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Dalyko anotacija 

Nusikaltimų asmeniui dalykas skirtas analizuoti tarptautinės ir Europos Sąjungos 

baudžiamosios teisės aktų, taip pat Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių baudžiamųjų 

įstatymų specialiosios dalies normoms, reglamentuojantiems baudžiamąją atsakomybę už 

nusikaltimus asmeniui. Ši disciplina skirta baudžiamosios teisės specialiosios dalies instituto 

– nusikaltimų asmeniui ir jo mokslo problematikos analizei, siekiant plėtoti baudžiamosios 

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

interpretaciją ir taikymą. 

Analizuojamos temos: nusikaltimai žmogaus gyvybei (ypač nužudymas, sukurstymas nužudyti 

privedimas prie savižudybės, padėjimas nusižudyti), nusikaltimai žmogaus sveikatai, 

nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei, nusikaltimai žmogaus laisvei, 

nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, 

nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui, įvairių tarptautinių 

organizacijų ir užsienio šalių patirtis, kvalifikavimo ir atribojimo nuo kitų nusikaltimų 

problemos.  

Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi būti įvaldęs nusikaltimų asmeniui kategorijų sistemą 

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

ir jurisprudencijoje. Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi gebėti pasirinktą nusikaltimų 

problemą nagrinėti platesniame teisės teorinių problemų kontekste, mokėti įvairius teisės 

tyrimo metodus pritaikyti teorinėms bei praktinėms nusikaltimų asmeniui problemoms spręsti. 
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