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Dalyko anotacija 

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies problemų dalykas skirta analizuoti tarptautinės ir 

Europos Sąjungos baudžiamosios teisės aktų, taip pat Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių 

baudžiamųjų įstatymų specialiosios dalies normoms. Ši disciplina skirta baudžiamosios teisės 

specialiosios dalies ir jos mokslo problematikos analizei, siekiant plėtoti baudžiamosios teisės 

mokslo doktrinas, taip pat užtikrinti teisingą bei tinkamą baudžiamųjų įstatymų nuostatų 

interpretaciją ir taikymą. 

Nagrinėjamos atskiros nusikaltimų grupės, numatytos Baudžiamojo kodekso specialiojoje 

dalyje: nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai, nusikaltimai Lietuvos Respublikos 

nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai, nusikaltimai ir 

baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai, nusikaltimai žmogui, nusikaltimai privataus 

asmens gyvenimo neliečiamumui, nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, 

turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, nusikaltimai intelektinei ir pramoninei nuosavybei, 

nusikaltimai informatikai, nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo 

tvarkai, nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai, nusikaltimai ir 

baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, nusikaltimai 

visuomenės saugumui, nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu 

narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, 

nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai, nusikaltimai ir baudžiamieji 

nusižengimai dorovei ir pan. Analizuojamos šių grupių nusikaltimų ir baudžiamųjų 

nusižengimų sąvokos, požymiai, vienų nuo kitų atribojimo ir kvalifikavimo teorinės ir 

praktinės problemos. 

Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi būti įvaldęs baudžiamosios teisės specialiosios 

dalies kategorijų sistemą bei turėti žinių, kaip tos pačios kategorijos yra suvokiamos ir 

interpretuojamos teisės doktrinoje ir jurisprudencijoje. Baigęs studijuoti dalyką doktorantas 

turi gebėti pasirinktą baudžiamosios teisės specialiosios dalies problemą nagrinėti 

platesniame teisės teorinių problemų kontekste, mokėti įvairius teisės tyrimo metodus 

pritaikyti teorinėms bei praktinėms baudžiamosios teisės specialiosios dalies problemoms 
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