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Dalyko anotacija 

Bausmių vykdymo teisės dalykas skirtas analizuoti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių 

bausmių vykdymo teisės normoms, reglamentuojančioms pavienius bausmių vykdymo teisės 

institutus. Ši disciplina skirta bausmių vykdymo teisės ir jos mokslo problematikos analizei, 

siekiant plėtoti pavienes bausmių vykdymo teisės mokslo doktrinas, taip pat užtikrinti 

teisingą bei tinkamą bausmių vykdymo įstatymų nuostatų interpretaciją ir taikymą. 

Analizuojamos temos: Bausmių vykdymo politika, bausmių teorijos, Lietuvos ir kitų 

valstybių bausmių vykdymo politikos elementai ir bruožai. Bausmių vykdymo teisės dalykas, 

metodas, paskirtis, šaltiniai ir jų rūšys. Bausmių vykdymo įstatymo galiojimas laike, erdvėje  

ir asmenų atžvilgiu, įstatymo aiškinimo būdai ir rūšys. Bausmių vykdymo teisės sistema ir jos 

elementai. Bausmių vykdymo teisės norma, jos struktūra ir rūšys. Bausmių vykdymo teisės 

principai. Bausmes vykdančių institucijų sistema. Nuteistųjų teisinė padėtis. Turtines 

nuteistųjų teises ribojančių bausmių (baudos) vykdymo tvarka ir sąlygos. Asmenines 

nuteistųjų teises ribojančių bausmių (laisvės apribojimo, viešųjų darbų) vykdymo tvarka ir 

sąlygos. Nuteistųjų laisvę ribojančių bausmių (arešto, laisvės atėmimo ir įkalinimo iki gyvos 

galvos) vykdymo tvarka ir sąlygos. Režimas. Socialinė reabilitacija. Darbas. Bendrasis ir 

profesinis lavinimas. Atleidimas nuo bausmės. Paleidimo tvarka. 

Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi būti įvaldęs bausmių vykdymo teisės kategorijų 

sistemą bei turėti žinių, kaip tos pačios kategorijos yra suvokiamos ir interpretuojamos teisės 

doktrinoje ir jurisprudencijoje. Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi gebėti pasirinktą 

bausmių vykdymo teisės problemą nagrinėti platesniame teisės teorinių problemų kontekste, 

mokėti įvairius teisės tyrimo metodus pritaikyti teorinėms bei praktinėms bausmių vykdymo 

teisės problemoms spręsti. 
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