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Subject annotation
The subject of the problems of the Special Part of Criminal Law is intended to analyze the
problematic aspects of international and European Union criminal legal acts, as well as the
norms of the Special Part of the criminal laws of Lithuania and other states. This discipline is
devoted for the analysis of the special part of criminal law and its scientific problems in order
to develop individual doctrines of criminal law, as well as to ensure the correct and
appropriate interpretation and application of the provisions of criminal law.
Topics analyzed - separate groups of crimes provided for in the special part of the Criminal
Code: crimes against humanity and war crimes, crimes against the independence, territorial
integrity and constitutional order of the Republic of Lithuania, crimes and offenses against
children and family, crimes against human life and health, crimes against private life, crimes
against privacy, property rights and property interests, crimes against intellectual and
industrial property, crimes against information technology, crimes and offenses against
economy and business order, crimes and offenses against financial system, crimes and
offenses against public service and public interest, crimes against public security, crimes
against possession of narcotic drugs or psychotropic substances, poisons or potent substances,
crimes and offenses public order, crimes and offenses against morality, etc. The concepts and
features of crimes and offenses of these groups, theoretical and practical problems of
demarcation and qualification from each other are analyzed.
Upon completion of the subject, the doctoral student must have mastered the system of
categories of the special part of criminal law and have knowledge of how the same categories
are perceived and interpreted in legal doctrine and jurisprudence. Moreover, the doctoral
student must be able to analyze the chosen problem of the special part of criminal law in the
broader context of theoretical problems of law, be able to apply various methods of legal
research to solve theoretical and practical problems of the special part of criminal law.
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