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BENDROJI DALIS
1 tema. Nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo (nusikalstamos veikos) sudėtis
Nusikalstamos veikos sudėties samprata. Nusikalstama veika ir nusikalstamos veikos sudėtis.
Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Objektyvieji ir subjektyvieji nusikalstamos veikos
sudėties požymiai. Pagrindiniai ir fakultatyvūs nusikalstamos veikos sudėties požymiai, jų reikšmė
įrodinėjimo ir nusikalstamos veikos kvalifikavimo procesui.
Nusikalstamos veikos sudėtis ir Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio dispozicija.
Nusikalstamos veikos sudėtis kaip baudžiamosios atsakomybės pagrindas.
Nusikalstamos veikos sudėčių rūšys. Pagrindinė, kvalifikuota ir privilegijuota nusikalstamos
veikos sudėtys. Formali ir materiali nusikalstamos veikos sudėtys.
Nusikalstamų veikų kvalifikavimo samprata.
2 tema. Nusikalstamos veikos sudėties objektyvieji požymiai
Nusikalstamos veikos objektyviųjų požymių aprašymo būdai Baudžiamojo kodekso specialiosios
dalies straipsnio dispozicijoje.
Baudžiamojo įstatymo ginamos vertybės (objektas) kaip objektyvus nusikalstamos veikos sudėties
požymis.
Baudžiamojo įstatymo ginamų vertybių sistema. Pagrindinės, papildomos ir fakultatyvinės
baudžiamojo įstatymo ginamos vertybės, jų atribojimas. Baudžiamojo įstatymo ginamų vertybių įtaka
nusikalstamų veikų kvalifikavimui.
Pavojinga veika. Pavojingas veikimas, jo formos. Atsakomybės už pavojingą neveikimą sąlygos.
Pavojingi padariniai ir jų reikšmė nusikalstamų veikų kvalifikavimui. Pavojingų padarinių rūšys.

Priežastinis ryšys tarp pavojingos veikos ir pavojingų padarinių, jo nustatymo problemos.
Adekvataus priežastingumo teorija. Conditio sine qua non priežastinio ryšio teorija.
Asmens trauktino baudžiamojon atsakomybėn amžius kaip objektyvus nusikalstamos veikos
sudėties požymis. Reikalavimai amžiui nustatyti baudžiamojoje byloje.
Nusikalstamos veikos sudėties objektyvieji fakultatyvūs požymiai ir jų reikšmė nusikalstamų
veikų kvalifikavimui. Nusikalstamos veikos dalykas, jo samprata. Nusikalstamos veikos padarymo vieta,
laikas, būdas, priemonės, įrankiai bei aplinkybės, jų samprata. Specialaus nusikalstamos veikos subjekto
požymiai ir jų reikšmė įrodinėjimo procesui. Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies normos,
numatančios specialiuosius subjekto požymius.
3 tema. Nusikalstamos veikos sudėties subjektyvieji požymiai
Nusikalstamos veikos subjektyviųjų požymių aprašymas BK specialiosios dalies straipsnio
dispozicijoje ir jų įrodinėjimas.
Pakaltinamumas kaip fizinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlyga. Nepakaltinamumo
sąvoka ir požymiai. Nepakaltinamumo juridinis kriterijus. Intelektualinis ir valinis juridinio kriterijaus
momentai. Nepakaltinamumo medicininis kriterijai. Asmens pripažinimo nepakaltinamu teisiniai
padariniai. Nepakaltinamumo ir neveiksnumo sąvokų atribojimas. Psichinių sutrikimų, pasireiškusių po
nusikalstamos veikos padarymo, įtaka žmogaus baudžiamajai atsakomybei.
Ribotas pakaltinamumas. Riboto pakaltinamumo sąvoka ir požymiai. Riboto pakaltinamumo
juridinis kriterijus. Riboto pakaltinamumo medicininis kriterijus. Asmens pripažinimo ribotai
pakaltinamu pagrindai, tvarka ir teisiniai padariniai.
Kaltės samprata. Kaltės formos. Kaltės turinys. Kriterijai, kuriais remiantis konstruojamos kaltės
formos. Kaltės įrodinėjimas. Objektyviųjų požymių reikšmė įrodinėjant kaltę.
Tyčinė kaltės forma. Tiesioginė tyčia ir jos sudėtinės dalys. Tyčios apibrėžimas formalioje bei
materialioje nusikalstamos veikos sudėtyje. Netiesioginė tyčia ir jos struktūra.
Apibrėžta ir neapibrėžta tyčia. Nusikalstamų veikų kvalifikavimas esant apibrėžtai tyčiai.
Nusikalstamų veikų kvalifikavimas esant neapibrėžtai tyčiai. Išankstinė ir staiga kilusi tyčia. Afektinė
tyčia.
Neatsargi kaltės forma. Neatsargios kaltės rūšys. Nusikalstamas pasitikėjimas ir jo struktūra.
Nusikalstamo pasitikėjimo atribojimas nuo tyčinės kaltės formos. Nusikalstamas nerūpestingumas.
Atsakomybės už neatsargias nusikalstamas veikas ypatumai.
Kazusas. Jo atribojimas nuo tyčios ir neatsargumo. Kazuso teisiniai padariniai.
Subjektyvieji nusikalstamos veikos sudėties fakultatyvūs požymiai ir jų reikšmė nusikalstamų
veikų kvalifikavimui bei įrodinėjimui.
4 tema. Pagrindinės baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės
Baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių samprata ir rūšys.
Būtinoji gintis ir jos teisėtumo sąlygos.
Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymo ir žalos jam padarymo teisėtumo sąlygos.
Būtinasis reikalingumas ir jo teisėtumo sąlygos.
Profesinių pareigų vykdymas ir jo teisėtumo sąlygos.
5 tema. Nusikalstamos veikos stadijos
Nusikalstamos veikos stadijų samprata ir rūšys.
Tyčios iškėlimo aikštėn samprata ir atribojimas nuo rengimosi padaryti nusikaltimą bei nuo
baigtinės nusikalstamos veikos. Baudžiamoji atsakomybė už tyčios iškėlimą aikštėn.
Rengimasis padaryti nusikaltimą ir jo baudžiamumas. Rengimosi sąvoka ir požymiai. Rengimosi
padaryti nusikaltimą kvalifikavimas.
Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką. Pasikėsinimo sąvoka ir požymiai. Baigtinis ir
nebaigtinis pasikėsinimas. Pasikėsinimo atribojimas nuo rengimosi padaryti nusikaltimą ir baigtinės
nusikalstamos veikos.

Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką. Savanoriško atsisakymo požymiai.
Savanoriškumo samprata. Atsisakymo motyvų reikšmė. Nusikalstamos veikos stadijos, kurioms esant
galimas savanoriškas atsisakymas. Atsisakymas pakartoti pasikėsinimą ir jo teisiniai padariniai.
Savanoriško atsisakymo pabaigti nusikalstamą veiką teisiniai padariniai.
6 tema. Kelių asmenų dalyvavimas padarant nusikalstamą veiką ir jo baudžiamasis teisinis
vertinimas
Kelių asmenų dalyvavimo padarant nusikalstamą veiką teisiškai reikšmingos formos.
Bendrininkavimo samprata. Objektyvūs ir subjektyvūs bendrininkavimo požymiai. Kelių asmenų
dalyvavimas. Veikos bendrumas. Priežastinis ryšys tarp bendrininkų veiksmų ir nusikalstamo
rezultato. Vieningų pasekmių kilimas. Susitarimas ir tyčios bendrumas. Bendrininko ekscesas.
Bendrininko eksceso sąvoka ir požymiai. Bendrininkų atsakomybė esant bendrininko (-ų) ekscesui.
Prisidėjimo prie nusikalstamos veikos samprata, požymiai ir formos. Nepranešimas apie
nusikaltimą. Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusios asmens slėpimas. Nusikalstamu būdu gauto turto
įgijimas arba realizavimas. Prisidėjimo prie nusikalstamos veikos ir bendrininkavimo skiriamieji bruožai.
Bendrininkų rūšys. Vykdytojas, jo požymiai. Organizatorius ir kurstytojas, jų požymiai bei
atribojimas. Padėjėjas, jo požymiai. Bendrininkų veiksmų kvalifikavimas. Tarpinis nusikalstamos veikos
vykdymas. Jo esmė. Nusikalstamos veikos padaryme dalyvavusių asmenų baudžiamosios atsakomybės
ypatumai esant tarpiniam jos vykdymui.
Bendrininkavimo formos.
Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką esant bendrininkavimui.
7 tema. Pavienės nusikalstamos veikos atribojimas nuo nusikalstamų veikų daugeto. Baudžiamųjų
teisės normų konkurencija
Pavienės nusikalstamos veikos samprata ir požymiai. Pavienės nusikalstamos veikos rūšys.
Trunkama nusikalstama veika, jos skiriamieji bruožai. Tęstinė nusikalstama veika, jos skiriamieji bruožai.
Pavienė nusikalstama veika su alternatyviais veiksmais, jos skiriamieji bruožai. Sudėtinė nusikalstama
veika, jos skiriamieji bruožai. Pavienės nusikalstamos veikos atribojimas nuo nusikalstamų veikų
daugeto.
Normų konkurencijos samprata ir atsiradimo priežastys. Baudžiamosios teisės normų kolizijos
samprata. Normų konkurencijos ir normų kolizijos skiriamieji bruožai.
Baudžiamosios teisės normų konkurencijos rūšys. Bendrosios ir specialiosios normų konkurencija
ir jos įveikimas. Kelių specialiųjų normų konkurencija ir jos įveikimas. Nusikalstamos veikos sudėties
kvalifikuotų požymių tarpusavio konkurencija ir jos įveikimas. Kvalifikuotų ir privilegijuotų
nusikalstamų veikų tarpusavio konkurencija ir jos įveikimas.
Visumos ir dalies konkurencija ir jos įveikimas.
SPECIALIOJI DALIS
8 tema. Nusikaltimai žmogaus gyvybei
Bendra nusikaltimų žmogaus gyvybei charakteristika. Gyvybė kaip įstatymo ginama vertybė.
Nusikaltimų gyvybei rūšys.
Paprastas nužudymas. Objektyvieji požymiai. Subjektyvieji požymiai.
Kvalifikuotas nužudymas. Nužudymą kvalifikuojančių požymių turinys.
Privilegijuoti nužudymai. Nužudymą privilegijuojančių požymių turinys.
Neatsargus gyvybės atėmimas. Objektyvieji požymiai. Subjektyvieji požymiai.
9 tema. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir
neliečiamumui

Nusikaltimų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui bendra charakteristika.
Išžaginimas. Objektyvieji ir subjektyvieji požymiai.
Seksualinis prievartavimas. Objektyvieji ir subjektyvieji požymiai..
Privertimas lytiškai santykiauti. Objektyvieji ir subjektyvieji požymiai.
Asmens nesulaukusio šešiolikos metų tvirkinimas. Objektyvieji ir subjektyvieji požymiai.
10 tema. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams
Bendra nusikaltimų ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams charakteristika.
Vagystė. Objektyvieji ir subjektyvieji požymiai.
Plėšimas. Objektyvieji ir subjektyvieji požymiai.
Turto prievartavimas. Objektyvieji ir subjektyvieji požymiai.
Sukčiavimas. Objektyvieji ir subjektyvieji požymiai.
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