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Egzamino dalis (pagal 

eiliškumą) ir jos turinys 
Trukmė Pateikimo forma 

Galimi naudoti 

informacijos šaltiniai (jų 

forma) 

Papildomos 

pastabos 

Teorinė 

dalis 

1 atviras 

klausimas iš 

baudžiamosios 

teisės 

bendrosios 

dalies 

Visai 

teorinei 

daliai - 

1 val.  

kiekvienas studentas 

ištraukia iš egzamino 

komisijos pateiktų 

klausimų 

Negalima naudoti jokių 

informacijos šaltinių 
Pasibaigus teorinei 

daliai numatytam 

laikui, atiduodamas 

darbas ir daroma 10-

15 min. pertrauka 
1 atviras 

klausimas iš 

baudžiamojo 

proceso teisės 

kiekvienas studentas 

ištraukia iš egzamino 

komisijos pateiktų 

klausimų 

Negalima naudoti jokių 

informacijos šaltinių 

Praktinė 

dalis 

1 praktinė 

užduotis iš 

baudžiamosios 

teisės 

specialiosios 

dalies 

45 min.  

visiems studentams 

pateikiama ta pati 

užduotis, kuri 

išdalinama 

atspausdinta 

Leidžiama naudotis šiais 

informacijos šaltiniais 

(elektronine ir (arba) 

spausdinta forma): 

sutartimis, kodeksais, 

įstatymais ir kita normine 

medžiaga, teismų 

jurisprudencija. 

 

 

Baigiamojo egzamino temos ir studijų šaltiniai 

 

I. Baudžiamosios teisės bendrosios dalies temos 

1 tema. Baudžiamosios teisės sąvoka, funkcijos, sistema. Baudžiamosios teisės mokslas 

1. Baudžiamosios teisės sąvoka. Baudžiamoji teisė subjektyvine prasme (ius puniendi). Baudžiamoji 

teisė objektyvine prasme (ius poenale). Baudžiamosios teisės atsiradimas ir raida įvairiais valstybės 

vystymosi etapais. 

2. Baudžiamosios teisės dalykas ir metodas. Baudžiamieji teisiniai santykiai ir jų ypatumai. 

3. Baudžiamoji teisė kaip valstybės teisinės sistemos dalis. Baudžiamoji teisė ir kitos visuomeninius 

santykius reguliuojančios normos: moralė, religija. 

4. Baudžiamosios teisės funkcijos. Visuomenėje pripažintų teisinių gėrių apsauga. Teisinių gėrių, 

ginamų baudžiamosios teisės priemonėmis, ribos. 

5. Baudžiamosios teisės sistema. Bendroji ir specialioji dalys. Bendrosios ir specialiosios dalių 

sudarymo pagrindiniai principai. 
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6. Baudžiamosios teisės mokslas. Baudžiamoji teisė ir kitos mokslo šakos, padedančios spręsti 

atsakomybės už padarytus nusikaltimus klausimus. Teisės mokslo raida. Klasikinė kryptis. Antropologinė 

kryptis. Sociologinė kryptis. Šiuolaikinis baudžiamosios teisės mokslas apie nusikalstamą veiką ir 

baudžiamąją atsakomybę. 

 

2 tema. Baudžiamosios politikos pagrindai 

1. Baudžiamosios politikos sąvoka. 

2. Baudžiamosios politikos turinys, ją formuojantys veiksniai. 

3. Pagrindiniai baudžiamosios politikos principai. 

 

3 tema. Baudžiamoji atsakomybė ir jos pagrindai 

1. Baudžiamosios atsakomybės sąvoka. Baudžiamosios atsakomybės skirtumas nuo kitų teisinės 

atsakomybės rūšių. 

2. Baudžiamosios atsakomybės esmė. Atsakomybė ir sankcija. Atsakomybė ir bausmė. 

3. Baudžiamosios atsakomybės filosofiniai aspektai.  

4. Atsakomybės už konkrečią nusikalstamą veiklą pagrindas. Nusikalstamos veikos sudėties požymių 

nustatymas – formalus baudžiamosios atsakomybės pagrindas. 

 

4 tema. Lietuvos baudžiamosios teisės šaltiniai 

1. Pirmieji rašytiniai Lietuvos baudžiamosios teisės šaltiniai. Kazimiero teisynas (1468 m.). Lietuvos  

statutai (I – 1529 m.; II – 1566 m.; III – 1588 m.). 

2. Rusijos baudžiamųjų įstatymų galiojimo įvedimas Lietuvos teritorijoje. 

3. Baudžiamosios teisės šaltiniai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1918 m. Rusijos baudžiamojo 

statuto (1903 m.) galiojimo įvedimas. 

4. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso priėmimas (1961 m.). 

5. Baudžiamųjų įstatymų pakeitimai ir papildymai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Naujasis 

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (2001). 

6. Tarptautiniai baudžiamosios teisės šaltiniai. 

7. Europos Sąjungos baudžiamosios teisės šaltiniai 

 

5 tema. Baudžiamasis įstatymas ir jo galiojimo ribos 

1. Baudžiamųjų įstatymų sandara. 

2. Baudžiamosios teisės normos struktūra ir turinys. Hipotezė. Dispozicija, sankcija, jų rūšys. 

3. Baudžiamojo įstatymo galiojimo erdvė. Baudžiamojo įstatymo galiojimo erdvėje principai. 

Konkrečios nusikalstamos veikos padarymo vieta. 

4. Baudžiamųjų įstatymų galiojimo laikas. Jų grįžtamojo galiojimo sąlygos ir ribos. Konkrečios 

nusikalstamos veikos padarymo laikas.  

5. Baudžiamųjų įstatymų aiškinimas. Aiškinimo rūšys. 

6. Analogija ir spragų problema baudžiamojoje teisėje 

 

6 tema. Nusikaltimas, baudžiamasis nusižengimas ir nusikalstamumas 

1. Nusikalstamų veikų klasifikavimas pagal BK. Nusikaltimo sąvoka. Formalinis ir materialinis 

nusikaltimo apibrėžimas. Baudžiamojo nusižengimo sąvoka. 

2. Veika – baudžiamosios atsakomybės pagrindas.  

3. Nusikaltimo pavojingumas. Nusikaltimų klasifikavimas pagal pavojingumo laipsnį ir pobūdį.  

4. Priešingumas teisei – nusikalstamos veikos požymis. 

5. Kaltė kaip nusikalstamos veikos požymis. 

6. Nusikalstamos veikos baudžiamumas. Nullum poena sine lege. 

7. Nusikalstamumo samprata. Nusikalstamumo būklė, struktūra ir dinamika. Nusikalstamumo 

Lietuvoje 2015-2020 m. charakteristika. 
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7 tema. Nusikalstamos veikos  sudėtis  

1. Nusikalstamos veikos  sudėties sąvoka. Nusikalstamos veikos sudėtis ir nullum crimen sine lege 

principas. 

2. Nusikalstamos veikos sudėties struktūra. Nusikalstamos veikos sudėties elementai ir požymiai. 

3. Nusikalstamos veikos sudėties požymio sąvoka, jų rūšys. 

 

8 tema. Nusikalstamos veikos objektą apibūdinantys požymiai  

1. Teisinis gėris kaip nusikalstamos veikos objektas. 

2. Nusikalstamos veikos objektas ir jų rūšys. Atskirų nusikaltimo objektų rūšių apibūdinimas. 

3. Nusikalstamos veikos dalykas.  

4. Nukentėjusysis. 

 

9 tema. Nusikalstamos veikos požymiai 

1. Veikos sąvoka. Veikimo ir neveikimo samprata, jų atskyrimas. 

2. Veikimas ir jo požymiai. 

3. Neveikimas ir jo požymiai. Padarinių reikšmė įvertinant neveikimą.  

4. Nusikalstami padariniai. Padarinių rūšys ir reikšmė. 

5. Priežastinis ryšys, jo rūšys ir reikšmė 

  

10 tema. Nusikalstamos veikos subjektas 

1. Nusikaltėlio asmenybė ir nusikalstamos veikos subjektas. 

2. Nusikalstamos veikos subjektas – fizinis asmuo. Juridinis asmuo kaip nusikaltimo subjektas. 

3. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai, apibūdinantys subjektą: amžius, pakaltinamumas. 

Specialiojo subjekto požymiai. 

4. Nepakaltinamumo sąvoka ir kriterijai. Riboto pakaltinamumo sąvoka ir kriterijai. 

Nepakaltinamumo ir riboto pakaltinamumo reikšmė. 

5. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai. 

 

11 tema. Kaltė ir su ja susiję klausimai 

1. Mokymo apie kaltę pagrindai. Principas – nėra atsakomybės be kaltės. Teisinė kaltė  ir moralinė 

kaltė. 

2. Kaltės formos. Tyčia ir jos elementai. Tyčios rūšys baudžiamajame įstatyme, teismų 

jurisprudencijoje ir baudžiamosios teisės teorijoje. 

3. Neatsargi kaltė. Neatsargumo požymiai. Neatsargios kaltės rūšys baudžiamajame įstatyme ir 

baudžiamosios teisės teorijoje. 

4. Mišrios kaltės problema. 

5. Faktinių aplinkybių klaida ir draudimo klaida. 

 

12 tema. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės  

1. Būtinoji gintis. Kėsinimosi ir gynybos sąlygos būtinojoje gintyje. Būtinosios ginties ribų 

peržengimas. 

2. Teisėsaugos institucijos  užduoties vykdymas. 

3. Įsakymo vykdymas. 

4. Nusikalstamą veiką padariusio asmens sulaikymas ir jo teisėtumo sąlygos. 

5. Profesinių pareigų vykdymas. 

6. Būtinasis reikalingumas. Būtinojo reikalingumo teisėtumo sąlygos. 

7. Kitos baudžiamuosiuose įstatymuose numatytos ir nenumatytos aplinkybės, šalinančios 

atsakomybę. 

 

13 tema. Tyčinės nusikalstamos veikos stadijos 

1. Tyčinės nusikalstamos veikos stadijų sąvoka. 

2. Baigtinė nusikalstama veika. 
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3. Rengimosi padaryti nusikaltimą sąvoka ir požymiai. 

4. Pasikėsinimo padaryti nusikalstamą veiką sąvoka ir požymiai. Pasikėsinimo rūšys. 

5. Baudžiamosios atsakomybės už parengtinę veiklą ypatybės. 

6. Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką. 

 

14 tema. Bendrininkavimas padarant nusikalstamą veiką 

1. Bendrininkavimo sąvoka ir požymiai.  

2. Bendrininkavimo rūšys. Bendrininkavimo formos. Nusikalstamas susivienijimas. 

3. Bendrininkų rūšys. Nusikalstamos veikos   padarymas per tarpininką. 

4. Bendrininkų baudžiamosios atsakomybės pagrindai ir ribos. Bendrininkų veiksmų kvalifikavimas. 

5. Prisidėjimas prie nusikalstamos veikos. 

 

15 tema. Nusikalstamų veikų daugetas 

1. Pavienės nusikalstamos veikos  samprata ir rūšys. 

2. Nusikalstamų veikų daugeto sąvoka ir rūšys. 

3. Nusikalstamų veikų sutaptis. Nusikalstamų veikų sutapties atskyrimas nuo baudžiamosios teisės 

normų konkurencijos. Idealioji ir realioji nusikalstamų veikų sutaptis. 

4. Nusikaltimo kartotinumo problema. Nusikaltimų recidyvo samprata, rūšys ir reikšmė. 

 

16 tema. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės 

1. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės samprata  ir rūšys. 

2. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko. 

3. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. 
 

17 tema. Bausmės sąvoka ir tikslai 

1. Bausmės sąvoka ir požymiai. Bausmės skirtingumas nuo kitų valstybės prievartos ir nuo 

visuomeninio poveikio priemonių. 

2. Bausmės paskirtis (tikslai). 
 

18 tema. Bausmių sistema ir rūšys 

1. Bausmių sistemos sąvoka ir reikšmė. 

2. Bausmių sistema. Bausmių rūšys. Juridiniam asmeniui taikomos bausmės.  

3. Viešieji darbai. 

4. Bauda. 

5. Laisvės apribojimas. 

6. Areštas. 

7. Terminuotas laisvės atėmimas. 

8. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos. 

9. Bausmių ypatumai nepilnamečiams. 

 

19 tema. Bausmės skyrimas 

1. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai. Bausmių skyrimo principai ir taisyklės. 

2. Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. 

3. Švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimas.  

4. Bausmės skyrimas, padarius kelias nusikalstamas veikas.  

5. Bausmės skyrimas, kai neatlikus bausmės padaroma nauja nusikalstama veika. 

 

20 tema. Baudžiamojo poveikio priemonės 

1. Baudžiamojo poveikio priemonės samprata. Jų skirtumas nuo bausmės. 

2. Baudžiamojo poveikio  priemonių sistema. Baudžiamojo poveikio priemonių rūšys. Turto 

konfiskavimas ir išplėstinis turto konfiskavimas. Įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą. 

 3. Baudžiamojo poveikio priemonių taikymo ir pakeitimo pagrindai ir tvarka. 
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21 tema. Atleidimas nuo bausmės. Teistumo išnykimas ir panaikinimas 

1. Atleidimo nuo bausmės sąvoka ir rūšys. 

2. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis. Nuosprendžio vykdymo senatis. 

3. Bausmės vykdymo atidėjimas. 

4. Atleidimas nuo bausmės atlikimo dėl ligos. 

5. Amnestija ir malonė. 

6. Teistumo išnykimo ir panaikinimo tvarka. 
 

22 tema. Priverčiamosios medicinos ir auklėjamosios priemonės 

1. Priverčiamųjų medicininių ir auklėjamųjų priemonių sąvoka. Šių priemonių skirtumas nuo 

bausmės. 

2. Priverčiamųjų medicininių priemonių taikymo, pakeitimo bei nutraukimo pagrindai ir tvarka. 

3. Auklėjimo priemonės nepilnamečiams. 

 

II. Baudžiamojo proceso teisės temos 

 

1 tema. Baudžiamojo proceso esmė ir uždaviniai 

1. Baudžiamojo proceso sąvoka.  

2. Baudžiamojo proceso paskirtis.  

3. Baudžiamojo proceso stadijos. 

 

2 tema. Baudžiamojo proceso teisė 

1. Baudžiamojo proceso teisės sąvoka. Procesinė forma.  

2. Procesinės funkcijos baudžiamajame procese. 

 

3 tema. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai 

1. Baudžiamojo proceso teisės šaltinių sistema.  

2. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas ir jo struktūra. Baudžiamojo proceso 

įstatymo galiojimo laiko, erdvės ir asmenų atžvilgiu. 

 

4 tema. Baudžiamojo proceso principų sąvoka, reikšmė ir sistema 

1. Baudžiamojo proceso principų sąvoka ir reikšmė.  

2. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinti baudžiamojo proceso principai. Baudžiamojo 

proceso principų sistema. 

3. Teisės į gynybą, kaip baudžiamojo proceso principo, samprata. Teisė į gynybą kaip asmens teisių 

užtikrinimo garantija. Teisės į gynybą realizavimo formos. 

4. Rungimosi principo sąvoka. Rungimosi principas ir bylos nagrinėjimo teisme dalyvių procesinis 

lygiateisiškumas. Rungimasis ir bylos nagrinėjimo teisme procedūra. 

5. Nekaltumo prezumpcijos, kaip konstitucinio principo, samprata. Nekaltumo prezumpcija ir 

žmogaus teisių apsauga. 

6. Išsamaus ir nešališko bylos aplinkybių ištyrimo turinys ir ryšys su kitais baudžiamojo proceso 

principais. Greito baudžiamųjų bylų tyrimo ir nagrinėjimo principas. 

 

5 tema. Teismas kaip teisingumo institucija 

1. Teismo samprata. Teismų sistema.  

2. Teismo sudėtis. Aplinkybės, dėl kurių teisėjas negali nagrinėti baudžiamosios bylos. Teisėjo 

nušalinimo tvarka. 

 

6 tema. Prokuroras baudžiamajame procese 
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 1. Prokuratūros sistema. Konstitucinės prokuroro funkcijos. Prokuroro įgaliojimai skirtingose 

baudžiamojo proceso stadijose. 

 

7 tema. Ikiteisminio tyrimo įstaigos ir jų įgaliojimai 

 1. Ikiteisminio tyrimo įstaigų sistema ir jų įgaliojimai. Tyrimą atliekančių pareigūnų teisės ir 

pareigos. Tyrimą atliekančių pareigūnų procesiniai santykiai su prokuroru. 

 

8 tema. Įtariamasis 

1. Įtariamojo sąvoka. Įtariamojo teisės ir pareigos. Įtariamojo teisių užtikrinimo procesinės 

priemonės. 

 

9 tema. Gynėjas  

  1. Gynėjo dalyvavimas baudžiamajame procese. Būtinasis gynėjo dalyvavimas. Atsisakymas gynėjo. 

Gynėjo pareigos ir teisės. 

 

10 tema. Nukentėjusysis  

1. Nukentėjusiojo sąvoka. Nukentėjusiojo teisės ir pareigos.  

 

11 tema. Įrodymų samprata, įrodinėjimo dalykas ir procesas 

 1. Įrodymų sąvoka. Įrodymų rūšys. Įrodymų leistinumas. Įrodymų liečiamumas (sąsajumas). Įrodymų 

klasifikacija ir jos reikšmė. 

 2. Tiesos, kaip įrodinėjimo tikslo, turinys. Įrodinėjimo dalyko sąvoka. Įrodinėtinos baudžiamojoje 

byloje aplinkybės. Įrodinėtinos nepilnamečių bylų aplinkybės. 

 3. Įrodinėjimo proceso sąvoka. Duomenų rinkimas, tikrinimas ir įvertinimas. Duomenų rinkimo ir 

tikrinimo būdai. 

 

12 tema. Liudytojo parodymai 

 1. Liudytojo procesinė padėtis. Asmenys, kurie negali būti apklausiami kaip liudytojai. Asmenys, 

kurie tik jų sutikimu gali būti apklausiami kaip liudytojai. Liudijimo ypatumai.  

            2. Liudytojų parodymų dalykas. Liudytojo parodymų įvertinimas. Veiksniai, turintys įtakos liudytojo 

parodymų tikrumui. 

 

13 tema. Daiktai ir dokumentai kaip įrodymai 

 1. Daiktų kaip įrodymų sąvoka ir reikšmė. Daiktų kaip įrodymų rūšys. Daiktų kaip įrodymų 

įvertinimas. Daiktų kaip įrodymų saugojimas. Priemonės, kurių imamasi daiktų kaip įrodymų atžvilgiu, 

išsprendžiant baudžiamąją bylą.  

 2. Dokumentų kaip įrodymų sąvoka ir reikšmė. Dokumentų kaip įrodymų rūšys. Dokumentų kaip 

įrodymų įvertinimas.  

 

14 tema. Ekspertizės aktas 

 1. Sąvokų „ekspertas“, „ekspertizė“, „ekspertizės aktas“ turinys. Ekspertų sąrašas. Eksperto teisės, 

pareigos, atsakomybė. 

           2. Ekspertizės akto dalykas ir reikšmė. Ekspertizės akto įvertinimas. 

 

15 tema. Procesinės prievartos priemonės 

 1. Procesinės prievartos priemonių sąvoka ir sistema. 

 2. Kardomųjų priemonių sąvoka. Kardomųjų priemonių skyrimo pagrindai. Kardomųjų priemonių 

rūšys. 

 3. Suėmimo skyrimo prielaidos ir tvarka. Suėmimo terminai ir jų pratęsimas. Skundai dėl suėmimo. 

 4. Intensyvi priežiūra. Namų areštas. Įpareigojimas gyventi skyrium su nukentėjusiuoju ir (ar) 

nesiartinti prie nukentėjusiojo arčiau nei nustatytu atstumu. Užstatas. Dokumentų paėmimas. Specialiosios 
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teisės sustabdymas. Įpareigojimas registruotis policijos įstaigoje. Rašytinis pasižadėjimas neišvykti. 

Specialios kardomosios priemonės. 

 5. Kardomosios priemonės panaikinimas ir pakeitimas. 

 6. Kitų procesinių prievartos priemonių sąvoka ir paskirtis. Kitų procesinių prievartos priemonių 

sistema. 

 7. Laikinas sulaikymas. Atidavimas į sveikatos priežiūros įstaigą. Atvesdinimas. Asmens apžiūra. 

Pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimas. Krata. Poėmis. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas. 

Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė bei įrašų darymas. Prokuroro teisės 

susipažinti su informacija. Fotografavimas, filmavimas, matavimas, rankų antspaudų ir pavyzdžio genetinei 

daktiloskopijai paėmimas. Laikinas nušalinimas nuo pareigų ar laikinas teisės užsiimti tam tikra veikla 

sustabdymas. Savo tapatybės neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai. Nusikalstamą veiką 

imituojančių veiksmų atlikimas. Slaptas sekimas. Bauda ir areštas. 

 

16 tema. Ikiteisminis tyrimas 

 1. Ikiteisminio tyrimo, kaip baudžiamojo proceso stadijos, sąvoka ir reikšmė. Ikiteisminio tyrimo 

subjektai. Ikiteisminio tyrimo teisėjas ir jo įgaliojimai. 

 2. Ikiteisminio tyrimo pradėjimas. Ikiteisminio tyrimo veiksmų sistema. 

 

17 tema. Liudytojo ir įtariamojo apklausa ikiteisminio tyrimo metu 

 1. Šaukimo į apklausą tvarka. Liudytojo apklausos dalykas. Liudytojo apklausos tvarka. Įtariamojo 

apklausos tvarka. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekamos apklausos. Nepilnamečių apklausos ypatumai.  

 

18 tema. Parodymų patikrinimo veiksmai 

1. Parodymas atpažinti. Parodymų patikrinimas vietoje. Eksperimentas. 

 

19 tema. Objektų tyrimas ir apžiūra 

 1. Objektų tyrimo sąvoka. Objektų apžiūros sąvoka. Objektų tyrimo ir objektų apžiūrios atlikimo 

tvarka. 

 

20 tema. Ekspertizės skyrimas ikiteisminio tyrimo metu 

 1. Ekspertizės skyrimo pagrindai. Ekspertizės skyrimo tvarka. Ekspertizės akto pateikimas. 

 

21 tema. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas 

1. Ikiteisminio tyrimo užbaigimo būdai. 

 2. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas proceso nutraukimu. Ikiteisminio tyrimo nutraukimo atvejai. 

Ikiteisminio tyrimo nutraukimo tvarka. Nutraukto ikiteisminio tyrimo atnaujinimas. 

3. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas kaltinamojo akto surašymu. Kaltinamojo akto surašymo 

momentas. Kaltinamojo akto reikšmė. Kaltinamojo akto turinys.  Kaltinamojo akto perdavimas 

teismui. 

 

22 tema. Bylos parengimas nagrinėti pirmosios instancijos teisme 

 1. Bylos parengimo nagrinėti teisme tvarka. Bylos parengimo nagrinėti teisme metu priimami 

sprendimai. Teismo veiksmai teisiamajam posėdžiui paruošti. 

 

23 tema. Teismingumo sąvoka ir rūšys 

1. Teismingumo sąvoka. Teismingumo rūšys. Teismingumo taisyklių reikšmė. Teismingumo 

nustatymas baudžiamųjų bylų sujungimo atvejais. Baudžiamosios bylos perdavimas iš vieno teismo kitam. 

 

24 tema. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme sąvoka, ribos, stadijos ir reikšmė 

1. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme stadijos sąvoka. Bylos nagrinėjimas pirmosios 

instancijos teisme baudžiamojo proceso stadijų sistemoje. Baudžiamojo proceso principų įgyvendinimas 

nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme etapai. 
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2. Bylos nagrinėjimo teisme ribų samprata. Kaltinimo pakeitimas teisme. 

3. Parengiamosios teisiamojo posėdžio dalies sąvoka ir reikšmė. Teisiamojo posėdžio pradėjimas. 

Parengiamosios teisiamojo posėdžio dalies procedūra ir sprendžiami klausimai. Prašymų pareiškimas ir 

sprendimas. 

4. Įrodymų tyrimo sąvoka ir reikšmė. Įrodymų tyrimo pradžia. Įrodymų tyrimo tvarkos nustatymas. 

Kaltinamųjų, nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausa. Eksperto dalyvavimas teisme. Daiktinių įrodymų apžiūra. 

Dokumentų apžiūra ir perskaitymas. Įrodymų tyrimo pabaigimas. 

5. Baigiamųjų kalbų sąvoka ir reikšmė. Asmenys, dalyvaujantys baigiamosiose kalbose. Baigiamųjų 

kalbų turinys ir tvarka. Prokuroro kalbos turinys. Gynėjo kalba. Atsikirtimai ir pastabos. Kaltinamojo 

paskutinis žodis. 

6. Nuosprendžio, kaip teisingumo akto, sąvoka ir reikšmė. Nuosprendžių rūšys ir priėmimo 

pagrindai. Nuosprendžio surašymas. Nuosprendžio struktūrinės dalys. 

 

25 tema. Nuosprendžių apskundimas apeliacine tvarka ir bylų nagrinėjimas apeliacinės 

instancijos teisme 

1. Teisė apskųsti nuosprendį apeliacine tvarka. Nuosprendžio apskundimo tvarka ir terminai. Tvarka, 

kuria atstatomas nuosprendžio apskundimo terminas. Apeliacinio skundo atšaukimas. Pranešimai apie 

paduotus apeliacinius skundus. 

2. Bendrieji bylų apeliacinio nagrinėjimo nuostatai. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme 

ribos. Apeliacinės bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka. Apeliacinės bylos nagrinėjimas teismo 

posėdyje (žodinio proceso tvarka). Apeliaciniai pagrindai nuosprendžiui panaikinti ar pakeisti. Apeliacinės 

instancijos teismo nuosprendžiai ir nutartys. 

 

26 tema. Nuosprendžių apskundimas kasacine tvarka ir kasacinės bylos nagrinėjimas 

1. Teisė apskųsti nuosprendį kasacine tvarka. Kasacinio skundo turinys. Kasacinių skundų padavimo 

tvarka ir terminai. Apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasaciniai pagrindai. Kasacinės bylos parengimas 

teismo posėdžiui. 

2. Teismo įgaliojimų, nagrinėjant kasacinę bylą, ribos. Asmenys, dalyvaujantys nagrinėjant kasacinę 

bylą. Kasacinės bylos nagrinėjimo tvarka. Bylos perdavimas nagrinėti septynių teisėjų kolegijos teismo 

posėdyje arba Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinėje sesijoje. Teismo, 

išnagrinėjusio kasacinę bylą, nutartys. Bylos nagrinėjimas kasaciniams teismui panaikinus teismo 

nuosprendį arba apeliacinės instancijos nuosprendį.   

 

27 tema. Bylų supaprastintas procesas 

1. Bylų supaprastinto proceso samprata ir formos. 

2. Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas. Proceso užbaigimo teismo baudžiamojo 

įsakymo priėmimu prielaidos. Prokuroro pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu. 

Teisėjo sprendimai, priimami gavus prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju 

įsakymu. Teismo baudžiamojo įsakymo surašymas ir teismo baudžiamojo įsakymo turinys. Bylos 

nagrinėjimo teisme surengimas, proceso nutraukimas, teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo teisinės 

pasekmės. Kaltinamojo teisė reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme. 

3. Pagreitintas procesas. Proceso užbaigimo pagreitinto proceso tvarka prielaidos. Prokuroro 

pareiškimas dėl proceso užbaigimo pagreitinto proceso tvarka. Teismo veiksmai, atvykus prokurorui su 

pareiškimu dėl proceso užbaigimo pagreitinto proceso tvarka. Prokuroro pareiškimo atmetimas. Bylos 

nagrinėjimas teisme. 

 

28 tema. Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų proceso atnaujinimas 

1. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. 

2. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo. 

3. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl Europos žmogaus teisių teismo sprendimo. 

 

29 tema. Bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikaltimų procesas 
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1. Bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų  proceso tvarka.  Laikinos priemonės, 

taikomos juridiniam asmeniui. Nuosprendžio priėmimas ir vykdymas. 

 

 

III. Praktinė užduotis iš Baudžiamosios teisės specialiosios dalies  

 

Praktinė užduotis iš Baudžiamosios teisės specialiosios dalies gali būti susijusi su šiais nusikaltimais 

ir baudžiamaisiais nusižengimais: 

1. Nusikaltimai žmogaus gyvybei. 

2. Nusikaltimai žmogaus sveikatai. 

3. Nusikaltimai žmogaus laisvei. 

4. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir 

neliečiamumui. 

5. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams. 

6. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams. 

7. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis, 

sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis. 

8. Nusikaltimai visuomenės saugumui. 
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