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Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 1 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
nėra 

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 tarptautinės ir Europos Sąjungos (toliau – ES) baudžiamosios teisės 

problematika; b) taikyti baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės normas remiantis teisės doktrinos ir teismų 

praktikos analize; c) logiškai ir kritiškai mąstyti sprendžiant teisinio reguliavimo problemas; d) argumentuotai vertinti 

tarptautinės ir nacionalinės 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 tarptautinę ir ES baudžiamąją teisę 

reglamentuojančių teisės normas ir institutus, jų istorinę raidą; 

Probleminis dėstymas, 

seminarai, diskusija, 

literatūros studijos. 

Teisės aktų bei 

specialiosios 

literatūros apžvalga. 

- gebės tinkamai parinkti tarptautinės ir ES baudžiamosios teisės 

reglamentuojančią teisės normą, ją išaiškinti ir teisingai 

pritaikyti; 
Probleminis dėstymas, 

seminarai, diskusija, 

literatūros studijos. 

Atvejo analizė, rašto 

darbo parengimas. - gebės išskirti reikšmingas teisės doktrinas bei teismų praktiką ir 

susieti jas su tarptautinės ir ES baudžiamosios teisės 
problematika; 

- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti tarptautinės ir ES 

baudžiamosios teisės aktus, atsižvelgiant į naujausias mokslo 

tendencijas; 
Probleminis dėstymas, 

seminarai, diskusija, 

literatūros studijos. 

Testavimas, atvejo 

analizė. 
- gebės sistemiškai analizuoti tarptautinės ir ES baudžiamosios 

teisės, reglamentuojančias bei nacionalinės teisės normas; 

- galės raštu ir žodžiu, remiantis tarptautinės ir ES baudžiamosios 

teisės teorija bei teismų praktika kritiškai ir logiškai perteikti 

savo idėjas, bei jas argumentuoti; Probleminis dėstymas, 

seminarai, diskusija, 

literatūros studijos. 

Atvejo analizė, rašto 

darbo parengimas ir 

pristatymas. 

- galės analizuoti ir etiškai vertinti teismų praktiką; 

- gebės savarankiškai analizuoti, suvokti ir teisingai taikyti 

tarptautinės ir ES baudžiamosios teisės šaltinius bei 

reglamentuojančias teisės normas; 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės informacijos 

duomenų bazėmis bei kitais šaltiniais reikalingais tarptautinės ir 

ES baudžiamosios teisės žinioms gilinti; 
Probleminis dėstymas, 

seminarai, diskusija, 

literatūros studijos. 

Testavimas, rašto 

darbo parengimas ir 

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

savo idėjas, dirbti grupėje. 
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Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Tarptautinės ir Europos Sąjungos 

baudžiamosios teisės samprata. 
2      2 10 

Mokslinės literatūros 

analizė. 

2. Tarptautinės ir Europos Sąjungos 

baudžiamosios teisės šaltiniai ir jų reikšmė 

Lietuvos baudžiamajai teisei. 

4      4 10 
Mokslinės literatūros 

analizė. 

3. Tarptautinės ir Europos Sąjungos 
baudžiamosios teisės santykis su nacionaline 

teise. 

2      2 10 

Mokslinės literatūros 
analizė; darbo 

atlikimas. 

4. Tarptautinės ir Europos Sąjungos 

baudžiamosios teisės įgyvendinimo 

nacionalinėje teisėje būdai, procedūros, 

kontrolė. 

4  2    6 40 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė; 

darbo atlikimas. 

5. Tarptautinės ir Europos Sąjungos 

baudžiamosios teisės bendrosios dalies 

klausimai (jurisdikcija, stadijos, 

bendrininkavimas, teistumas, bausmės ir t. t.). 

8  6    14 45 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė; 

darbo atlikimas. 

6. Europos Sąjungos baudžiamosios teisės 

specialiosios dalies klausimai ir atskirų 

nusikaltimų (prekyba žmonėmis, euro 

padirbinėjimas, sukčiavimas ir t. t.) požymiai. 

8  6    14 45 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė; 

darbo atlikimas. 

7. Tarptautiniai nusikaltimai ir jų klasifikacija, 
tarptautinio pobūdžio nusikaltimai. 

4  2    6 20 

Mokslinės literatūros 
analizė; teismų 

praktikos analizė. 

  4     4 28 
Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 32 4 16    52 208  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Savarankiškas (grupinis) 

mokslo-tiriamasis darbas 
40 Semestro metu 

Semestro metu atliekamas savarankiškas (grupinis) darbas, 

susietas su tarptautinės ar Europos Sąjungos baudžiamosios 

teisės įgyvendinimo nacionalinėje teisėje analize; šių darbų 

pristatymas grupei ir atsakymai į klausimus. 

Egzaminas 60 Semestro gale 

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

kurių metu studentai turi parodyti ir žinias, ir jų pagrindu 

susiformuotą tarptautinės ir Europos Sąjungos baudžiamosios 

teisės problematikos suvokimą, įvertinti įgytus naujus 

gebėjimus. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir 

leidykla ar 

internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

ABRAMAVIČIUS, 

A. 
2008 

Europos Sąjungos teisės standartai 

Lietuvos Respublikos baudžiamojoje 

teisėje. In KATUOKA, S. (ats. red.). 

Teisė besikeičiančioje Europoje: Liber 

Amicorum Pranas Kūris: mokslo 

straipsnių rinkinys 

 

Vilnius: Mykolo 

Romerio universiteto 

Leidybos centras 

ABRAMAVIČIUS, 

A.; MICKEVIČIUS, 

D.; ŠVEDAS, G. 

2005 

Europos Sąjungos teisės aktų 

įgyvendinimas Lietuvos 

baudžiamojoje teisėje  

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

ABRAMAVIČIUS, 

A; PRAPIESTIS, J. 
2014 

Europos Sąjungos baudžiamoji teisė ir 

jos įtaka Lietuvos baudžiamosios 
 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 



teisės Specialiosios dalies institutams. 

In ŠVEDAS, G. (vyr. moksl. red.). 

Europos Sąjungos teisės įtaka 

Lietuvos teisinei sistemai: mokslinių 

straipsnių, skirtų Europos Sąjungos 

teisės įtakai Lietuvos konstitucinei, 

administracinei, aplinkos apsaugos, 

baudžiamajai, civilinei ir civilinio 

proceso, darbo ir socialinės apsaugos 

bei finansų teisei, rinkinys 

KLIP, A. 2012 
European Criminal Law: An 

Integrative Approach. 2nd ed. 
 Cambridge: Intersentia 

ŠVEDAS, G. 2014 

Europos Sąjungos baudžiamoji teisė ir 

jos įtaka Lietuvos baudžiamosios 

teisės Bendrosios dalies institutams. In 

ŠVEDAS, G. (vyr. moksl. red.). 

Europos Sąjungos teisės įtaka 

Lietuvos teisinei sistemai: mokslinių 

straipsnių, skirtų Europos Sąjungos 

teisės įtakai Lietuvos konstitucinei, 

administracinei, aplinkos apsaugos, 

baudžiamajai, civilinei ir civilinio 

proceso, darbo ir socialinės apsaugos 
bei finansų teisei, rinkinys 

 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

ŠVEDAS, G. 2008 

Europos Sąjungos baudžiamosios 

teisės tendencijos ir perspektyvos. In 

KATUOKA, S. (ats. red.). Teisė 

besikeičiančioje Europoje: Liber 

Amicorum Pranas Kūris: mokslo 

straipsnių rinkinys 

 

Vilnius: Mykolo 

Romerio universiteto 

Leidybos centras 

ŠVEDAS, G. 2010 
Europos Sąjungos teisės įtaka 

Lietuvos baudžiamajai teisei. Teisė 
t. 74 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

ŠVEDAS, G. 2014 

Europos Tarybos įtaka Lietuvos 

baudžiamajai teisei. In ŠVEDAS, G. 

(vyr. moksl. red.), et al. Globalizacijos 

iššūkiai baudžiamajai justicijai: 

recenzuotų mokslinių straipsnių 
baudžiamosios teisės, bausmių 

vykdymo ir baudžiamojo proceso 

klausimais rinkinys 

 
Vilnius: VĮ Registrų 

centras 

Papildoma literatūra 

ASP, P. 2012 
The Substantive Criminal Law 

Competence of the EU 
 

Stockholm: Stiftelsen 

Skrifter utgivna av 

Juridiska fakulteten vid 

Stockholms universitet 

BLOMSMA, J. 2012 
Mens Rea and Defences in European 

Criminal Law 
 Cambridge: Intersentia 

DAWES, A.; 

LYNSKEY, O. 
2008 

The Ever-longer Arm of EC Law: The 

Extension of Community Competence 

into the Field of Criminal Law. 

Common Market Law Review 

No. 45 
Dordrecht: M. Nijhoff 

Publ. 

ĐURĐEVIĆ, Z. 

(ed.) 
2006 

Current Issues in European Criminal 

Law and the Protection of EU 
Financial Interests: EU Fraud: 

Criminal Liability of Legal Persons 

and Heads of Businesses: Interaction 

of Supranational and National 

Criminal Justice Authorities 

 

Zagreb: Austrian 
association of 

European criminal law: 

Croatian association of 

European criminal law 

FLETCHER, M.; 

LÖÖF, R.; 

GILMORE, B. 

2008 EU Criminal Law and Justice  
Cheltenham: Edward 

Elgar 

KEILER, J. 2013 
Actus Reus and Participation in 

European Criminal Law 
 

Cambridge; Antwerp; 

Portland: Intersentia 

MARTIN, A. N. 2010 
The Treaty of Lisbon and the 

Stockholm Programme: The 
 

Cuenca: Ediciones de 

la Universidad de 

http://copac.ac.uk/bin/cover-image/9539911818/large


Consolidation of European Criminal 

Law. In European Criminal Law: An 

Overview 

Castilla-LaMancha 

SATZGER, H. 2012 
International and European Union 

Criminal Law 
 

München: C.H. Beck; 

Oxford: Hart; Baden-

Baden: Nomos 

VERNIMMENT-

VAN TIGGELEN, 

G.; SURANO, L; 

and 

WEYEMBERGH, 
A. (eds.) 

2009 

The Future of Mutual Recognition in 

Criminal Matters in the European 

Union = L'avenir de la 

Reconnaissance Mutuelle en Matière 

Pénale dans l'Union Européenne 

 

Bruxelles: Ed. de 

l'Université de 

Bruxelles 

ZWIERS, M. W. 2011 

The European Public Prosecutor's 

Office: Analysis of a Multilevel 

Criminal Justice System 

 Cambridge: Intersentia 

 


