
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

BAUDŽIAMOJI TEISĖ. SPECIALIOJI DALIS I/II D.  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: prof. dr. Aurelijus Gutauskas 

Kitas (-i): prof. dr. Armanas Abramavičius , doc. dr. Andželika 

Vosyliūtė, lekt. dr. Gerardas Višinskis, lekt. Marius Aidukas, 

dokt. Ramunė Steponavičiūtė, dokt. Martynas Dobrovolskis 

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 

Pirmoji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 5 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis I-II d. Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 130 64 66 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies dalykas skirtas suteikti sistemines ir fundamentalias žinias apie baudžiamosios 

teisės specialiosios dalies institutus, atskirų nusikalstamų veiklų sudėčių požymius, ugdyti gebėjimus tinkamai aiškinti ir 

taikyti baudžiamosios teisės specialiosios dalies normas, analizuoti teismų praktiką, taip pat formuoti įgūdžius dirbti ir 

tobulėti savarankiškai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos baudžiamosios teisės ir Baudžiamojo kodekso specialiosios 

dalies sąvoką, turinį, reikšmę, sistemą, institutus, jos paskirtį ir 

istorinę raidą, BK specialiosios dalies santykį su bendrąja dalimi; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 

studijos. 

Testavimas, atvejo 

analizė, apklausa 

žodžiu ir raštu. 

- supras baudžiamosios teisės specialiosios dalies 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 baudžiamosios teisės specialiosios dalies normų 

prasmę ir teisingai jas taikys grindžiant teisinius sprendimus; 

- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti žinias, taikant naujausias 

baudžiamosios teisės specialiosios dalies mokslo tendencijas 

šiuolaikiniame kontekste; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 

studijos. 

Testavimas, atvejo 

analizė, apklausa 

žodžius ir raštu. - gebės sistemiškai analizuoti baudžiamosios teisės specialiosios 

dalies teisės normas; 

- galės raštu ir žodžiu, argumentuotai, remiantis baudžiamosios 

teisės specialiosios dalies 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, apklausa 

žodžius 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, apklausa 

žodžius ir raštu. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Baudžiamosios teisės specialioji dalis ir jos 

sistema. Nusikaltimų kvalifikavimo 

pagrindai. 

2  2    4 2 
Mokslinės literatūros 

analizė. 

2. Nusikaltimai žmoniškumui ir karo 

nusikaltimai. 
4  4    8 3 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

3. Nusikaltimai Lietuvos valstybės 

nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir 

konstitucinei santvarkai. 

2  2    4 3 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

4. Nusikaltimai žmogaus gyvybei. 4  4    8 4 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

5. Nusikaltimai žmogaus sveikatai. 

Nusikaltimai pavojingi žmogaus sveikatai ir 

gyvybei. 

4  4    8 4 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

6. Nusikaltimai žmogaus laisvei. 2  2    4 2 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

7. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai 

žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir 

neliečiamumui. 

4  4    8 4 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

8. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai 

asmens garbei ir orumui. 
2  2    4 3 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

9. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai 

vaikui ir šeimai. 
2  2    4 3 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

10. Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo 

neliečiamumui. Nusikaltimai ir baudžiamieji 

nusižengimai asmens lygiateisiškumui ir 

sąžinės laisvei. 

2  2    4 4 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

11. Nusikaltimai piliečių rinkimų teisėms ir 

Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo bei 

savivaldybių tarybų rinkimų ar referendumo 

tvarkai. 

2  2    4 4 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

12. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai 

asmens socialinėms teisėms. 
2  2    4 4 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

 
       26 

Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 32  32    64 66  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Darbas 

seminarų metu 
10 Semestro metu 

Aktyvus dalyvavimas diskusijose seminarų metų, užduodant klausimus ir 

atsakant į juos. Vertina seminarų dėstytojai. 

Koliokviumas 20 
Semestro 

antroje pusėje 

Atsakymai raštu į 2 klausimus (uždarojo ar (ir) atvirojo tipo klausimus 

arba praktines užduotis) iš temų, kurios iš anksto praneštos studentams. 

Egzaminas 70 Semestro gale 

Teisingas ir argumentuotas atsakymas į 2 teorinius klausimus (uždarojo ar 

(ir) atvirojo tipo) ir 1 praktinę užduotį raštu. Klausimai formuluojami 

siekiant išsiaiškinti studento žinias, problematikos suvokimą, įvertinti 

įgytus naujus gebėjimus, taip pat sugebėjimą glaustai ir logiškai dėstyti 

mintis; parodymą, kad studentas dirbo savarankiškai ir analizavo 

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. 
2001 

Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis: 

vadovėlis. 1, 2 knygos. 2-asis papild. leid. 
 Vilnius: Eugrimas 

ABRAMAVIČIUS, A., 

et al. 
2009 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

kodekso komentaras. Antra knyga: 

specialioji dalis (99-212 straipsniai) 

 
Vilnius: VĮ 

Registrų centras 

ABRAMAVIČIUS, A., 

et al. 
2010 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

kodekso komentaras. Trečia knyga: 

specialioji dalis (213-330 straipsniai) 

 
Vilnius: VĮ 

Registrų centras 

ABRAMAVIČIUS, A.; 

ŠVEDAS, G. 
2008 

Kai kurios baudžiamosios atsakomybės už 

nusikaltimus vaikų seksualinio 

apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui 

reglamentavimo problemos. Teisė 

t. 66 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto 

leidykla 

MILINIS, A. 2011 Baudžiamoji atsakomybė už nužudymą  
Vilnius: VĮ 

Registrų centras 

Papildoma literatūra 

ABRAMAVIČIUS, A.; 

MICKEVIČIUS, D.; 

ŠVEDAS, G. 

2005 

Europos Sąjungos teisės aktų 

įgyvendinimas Lietuvos baudžiamojoje 

teisėje 

 

Vilnius: Teisinės 

informacijos 

centras 

SMITH, J. C.; 

HOGAN, B. 
1992 Criminal Law. 7th ed.  

London: 

Butterworths 

ДОДОНОВ, В. Н.; 

КАПИНУС, О. С.; 

ЩЕРБА, С. П. 

2010 
Сравнительное уголовное право. 

Особенная часть  
 

Москва: 

Юрлитинформ 

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 

ŠVEDAS, G. (vyr. 

moksl. red.) 
2014 

Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai 

justicijai // recenzuotų mokslinių 

straipsnių, skirtų baudžiamosios teisės,  

baudžiamojo proceso ir bausmių vykdymo 

problematikai, rinkinys 

 
Vilnius, VĮ 

Registrų centras 

ŠVEDAS, G. (vyr. 

moksl. red.) 
2016 

Baudžiamoji justicija ir verslas: 

recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų 

baudžiamosios teisės ir baudžiamojo 

proceso problematikai, rinkinys 

 Vilnius 

 


