymas, terminai 

materialinės atsakomybės institute, žalos atlyginimo tvarka.  

Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi būti įvaldęs materialinės atsakomybės 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 materialinės atsakomybės problemą nagrinėti platesniame teisės teorinių 

problemų kontekste, mokėti įvairius teisės tyrimo metodus pritaikyti teorinėms bei praktinėms 

materialinės atsakomybės problemoms vertinti ir spręsti. 
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