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Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 9 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 

Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis I-II d. 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 133 32 101 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Ugdomos kompetencijos: a) įgytas žinias sieti su bausmių skyrimo problematika; b) taikyti teisės normas remiantis teisės 

doktrinos ir teismų praktikos analize; c) logiškai ir kritiškai mąstyti sprendžiant teisinio reguliavimo problemas; d) 

argumentuotai vertinti teisės aktus ir teisės taikymo procedūras; e) tobulinti komunikacinius ir tarpasmeninius gebėjimus. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- gebės integruoti žinias apie bausmės skyrimo procesą 

reglamentuojančių teisės normas ir institutus, jų istorinę raidą; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 

studijos. 

Rašto darbo 

paruošimas ir 

pristatymas. 

- gebės tinkamai parinkti bausmės skyrimo procesą 

reglamentuojančią teisės normą, ją išaiškinti ir teisingai pritaikyti; 
Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 

studijos. 

Rašto darbo 

paruošimas ir 

pristatymas, atvejo 

analizė. 
- gebės išskirti reikšmingas teisės doktrinas bei teismų praktiką ir 

susieti jas su bausmių skyrimo problematika. 

- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti bausmių skyrimą 

reglamentuojančius teisės aktus, atsižvelgiant į naujausias 

bausmės skyrimo proceso mokslo tendencijas; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 

studijos. 

Testavimas, pateikčių 

rengimas ir 

pristatymas. - gebės sistemiškai analizuoti bausmės skyrimo procesą 

reglamentuojančias ES, tarptautinės ir nacionalinės teisės normas. 

- galės raštu ir žodžiu, remiantis bausmių skyrimo proceso teorija 

bei teismų praktika kritiškai ir logiškai perteikti savo idėjas, bei 

jas argumentuoti; 
Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 

studijos. 

Rašto darbo 

paruošimas ir 

pristatymas, atvejo 

analizė. 

- galės analizuoti ir etiškai vertinti teismų praktiką; 

- gebės savarankiškai analizuoti, suvokti ir teisingai taikyti bausmės 

skyrimą reglamentuojančias teisės normas. 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės informacijos 

duomenų bazėmis bei kitais šaltiniais reikalingais bausmių 

skyrimo proceso žinioms gilinti; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 

studijos. 

Testavimas, atvejo 

analizė. 
- gebės raštu ir žodžiu argumentuotai, kritiškai ir logiškai dėstyti 

savo idėjas, dirbti grupėje. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas 

ir užduotys 
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Užduotys 

1. Bausmės samprata, jos paskirtis; bausmių 

sistema ir rūšys; sankcija kaip bausmės 

skyrimo įstatyminė riba; teisiamojo 

asmenybės samprata ir jos vertinimas 

bausmės skyrime. 

2  2    4 6 
Mokslinės literatūros 

analizė. 

2. Bausmės skyrimo principai; bendrieji 

bausmės skyrimo pagrindai. 
2  2    4 10 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė; 

darbo atlikimas. 

3. Bausmės skyrimas esant realiajai ir idealiajai 

nusikaltimų sutapčiai. 
2  2    4 8 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė; 

darbo atlikimas. 

4. Bausmės skyrimas pagal kelis 

nuosprendžius. 
2  2    4 8 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė; 

darbo atlikimas. 

5. Bausmės, švelnesnės negu žemiausioji 

įstatymo nustatyta riba, skyrimas. 
2  2    4 10 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė; 

darbo atlikimas. 

6. Bausmės skyrimas pirmą kartą teisiamam 

asmeniui ir recidyvo atveju. 
2  2    4 8 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė; 

darbo atlikimas. 

7. Bausmės skyrimas nebaigtos nusikalstamos 

veikos ir bendrininkavimo atveju. 
2  2    4 10 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė; 

darbo atlikimas. 

8. Bausmės skyrimas nepilnamečiui. 2  2    4 8 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

 
       33 

Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 16  16    32 101  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Savarankiškas (grupinis) 

mokslo-tiriamasis darbas 
30 Semestro metu 

Semestro metu atliekami 4-6 savarankiški (grupiniai) rašto 

darbai, susieti su teismų bausmių skyrimo praktikos analize; 

šių darbų pristatymas grupei ir atsakymai į klausimus. Rašto 

darbe turi būti išanalizuojama tam tikros bausmių skyrimo 

problemos teoriniai, teisinio reglamentavimo ir teismų 

praktikos aspektai. 

Egzaminas 70 Semestro gale 

Atsakymai į (iš anksto pateikto klausimo sąrašo) 2 klausimus, 

kurių metu studentai turi parodyti ir žinias, ir jų pagrindu 

susiformuotą bausmių skyrimo ypatumų problematikos 

suvokimą, įvertinti įgytus naujus gebėjimus ir kompetencijas. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

ABRAMAVIČIUS, A., et 

al. 
2004 

Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo kodekso 

komentaras. Pirma knyga: 

 Vilnius: Vilniaus spauda 



bendroji dalis (1-98 

straipsniai) 

DAPŠYS, A., et al. 1998 

Baudžiamųjų sankcijų darna. 

Sistemos sukūrimo 

prielaidos 

 
Vilnius: Lietuvos teisės 

institutas 

DAPŠYS, A.,; 

MISIŪNAS, J.; 

ČAPLINSKAS, A. 

2008 
Bausmės individualizavimo 

teisinės problemos 
 Vilnius: Teisės institutas 

PIESLIAKAS, V. 2008 
Lietuvos baudžiamoji teisė. 

2 knyga 
 Vilnius: Justitia 

ŠVEDAS, G. 2006 

Baudžiamosios politikos 

pagrindai ir tendencijos 

Lietuvos Respublikoje 

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

Papildoma literatūra 

ABRAMAVIČIUS, A.; 

MICKEVIČIUS, D.; 

ŠVEDAS, G. 

2005 

Europos Sąjungos teisės 

aktų įgyvendinimas Lietuvos 

baudžiamojoje teisėje 

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

ŠVEDAS, G. 2003 

Laisvės atėmimo bausmė: 

baudžiamosios politikos, 

baudžiamieji teisiniai ir 

vykdymo aspektai 

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

МАЛИНОВСКИЙ, А. 2002 

Сравнительное 

правоведение в сфере 

уголовного права 

 

Смоленск: 

Международные 

отношения 

 


