
  
  

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS  

  

Dalyko (modulio) pavadinimas  Kodas  

BAUDŽIAMOJO PROCESO TEISĖ II/II D.    

  

Dėstytojas (-ai)  Padalinys (-iai)  

Koordinuojantis: partnerystės prof. dr. Gintaras Goda  

Kitas (-i): doc. dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė, 

doc. dr. Andrej Gorbatkov, doc. dr. Remigijus Merkevičius,  

lekt. dr. Audrius Juozapavičius, partnerystės doc. Gintaras 

Jasaitis, partnerystės doc. Arūnas Meška 

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  6 (pavasario) semestras  Lietuvių  

  

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai:  Baudžiamojo proceso teisė 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  

Studijų dalykas yra skirtas: 1) suteikti visumą žinių apie ikiteisminį nusikalstamos veikos aplinkybių tyrimą (jo pradėjimą, 

eigą, procesinę formą, užbaigimo teisines galimybes), baudžiamosios bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme 

(proceso eigą, dalyvaujančius asmenis, jų teises ir pareigas, tiesos nustatymo procesinius metodus ir t. t.), teismų 

nuosprendžių ir nutarčių apskundimo apeliacine ir kasacine tvarka pagrindus ir teisinę tvarką, svarbiausias nuosprendžių ir 

nutarčių vykdymo taisykles bei nuostatas, apibrėžiančias baudžiamojo proceso atnaujinimą ir specifines baudžiamojo 

proceso formas; 2) ugdyti studento gebėjimus teisingai suvokti baudžiamojo proceso teisės normų prasmę, tinkamai jas 

aiškinti ir taikyti, analizuoti aktualią teismų praktiką; 3) ugdyti analitinį ir kritinį mąstymą, gebėjimą išskirti problemos esmę 

bei tiksliai, dalykiškai ir motyvuotai pristatyti savo teisinio vertinimo poziciją.  

Dalyko (modulio) studijų siekiniai  Studijų metodai  Vertinimo metodai  

Studentas:  

- žinos svarbiausias procesines taisykles, apibrėžiančias 

ikiteisminį nusikalstamos veikos aplinkybių tyrimą, 

baudžiamosios bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos 

teisme, teismų nuosprendžių ir nutarčių apskundimą 

apeliacine ir kasacine tvarka, nuosprendžių ir nutarčių 

vykdymą bei baudžiamojo proceso atnaujinimą ir 

specifines baudžiamojo proceso formas;  

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros studijos, 

teismų jurisprudencijos 

analizė.  

Pasirinktos teorinės temos ar 

praktinės situacijos analizė, 

problematikos išskyrimas, 

apibendrinimas ir pristatymas 

žodžiu, testavimas, kontrolinis 

darbas raštu.  

- gebės teisingai suvokti baudžiamojo proceso teisės normų 

prasmę, tinkamai jas aiškins ir taikys; 
Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

literatūros studijos, teismų 

jurisprudencijos analizė, 

teisinio dokumento surašymas, 

diskusija.  

Pasirinktos teorinės temos ar 

praktinės situacijos analizė, 

problematikos išskyrimas, 

apibendrinimas ir pristatymas 

žodžiu, testavimas, kontrolinis 

darbas raštu.  

- gebės sistemiškai analizuoti baudžiamojo proceso teisės 

ES, tarptautines ir nacionalines teisės normas;  

- galės raštu ir žodžiu, argumentuotai, remdamasis 

baudžiamojo proceso teisės teorinėmis bei teismų 

praktikos analizės metu įgytomis žiniomis kritiškai ir 

logiškai perteikti savo idėjas, mintis;  

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, teisinio 

dokumento surašymas, teismų  

Pasirinktos teorinės temos ar 

praktinės situacijos analizė, 

problematikos išskyrimas, 

apibendrinimas ir  

pristatymas žodžiu, testavimas, 

kontrolinis darbas raštu. 
- galės kritiškai ir logiškai vertinti teisinius sprendimus, 

analizuoti ir vertinti teismų praktiką; 

jurisprudencijos analizė, 

diskusija. 



- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės 

informacijos duomenų bazėmis ir šaltiniais, reikalingais 

baudžiamojo proceso teisės žinių gilinimui (bei studijų 

tęsimui). 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, teisinio 

dokumento surašymas, teismų 

jurisprudencijos analizė, 

diskusija. 

Testavimas, kontrolinis darbas 

raštu. 

  

 

Temos  

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas 

ir užduotys  
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Užduotys  

 1. Ikiteisminis tyrimas (bendrosios nuostatas, 

atskiri ikiteisminio tyrimo veiksmai, 

ikiteisminio tyrimo pabaiga).  

 

8    8        16  10  

Mokslinės literatūros, 

teismų jurisprudencijos 

analizė, praktinės 

užduoties sprendimas.  

 2. Baudžiamųjų bylų procesas pirmosios 

instancijos teisme (teismo sudėtis ir 

teismingumas, bylos parengimas nagrinėti 

teisme, bendrosios nagrinėjimo teisme 

nuostatos, parengiamoji teismo posėdžio dalis, 

įrodymų tyrimas teisme, baigiamosios kalbos ir 

kaltinamojo paskutinis žodis, nuosprendžio 

priėmimas ir paskelbimas).  

10    10       20  10  

Mokslinės literatūros, 

teismų jurisprudencijos 

analizė, praktinės 

užduoties sprendimas.  

 3. Apeliacinis procesas (neįsiteisėjusio 

nuosprendžio ar nutarties apskundimo 

pagrindai ir tvarka, apeliacijos nagrinėjimo 

eiga ir priimami procesiniai sprendimai). 

Nuosprendžio ir nutarties vykdymas. 

4    4        8  6  

Mokslinės literatūros, 

teismų jurisprudencijos 

analizė, praktinės 

užduoties sprendimas.  

 

4. Kasacinis procesas (įsiteisėjusio 

nuosprendžio ar nutarties apskundimo pagrindai 

ir tvarka, kasacijos nagrinėjimo eiga ir priimami 

procesiniai sprendimai).  

Žemesniųjų teismų nutarčių apskundimas 

aukštesniesiems teismams. 

4  4    8 6 

Mokslinės literatūros, 

teismų jurisprudencijos 

analizė, praktinės 

užduoties sprendimas 

 
5. Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir 

nagrinėjant atskirų kategorijų bylas.  

 

2    2        4  6  

Mokslinės literatūros, 

teismų jurisprudencijos 

analizė, praktinės 

užduoties sprendimas.  

 

6. Supaprastintos baudžiamojo proceso formos 

 
2    2        4  6  

Mokslinės literatūros, 

teismų jurisprudencijos 

analizė, praktinės 

užduoties sprendimas.  

 7. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl 

naujai paaiškėjusių aplinkybių, dėl aiškiai 

netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo, 

dėl Jungtinių Tautų žmogaus teisių komiteto ar 

Europos žmogaus teisių teismo sprendimų. 

2    2        4  6  

Mokslinės literatūros, 

teismų jurisprudencijos 

analizė, praktinės 

užduoties sprendimas.  

                 16  Pasirengimas egzaminui.  

 Iš viso  32    32        64  66    

  

Vertinimo 

strategija  

Svoris 

proc.  

Atsiskaitymo 

laikas  
Vertinimo kriterijai  

Savarankiškas 

(individualus ar 

grupinis) darbas 

seminarų metu, 

kontrolinis 

darbas  

20  
Semestro 

metu  

Semestro (seminarų) metu studentas savarankiškai (individualiai ar 

kolegialiai) išanalizuoja konkretų baudžiamojo proceso aspektą ar praktinę 

situaciją, parengia raštu šios temos ir su ja susijusios problematikos analizę 

ar ją žodžiu pristato seminaro metu, aktyviai dalyvauja diskusijoje; 

priklausomai nuo analizuojamo klausimo, parengia ir dalykiškai motyvuoja 

konkretaus procesinio teisinio dokumento tekstą. Max. 1 balas. Seminarų 

metu vykdomas vienas kontrolinis darbas raštu, pateikiant studentams 

uždarojo ar atvirojo tipo klausimus arba praktinę užduotį. Max. 1 balas. Iš 

viso max. 2 balai.   



Egzaminas  80  
Semestro 

gale 

Egzaminas vykdomas raštu pateikiant studentams uždarojo ar (ir) atvirojo 

tipo klausimus arba praktines užduotis.  

Pateikiami 8 klausimai, kiekvienas klausimas įvertinamas 1 balu. Klausimai 

formuluojami siekiant išsiaiškinti semestro metu studento įgytas žinias, 

problematikos suvokimą, įvertinti įgytus naujus gebėjimus. Max. 8 balai.   

  

Autorius  
Leidimo 

metai  
Pavadinimas  

Periodinio 

leidinio Nr. 

ar leidinio 

tomas  

Leidimo vieta ir 

leidykla ar 

internetinė nuoroda  

Privaloma literatūra    

AŢUBALYTĖ, R.; 

JURGAITIS, R.;  

ZAJANČKAUSKIENĖ, J.   
2011  

Specifinės baudžiamojo proceso rūšys: 

vadovėlis  
  

Vilnius: Mykolo 

Romerio universitetas  

GODA, G. (moksl. red. ir 

sud.); KAZLAUSKAS, M.; 

KUCONIS, P.  
2011  

Baudžiamojo proceso teisė. 2-oji patais. 

ir papild. laida  
  

Vilnius: VĮ Registrų 

centras  

GODA, G., et al.  2003  

Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

proceso kodekso komentaras. Pirma 

knyga. I-IV dalys (1-220 straipsniai)  
  

Vilnius: Teisinės 

informacijos centras  

GODA, G., et al.  2003  

Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

proceso kodekso komentaras. Antra 

knyga. V-XI dalys (221-461  

straipsniai)  
  

Vilnius: Teisinės 

informacijos centras  

MERKEVIČIUS, R. (vyr.  

moksl. red.)  
2012  

Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

proceso kodeksui - 10 metų: recenzuotų 

mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir 

užsienio baudžiamojo proceso, 

baudžiamosios teisės ir kriminalistikos 

aktualijoms ir problematikai, rinkinys  

  

Vilnius: Lietuvos 

teismo ekspertizės 

centras  

Papildoma literatūra    

JURKA, R., et al.   2009  
Baudžiamojo proceso principai: 

metodinė mokomoji priemonė  
  Vilnius: Eugrimas  

PRADEL, J.   2001  
Lyginamoji baudžiamoji  

teisė  
  Vilnius: Eugrimas  

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.)  
2012  

Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, 

dabartis ir ateitis: Liber Amicorum 

profesoriui Jonui  

Prapiesčiui: recenzuotų mokslinių 

straipsnių rinkinys  

  

Vilnius: Vilniaus 

universiteto Teisės 

fakulteto  

Alumni draugija  

GODA, G. 2014 
Vertybiniai prioritetai  

baudžiamajame procese  
Vilnius: Registrų 

centras 

  

 

 


