
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ ATSKIRAS NUSIKALTIMŲ RŪŠIS  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: prof. dr. Armanas Abramavičius 

Kitas (-i): doc. dr. Andželika Vosyliūtė,  

asist. dr. Paulius Veršekys 

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, 

Baudžiamosios justicijos katedra 

Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222, Vilnius 

411 kab., tel. (8 5) 2366167, el. paštas: bjkatedra@tf.vu.lt 

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 1 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 135 50 85 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Baudžiamosios atsakomybės už atskiras nusikaltimų rūšis dalykas skirtas suteikti sistemines ir fundamentalias žinias apie 

ūkinės baudžiamosios teisės sampratą, sistemą, institutus, atskirų ūkinių nusikalstamų veiklų sudėčių požymius ir 

probleminius aspektus, ugdyti gebėjimus tinkamai aiškinti ir taikyti ūkinės baudžiamosios teisės normas, analizuoti 

teismų praktiką, taip pat formuoti įgūdžius dirbti ir tobulėti savarankiškai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos ūkinės baudžiamosios teisės sąvoką, turinį, reikšmę, 

sistemą, institutus, jos paskirtį ir istorinę raidą; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 

studijos. 

Testavimas, atvejo 

analizė, apklausa 

žodžiu ir raštu. 

- supras ūkinės baudžiamosios teisės institutų turinį 

nacionaliniame, ES ir tarptautiniame reguliavimo kontekste; 
Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 

studijos. 

Testavimas, atvejo 

analizė, apklausa 

žodžiu ir raštu. 
- suvoks ir aiškins ūkinės baudžiamosios teisės normų prasmę ir 

teisingai jas taikys grindžiant teisinius sprendimus; 

- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti žinias, taikant naujausias 

ūkinės baudžiamosios teisės mokslo tendencijas 
šiuolaikiniame kontekste; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 
diskusija, literatūros 

studijos. 

Testavimas, pateikčių 

rengimas ir pristatymas, 
apklausa žodžiu ir raštu. - gebės sistemiškai analizuoti ūkinės baudžiamosios teisės 

normas; 

- galės raštu ir žodžiu, argumentuotai, remiantis ūkinės 

baudžiamosios teisės teorinėmis, bei teismų praktikos analizės 

metu įgytomis žiniomis kritiškai ir logiškai perteikti savo 

idėjas, mintis; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 

studijos. 

Testavimas, atvejo 

analizė, pateikčių 

rengimas ir pristatymas, 

apklausa žodžiu ir raštu. 
- galės analizuoti ir etiškai vertinti teismų praktiką; 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės informacijos 

duomenų bazėmis bei kitais šaltiniais reikalingais 

baudžiamosios teisės specialiosios dalies žinių gilinimui ir 

tolimesnėms studijoms. 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 

studijos. 

Testavimas, atvejo 

analizė, pateikčių 

rengimas ir pristatymas, 

apklausa žodžiu ir raštu. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Ūkinės baudžiamosios teisės samprata, sistema. 2      2 6 

Mokslinės literatūros, 

teismų praktikos 

analizė. 

2. Probleminiai nusikaltimų ir baudžiamųjų 

nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir 

turtiniams interesams aspektai. 

8  4    12 14 

Mokslinės literatūros, 

teismų praktikos 

analizė. 

3. Probleminiai nusikaltimų ir baudžiamųjų 
nusižengimų intelektinei ir pramoninei 

nuosavybei aspektai. 

4  4    8 6 

Mokslinės literatūros, 
teismų praktikos 

analizė 

4. Probleminiai nusikaltimų informatikai aspektai. 2      2 4 

Mokslinės literatūros, 

teismų praktikos 

analizė. 

5. Probleminiai nusikaltimų ir baudžiamųjų 

nusižengimų ekonomikai ir verslo tvarkai 

aspektai. 

8  4    12 15 

Mokslinės literatūros, 

teismų praktikos 

analizė. 

6. Probleminiai nusikaltimų ir baudžiamųjų 

nusižengimų finansų sistemai aspektai. 
8  4    12 15 

Mokslinės literatūros, 

teismų praktikos 

analizė. 

 
 2     2 25 

Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 32 2 16    50 85  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Rašto (kontroliniai) darbai 30 Semestro metu 
Rašto (kontrolinį) darbą sudaro atsakymas raštu į 1 teorinį 

klausimą ir į 1 lakoniškai išdėstytą uždavinį. 

Egzaminas 70 Semestro gale 

Teisingas ir argumentuotas atsakymas į pateiktus 3 teorinius 
klausimus ir 1 praktinę užduotį raštu; sugebėjimas glaustai ir 

logiškai dėstyti mintis; parodymas, kad studentas dirbo 

savarankiškai ir skaitė nurodytus šaltinius. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

ABRAMAVIČIUS, A., et 

al. 
2010 

Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo kodekso 

komentaras. 3 knyga: 

specialioji dalis (213–330 

straipsniai) 

 Vilnius: VĮ Registrų centras 

ABRAMAVIČIUS, A.; 

MIKELĖNAS, V. 
1999 

Įmonių vadovų teisinė 

atsakomybė 
 

Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

BUKELIENĖ, D. 2008 

Baudžiamoji atsakomybė už 

turto pasisavinimą ir turto 
iššvaistymą 

 Vilnius: Eugrimas 

IVOŠKA, G. 2005 

Baudžiamosios atsakomybės 

už nusikalstamas veiklas 

ekonomikai ir verslo tvarkai 

reglamentavimo Lietuvos 

Respublikos baudžiamaisiais 

įstatymais problemos: 

daktaro disertacija. Vilniaus 

universitetas 

 
Vilnius: Vilniaus 

universitetas 

VOSYLIŪTĖ, A. 2009 
Baudžiamoji atsakomybė už 

kvalifikuotą vagystę: daktaro 
 

Vilnius: Vilniaus 

universitetas 



disertacija. Vilniaus 

universitetas 

Papildoma literatūra 

DRAKŠIENĖ, A. 2000 
Baudžiamoji atsakomybė už 

vagystę. Teisė 
t. 37 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

JOECKS, W. 2004 
Strafgesetzbuch. 

Studienkommentar 
 München: C. H. Beck  

SMITH, A. T. H.  1994 

Property Offences: The 

Protection of Property 

Through The Criminal Law 

 London: Sweet & Maxwel 

ВОЛЖЕНКИН, В. 2002 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

 

Санкт-Петербург: 

Юридический центр 

Пресс 

 


