
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

NUSIKALTIMŲ KVALIFIKAVIMO PROBLEMOS  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: prof. dr. Armanas Abramavičius 

Kitas (-i): prof. dr. Aurelijus Gutauskas,  

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 2 (pavasario) semestras  Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
Baudžiamoji teisė 

Baudžiamojo proceso teisė 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

10 260 52 208 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Ugdomos kompetencijos: a) įgytas žinias sieti su nusikaltimų kvalifikavimo problematika; b) nusikaltimų kvalifikavimo 

taisyklių ir proceso suvokimo gilinimas; c) nusikaltimų kvalifikavime taikomų teisės šaltinių interpretavimo ir sintezės, 

reikšmingų faktų atrankos, jų teisinio vertinimo įgūdžių formavimas; d) nusikaltimų kvalifikavimo rezultatų procesinio 

įforminimo gebėjimų ugdymas; e) savarankiško darbo ir tobulėjimo įgūdžių formavimas. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos nusikalstamų veikų kvalifikavimo esmę, jo socialinę ir 

teisinę reikšmę, oficialaus ir neoficialaus kvalifikavimo 

takoskyrą, teisinio reglamentavimo ypatybes, įgyvendinimo 

būdus; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 

studijos. 

Testavimas; apklausa 

žodžiu ir raštu; atvejo 

analizė; minčių lietus. 

- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti nusikaltimų 

kvalifikavimo žinias, atsižvelgiant į naujausias mokslo 
tendencijas; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 
studijos. 

Testavimas; apklausa 

žodžiu ir raštu; atvejo 

analizė; minčių lietus; 
rašto darbas. 

- gebės analizuoti, išskirti ir vertinti reikšmingas teisės doktrinas 

bei teismų praktiką ir susieti jas su nusikaltimų kvalifikavimo 

problematika; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 

studijos. 

Testavimas; apklausa 

žodžiu ir raštu; atvejo 

analizė; minčių lietus; 

rašto darbas. 

- gebės iškirti teisiškai reikšmingus faktus, atskleisti 

nusikalstamų veikų sudėčių turinį, atlikti faktų ir jų vertinimo 

teisinių standartų (sudėčių) atrankos ir sugretinimo operacijas;  
Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 

studijos. 

Testavimas; apklausa 

žodžiu ir raštu; atvejo 

analizė; minčių lietus; 

rašto darbas. 

- gebės atriboti nusikalstamas veikas tarpusavyje bei nuo kitokių 

teisės pažeidimų ar kazusų, įveikti nusikalstamų veikų sudėčių 

konkurenciją, fiksuoti nusikalstamų veikų stadijas, 

bendrininkavimą, daugetą; 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės informacijos 

duomenų bazėmis bei kitais šaltiniais reikalingais nusikaltimų 

kvalifikavimo žinioms gilinti; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 
studijos. 

Testavimas; apklausa 

žodžiu ir raštu; atvejo 

analizė; minčių lietus; 
rašto darbas. 

- 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. Nusikalstamų veikų kvalifikavimas kaip teisės 

studijų disciplina. 
2      2 6 

Mokslinės literatūros 

analizė. 

2. Nusikalstamų veikų kvalifikavimo samprata ir 

reikšmė. 
4  2    6 6 

Mokslinės literatūros 

analizė. 

3. Oficialaus nusikalstamų veikų kvalifikavimo 

prielaidos. 
2  1    3 6 

Mokslinės literatūros 

analizė 

4. Nusikalstamos veikos sudėtys ir požymiai. 

Socialiai pavojinga/žalinga veika. 
2  1    3 6 

Mokslinės literatūros 

analizė. 

5. Nusikalstamų veikų kvalifikavimo 
imperatyvas. Nusikalstamų veikų 

kvalifikavimo subjektai. 

2  1    3 10 

Mokslinės literatūros 
ir teismų praktikos 

analizė; rašto darbas. 

6. Kvalifikavimo procesas kaip teisinis tikrovės 

pažinimas. 
1  1    2 6 

Mokslinės literatūros 

analizė. 

7. Kvalifikavimo specifika atskirose baudžiamojo 

proceso stadijose. Nusikalstamų veikų 

perkvalifikavimas. 

2  1    3 20 

Mokslinės literatūros 

ir teismų praktikos 

analizė; rašto darbas. 

8. Nusikalstamų veikų atribojimas nuo kitokių 

teisės pažeidimų ir kazusų. 
2  1    3 20 

Mokslinės literatūros 

ir teismų praktikos 

analizė; rašto darbas. 

9. Nusikalstamų veikų tarpusavio atribojimas. 2  1    3 20 

Mokslinės literatūros 

ir teismų praktikos 

analizė; rašto darbas. 

10. Nebaigtų nusikalstamų veikų kvalifikavimas. 4  1    5 10 

Mokslinės literatūros 

ir teismų praktikos 

analizė; rašto darbas. 

11. Bendrininkaujant padarytų veikų 
kvalifikavimas. 

4  2    6 20 

Mokslinės literatūros 
ir teismų praktikos 

analizė; rašto darbas. 

12. Nusikalstamų veikų sudėčių konkurencija ir jos 

įveikimas. 
3  2    5 15 

Mokslinės literatūros 

ir teismų praktikos 

analizė; rašto darbas. 

13. Nusikalstamų veikų daugeto kvalifikavimas.  2  2    4 15 

Mokslinės literatūros 

ir teismų praktikos 

analizė. 

 
 4     4 48 

Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 32 4 16    52 208  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Rašto (kontroliniai) darbai 30 Semestro metu 

Rašto (kontrolinį) darbą sudaro atsakymas raštu į 1 teorinį 

klausimą, parinktą iš nusikalstamų veikų kvalifikavimo 

doktrinos, ir 1 lakoniškai išdėstytą uždavinį. 

Egzaminas 70 Semestro gale 

Atsakymas raštu į 1 teorinį klausimą, parinktą iš nusikalstamų 

veikų kvalifikavimo doktrinos, ir 1 lakoniškai išdėstytą 
uždavinį. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

APANAVIČIUS, M.; 

PAVILONIS V. 
1983 

Nusikaltimų kvalifikavimo 

procesas ir jų atribojimas 
 

Vilnius: Vilniaus 

universitetas 

APANAVIČIUS, M.; 

PAVILONIS V. 
1980 

Nusikaltimų kvalifikavimo 

teoriniai pagrindai 
 

Vilnius: Vilniaus 

universitetas 



BIELIŪNAS, E. 2012 

Baudžiamojo įstatymo 

blanketinės dispozicijos ir jų 

taikymas kvalifikuojant 

nusikalstamas veikas. In 

ŠVEDAS, G. (vyr. moksl. 

red.). Nepriklausomos 

Lietuvos teisė: praeitis, 

dabartis ir ateitis: Liber 

Amicorum profesoriui Jonui 

Prapiesčiui: recenzuotų 
mokslinių straipsnių rinkinys 

 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto Teisės fakulteto 

Alumni draugija 

PAVILONIS, V.; 

BIELIŪNAS E. 
1984 

Nusikaltimų kvalifikavimas 

esant jų daugetui ir 

baudžiamosios teisės normų 

konkurencijai 

 
Vilnius: Vilniaus 

universitetas 

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 

Papildoma literatūra 

BIELIŪNAS, E. 2008 

Nusikalstamų veikų 

kvalifikavimo erdvė ir 

definicijos. Teisė 

t. 69 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

BIELIŪNAS, E. 2012 

Nusikalstamų veikų 

kvalifikavimo oficialumas. 

In MERKEVIČIUS, R. (vyr. 

moksl. red.). Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo 

proceso kodeksui – 10 metų: 

recenzuotų mokslinių 

straipsnių, skirtų Lietuvos ir 
užsienio šalių baudžiamojo 

proceso, baudžiamosios 

teisės ir kriminalistikos 

aktualijoms ir problematikai, 

rinkinys 

 
Vilnius: Lietuvos teismo 

ekspertizės centras 

BIELIŪNAS, E. 2008 

Nusikalstamų veikų 

kvalifikavimo studijų 

orientyrai. Teisė 

t. 66 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

GIRDAUSKAS, M.  2009 

Teismo kompetencija keisti 

inkriminuojamos veikos 

kvalifikavimą. Teisės 

problemos 

Nr. 3 
Vilnius: Lietuvos teisės 

institutas 

VERŠEKYS, P. 2012 

Nusikalstamos veikos 

sudėties požymio samprata 
ir ją lemiantys veiksniai. 

Teisė 

t. 82 
Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla 

КОРНЕЕВА, А. В. 2006 

Теоретические основы 

квалификации 

преступлений 

 Москва: Проспект 

КУДРЯВЦЕВ, В. Н. 2001 

Общая теория 

квалификации 

преступлений. 2-е изд., 

переработ. и доп. 

 Москва: Юристъ 

 


