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Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Pasirenkamasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 2 (pavasario) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
Konstitucinė teisė 

Baudžiamoji teisė 

Baudžiamojo proceso teisė 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 133 34 99 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Siekiama, kad studentai įgytų: a) sisteminių žinių apie baudžiamajai justicijai reikšmingus Konstitucijos imperatyvus ir 

svarbiausius Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktus, kuriuose jie išaiškinti; b) gebėjimų tinkamai aiškinti ir 

taikyti Konstitucijos ir baudžiamosios justicijos teisės šakų nuostatas, kritiškai ir logiškai spręsti baudžiamosios justicijos 

santykių teisinio reguliavimo problemas; c) gebėjimų analizuoti ir įvertinti Konstitucinio Teismo jurisprudenciją; d) 

gebėjimų tobulėti ir dirbti savarankiškai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- gebės integruoti žinias apie Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio teismo doktriną baudžiamosios justicijos 

klausimais; 

Paskaitos, probleminis 

dėstymas, diskusija, 

literatūros studijos, 

konstitucinės 

jurisprudencijos analizė. 

Egzaminas raštu. 
- gebės teikti bylų analize pagrįstas rekomendacijas ir 

išvadas dėl nacionalinės teisės ar nacionalinių teismų 

sprendimų atitikties konstitucinėms nuostatoms ar ginčų 

išsprendimo; 

- gebės sistemiškai analizuoti, inovatyviai ir integraliai 

taikyti baudžiamosios justicijos teisės šakų įstatymus, 

atsižvelgiant į naujausią konstitucinę jurisprudenciją ir 

mokslo tendencijas; 

Paskaitos, probleminis 

dėstymas, diskusija, 

literatūros studijos, 

konstitucinės 

jurisprudencijos analizė. 

Situacijos analizė, 

apklausa žodžiu, rašto 

darbas ir jo pristatymas. 

- galės raštu ir žodžiu, remiantis Konstitucinio teismo 

praktika, kritiškai ir logiškai perteikti savo idėjas, bei jas 

argumentuoti; 

Paskaitos, probleminis 

dėstymas, diskusija, 

literatūros studijos, 

konstitucinės 

jurisprudencijos analizė. 

Situacijos analizė, 

apklausa žodžiu, rašto 

darbas ir jo pristatymas. 
- galės analizuoti ir etiškai vertinti ikiteisminio tyrimo 

institucijų ir teismų praktiką atitikimo konstitucinėms 

nuostatoms požiūriu; 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės 

informacijos duomenų bazėmis bei kitais šaltiniais, 

reikalingais konstitucinės jurisprudencijos žinioms 

gilinti. 

Paskaitos, probleminis 

dėstymas, diskusija, 

literatūros studijos, 

konstitucinės 

jurisprudencijos analizė. 

Situacijos analizė, 

apklausa žodžiu, rašto 

darbas ir jo pristatymas. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir uţduotys 
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Uţduotys 

1. Konstitucinės jurisprudencijos samprata ir 

dinamika. Konstitucinės jurisprudencijos ir 

bendrosios kompetencijos teismų 

jurisprudencijos baudžiamosiose bylose 

sąveika. 

4      4 8 

Konstitucinės 

jurisprudencijos 

analizė, mokslinės 

literatūros analizė. 

2. Bylų, kuriose priimtuose baigiamuosiuose 

Konstitucinio Teismo aktuose, suformuluota 

baudžiamajai teisei reikšminga konstitucinė 

doktrina, apžvalga. 

4      4 8 

Konstitucinės 

jurisprudencijos 

analizė, mokslinės 

literatūros analizė. 

3. Nusikalstamos veikos samprata konstitucinėje 

jurisprudencijoje. 
4      4 8 

Konstitucinės 

jurisprudencijos 

analizė, mokslinės 

literatūros analizė, 

rašto darbas. 

4. Baudžiamosios atsakomybės ir bausmės 

samprata konstitucinėje jurisprudencijoje. 
4      4 8 

Konstitucinės 

jurisprudencijos 

analizė, mokslinės 

literatūros analizė, 

rašto darbas. 

5. Konstitucinė jurisprudencija, skirta asmens, 

įtariamo (kaltinamo) nusikalstamos veikos 

padarymu, statusui. Konstitucinė teisė į teisingą 

teismą. 

6      6 10 

Konstitucinės 

jurisprudencijos 

analizė, mokslinės 

literatūros analizė, 

rašto darbas. 

6. Konstitucinė jurisprudencija, skirta kitiems 

baudžiamojo proceso klausimams. 
4      4 8 

Konstitucinės 

jurisprudencijos 

analizė. 

7. Konstitucinė jurisprudencija, skirta nuteistųjų 

teisėms bausmių vykdyme. 
2      2 4 

Konstitucinės 

jurisprudencijos 

analizė, mokslinės 

literatūros analizė, 

rašto darbas. 

8. Potencialios baudžiamajai justicijai 

reikšmingos konstitucinės bylos. 
4      4 8 

Konstitucinės 

jurisprudencijos 

analizė, mokslinės 

literatūros analizė, 

rašto darbas. 

  2     2 37 
Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 32 2     34 99  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Rašto darbas 40 Semestro metu 

Rašto darbas, susieti su Konstitucinio teismo praktikos 

analize; šio darbo pristatymas grupei ir atsakymai į 

klausimus. Rašto darbe turi būti išanalizuojama tam tikros 

baudžiamosios justicijos problemos konstitucinėje justicijoje 

klausimai. 

Egzaminas raštu 60 Semestro gale 

Atsakymai raštu į (iš anksto pateikto klausimo sąrašo) 2 

atvirojo tipo klausimus (užduotis), kurių metu studentai turi 

parodyti ir žinias, ir jų pagrindu susiformuotą problematikos 

suvokimą, įvertinti įgytus naujus gebėjimus ir kompetencijas. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 



leidinio tomas 

Privaloma literatūra 

ABRAMAVIČIUS, A. 2008 

Europos Sąjungos teisės 

standartai Lietuvos 

Respublikos baudžiamojoje 

teisėje. In KATUOKA, S. 

(ats. red.). Teisė 

besikeičiančioje Europoje: 

Liber Amicorum Pranas 

Kūris: mokslo straipsnių 

rinkinys 

 
Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas 

ABRAMAVIČIUS, A. 2004 

Lietuvos baudžiamosios 

teisės konstituciniai 

principai Europos Sąjungos 

teisės kontekste. In 

Konstitucija, nacionalinė 

teisė ir Europos teisė: 

Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo ir 

Lenkijos Respublikos 

Konstitucinio Tribunolo 

aštuntosios konferencijos 

medžiaga 

 

Vilnius: Lietuvos 

Respublikos Konstitucinis 

Teismas 

ABRAMAVIČIUS,A.; 

JARAŠIŪNAS, E. 
2004 

Konstitucinė dimensija 

baudžiamojoje teisėje. Teisė 
t. 53 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

ANCELIS, P., et al. 2009 

Sąžiningas baudžiamasis 

procesas: probleminiai 

aspektai 

 Vilnius: Industrus 

Papildoma literatūra 

ABRAMAVIČIUS, A. 2005 

Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo kodekso 

specialiosios dalies 

europeizacijos problemos. 

Teisė 

t. 54 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

ABRAMAVIČIUS, A. 2002 

Narystė Europos Sąjungoje 

ir Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo 

įgaliojimai Konstitucinė 

jurisprudencija 

Nr. 2 

Vilnius: Lietuvos 

Respublikos Konstitucinis 

Teismas 

ABRAMAVIČIUS, A.; 

MICKEVIČIUS, D.; 

ŠVEDAS, G. 

2005 

Europos Sąjungos teisės 

aktų įgyvendinimas Lietuvos 

baudžiamojoje teisėje 

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

FEDOSIUK, O. 2012 

Baudžiamoji atsakomybė 

kaip kraštutinė priemonė 

(ultima ratio): teorija ir 

realybė. Jurisprudencija 

Nr. 2 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

GODA, G. 2011 

Konstitucinė justicija ir 

baudžiamojo proceso teisės 

mokslas. Teisė 

t. 78 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

KŪRIS, E. 2003 

Konstitucijos aiškinimas, 

konstitucinės teisės šaltiniai 

ir besikeičianti konstitucinės 

teisės paradigma. Teisės 

problemos 

Nr. 3 
Vilnius: Lietuvos teisės 

institutas 

KŪRIS, E. 2006 
Konstitucinė teisė kaip teisė 

be spragų. Jurisprudencija 
Nr. 12 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

KŪRIS, E. 2009 

Teismo precedentas kaip 

teisės šaltinis Lietuvoje: 

oficiali konstitucinė 

doktrina, teisinio mąstymo 

stereotipai ir 

kontrargumentai. 

Jurisprudencija 

Nr. 2 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

MERKEVIČIUS, R. 2010 Teismo nešališkumo t. 76 Vilnius: Vilniaus 



principo samprata Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio 

Teismo ir Europos žmogaus 

teisių teismo 

jurisprudencijoje. Teisė 

universiteto leidykla 

MERKEVIČIUS, R. (vyr. 

moksl. red.) 
2011 

Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo proceso 

kodeksui – 10 metų: 

recenzuotų mokslinių 

straipsnių, skirtų Lietuvos ir 

užsienio baudžiamojo 

proceso, baudžiamosios 

teisės ir kriminalistikos 

aktualijoms ir problematikai, 

rinkinys 

 
Vilnius: Lietuvos teismo 

ekspertizės centras 

ŠVEDAS, G. (vyr. moksl. 

red.) 
2011 

Lietuvos Respublikos 

baudžiamajam kodeksui – 10 

metų: recenzuotų mokslinių 

straipsnių, skirtų 

baudžiamosios politikos ir 

baudžiamųjų įstatymų 

teisėkūros, baudžiamosios 

teisės, baudžiamojo proceso 

ir nusikaltimų kvalifikavimo 

problematikai, rinkinys 

 Vilnius: VĮ Registrų centras 

 


