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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; 
Baudžiamojo proceso teisė 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 134 34 101 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Ugdomos kompetencijos: a) įgytas žinias sieti su tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose problematika; b) 

taikyti baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės normas, skirtas tarptautinei teisinei pagalbai baudžiamosiose bylose, 

remiantis teisės doktrinos ir teismų praktikos analize; c) logiškai ir kritiškai mąstyti sprendžiant teisinio reguliavimo 

problemas; d) argumentuotai vertinti tarptautinės ir nacionalinės teisės aktus, skirtus tarptautinei teisinei pagalbai 

baudžiamosiose bylose, ir teisės taikymo procedūras; e) tobulinti komunikacinius ir tarpasmeninius gebėjimus. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- gebės integruoti žinias apie tarptautinę teisinę pagalbą 

baudžiamosiose bylose reglamentuojančių teisės normas ir 

institutus, jų istorinę raidą; 

Probleminis dėstymas, 

seminarai, diskusija, 

literatūros studijos. 

Teisės aktų bei 

specialiosios 

literatūros apžvalga. 

- gebės tinkamai parinkti tarptautinę teisinę pagalbą 

baudžiamosiose bylose reglamentuojančią teisės normą, ją 

išaiškinti ir teisingai pritaikyti; 
Probleminis dėstymas, 

seminarai, diskusija, 
literatūros studijos. 

Atvejo analizė, 

kontrolinio rašto darbo 
parengimas. 

- gebės išskirti reikšmingas teisės doktrinas bei teismų praktiką ir 
susieti jas su tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose 

bylose problematika; 

- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti tarptautinės teisinės 

pagalbos baudžiamosiose bylose teisės aktus, atsižvelgiant į 

naujausias mokslo tendencijas; 
Probleminis dėstymas, 

seminarai, diskusija, 

literatūros studijos. 

Testavimas, atvejo 

analizė. - gebės sistemiškai analizuoti tarptautinę teisinę pagalbą 

baudžiamosiose bylose reglamentuojančias bei nacionalinės 

teisės normas; 

- galės raštu ir žodžiu, remiantis tarptautinės teisinės pagalbos 

baudžiamosiose bylose teorija bei teismų praktika kritiškai ir 

logiškai perteikti savo idėjas, bei jas argumentuoti; Probleminis dėstymas, 

seminarai, diskusija, 

literatūros studijos. 

Atvejo analizė, 

kontrolinio rašto darbo 

parengimas ir 

pristatymas. 

- galės analizuoti ir etiškai vertinti teismų praktiką; 

- gebės savarankiškai analizuoti, suvokti ir teisingai taikyti 

tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose šaltinius ir 

ją reglamentuojančias teisės normas; 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės informacijos 

duomenų bazėmis bei kitais šaltiniais reikalingais tarptautinės 

teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose žinioms gilinti; 

Probleminis dėstymas, 

seminarai, diskusija, 

literatūros studijos. 

Testavimas, 

kontrolinio rašto darbo 

parengimas ir 
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- gebės raštu ir žodžiu argumentuotai, kritiškai ir logiškai dėstyti 

savo idėjas, dirbti grupėje. 

pristatymas. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Tarptautinės ir Europos Sąjungos 

baudžiamosios teisės santykis su nacionaline 

teise. 

1      1 6 
Mokslinės literatūros 

analizė. 

2. Tarptautinės ir Europos Sąjungos 

baudžiamosios teisės, skirtos tarptautinei 
teisinei pagalbai baudžiamosiose bylose, 

šaltiniai ir jų reikšmė Lietuvos teisei. 

1      1 10 
Mokslinės literatūros 
analizė. 

3. Tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose 

bylose samprata, teisinis pagrindas ir formos; 

prašymo turinys ir forma. 

2  4    6 10 

Mokslinės literatūros 

analizė; darbo 

atlikimas. 

4. Ekstradicija, Europos arešto orderis, Asmens 

perdavimas Tarptautiniam baudžiamajam 

teismui. 

4  4    8 15 

Mokslinės literatūros 

analizė; darbo 

atlikimas. 

5. Baudžiamojo persekiojimo perdavimas ir kitos 

teisinės pagalbos formos. 
4  4    8 15 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

6. Nuteistųjų laisvės atėmimu ir kitomis 

bausmėmis perdavimas tolesniam bausmės 

atlikimui. 

4  4    8 15 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

 
 2     2 30 

Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 16 2 16    34 101  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Kontrolinis darbas 30 Semestro metu 

Semestro metu atliekamas 3 individualūs kontroliniai darbai, 

susieti su tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose 

bylose problematika ir apimantys praktinės situacijos faktinių 

aplinkybių nustatymą, jų teisinį įvertinimą ir sprendimo 

pagrindimą. 

Egzaminas 70 Semestro gale 

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

kurių metu studentai turi parodyti ir žinias, ir jų pagrindu 

susiformuotą tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose 

bylose 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 

ČEPAS, A.; ŠVEDAS, G. 2008 

Asmenų, įtariamų padarius 
nusikalstamą veiką, 

išdavimas baudžiamajam 

persekiojimui (ekstradicija, 

perdavimas Tarptautiniam 

baudžiamajam teismui arba 

pagal Europos arešto 

orderį): tarptautinė teisinė 

pagalba baudžiamosiose 

bylose: mokymo priemonė 

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

JUSYS, O.; 

PAULAUSKAS, R.; 
1999 

Tarptautinis baudžiamasis 

teismas. Teisės problemos 
Nr. 4 Vilnius: Teisės institutas 



ŠVEDAS, G. 

ŠVEDAS, G. 2008 

Baudžiamojo persekiojimo 

perdavimas ir kitos 

savitarpio teisinės pagalbos 

baudžiamosiose bylose 

formos: tarptautinė teisinė 

pagalba baudžiamosiose 

bylose: mokymo priemonė 

 Vilnius: VĮ Registrų centras 

ŠVEDAS, G. 2008 

Kai kurios asmens 

perdavimo pagal Europos 

arešto orderį baudžiamajam 
persekiojimui teorinės ir 

praktinės problemos. Teisė 

t. 1 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

ŠVEDAS, G. 2007 

Nuteistųjų laisvės atėmimu 

perdavimas tolesniam 

bausmės atlikimui: 

tarptautinė teisinė pagalba 

baudžiamosiose bylose: 

mokymo priemonė 

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

Papildoma literatūra 

ČEPAS, A.; ŽILINSKAS, 

J. 
2002 

Asmenų perdavimas 

Tarptautiniam 

baudžiamajam teismui ir jo 

problemos tarptautinėje 

teisėje. Jurisprudencija 

Nr. 4 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

ČEPAS, A.; ŽILINSKAS, 

J. 
2002 

Piliečių ekstradicijos 

nevykdymo taisyklė, 
galimybės jos galimybės jos 

atsisakyti ir ją modifikuoti. 

Teisė 

t. 46 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

VERMEULEN, G.; DE 

BONDT, W.; 

RYCKMAN, Ch. (eds.) 

2012 

Rethinking International 

Cooperation in Criminal 

Matters in the EU 

 
Antwerpen, Apeldoorn, 

Portland: Maklu-Publishers 

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 

 


