
  
  

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS  

  

Dalyko (modulio) pavadinimas  Kodas  

BAUDŽIAMOJO PROCESO TEISĖ I/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, lekt. Vidas Kilinskas, 

dokt. Laura Šivickaitė-Moldarienė 

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 5 (rudens) semestras  Lietuvių  

  

Reikalavimai studijuojančiajam 

  Išankstiniai reikalavimai: Teisės teorija 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 Lietuvos baudžiamąjį procesą, baudžiamojo proceso teisės 

šaltinius, istorinę vystymosi raidą, baudžiamojo proceso eigą, tikslus ir paskirtį, pagrindines procesines funkcijas ir 

subjektus, svarbiausius baudžiamojo proceso teisės institutus (įrodymai ir įrodinėjimas, kardomosios ir kitos procesinės 

prievartos priemonės ir kt.); 2) ugdyti 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 baudžiamojo proceso esmę, paskirtį ir tikslus, 

procesinės veiklos eigą ir formą, pagrindines 

procesines funkcijas ir jų realizavimo kryptis, 

svarbiausius procesinius institutus;  

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, diskusija, 

literatūros studijos, teismų 

jurisprudencijos analizė.  

Pasirinktos teorinės temos ar 

praktinės situacijos analizė, 

problematikos išskyrimas, 

apibendrinimas ir 

pristatymas žodžiu, 

kontrolinis darbas raštu.  

- gebės teisingai suvokti baudžiamojo proceso teisės 

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

probleminis dėstymas, diskusija, 

literatūros studijos, teismų 

jurisprudencijos analizė.  

Pasirinktos teorinės temos ar 

praktinės situacijos analizė, 

problematikos išskyrimas, 

apibendrinimas ir 

pristatymas žodžiu, 

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, diskusija, 

literatūros studijos, teismų 

jurisprudencijos analizė, teisinio 

dokumento rašymas.  

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 aktualią teismų 

praktiką;  

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės 

informacijos duomenų bazėmis ir šaltiniais, 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, diskusija, 

literatūros studijos, 

Testavimas, kontrolinis 

darbas raštu.  



reikalingais baudžiamojo proceso teisės žinių 

gilinimui (bei studijų tęsimui). 

teismų jurisprudencijos analizė, 

teisinio dokumento rašymas. 

  

 

Temos  

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas ir užduotys  
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Užduotys  

1.  Baudžiamojo proceso samprata: 

sąvoka, paskirtis, tikslai, istorinė 

raida, tipai, baudžiamojo proceso 

teisės mokslas 

2    2        4  4  Mokslinės literatūros analizė.  

2.  

Baudžiamojo proceso teisės 

samprata: sąvoka, šaltiniai, normų 

galiojimas erdvės, laiko ir asmenų 

atžvilgiais 

2    2        4  4  

Mokslinės literatūros, teismų 

jurisprudencijos analizė, praktinės 

užduoties sprendimas.  

3.  Baudžiamojo proceso principai 4    4        8  6  

Mokslinės literatūros, teismų 

jurisprudencijos analizė, praktinės 

užduoties sprendimas.  

4.  

Baudžiamojo proceso subjektai: 

sistema, proceso dalyvių sąvokos, 

teisės, pareigos. Atskirų procesinių 

teisių realizavimo tvarka 

4    4        8  6  

Mokslinės literatūros, teismų 

jurisprudencijos analizė, praktinės 

užduoties sprendimas.  

 

5. 

 

Gynyba ir atstovavimas  2    2        4  4  

Mokslinės literatūros, teismų 

jurisprudencijos analizė, praktinės 

užduoties sprendimas.  

 

6. 

 

Nusikalstama veika padarytos 

žalos atlyginimas 
2    2        4  2  

Mokslinės literatūros, teismų 

jurisprudencijos analizė, praktinės 

užduoties sprendimas.  

 

 

7. 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas 

baudžiamajame procese 
2    2        4  4  

Mokslinės literatūros, tarptautinės 

teisės aktų, nacionalinių ir 

tarptautinių teismų jurisprudencijos 

analizė, praktinės užduoties 

sprendimas.  

8.  Įrodymai baudžiamajame procese 6    6        12  12  

Mokslinės literatūros, teismų 

jurisprudencijos analizė, praktinės 

užduoties sprendimas, teisinių 

dokumentų rašymas.  

9.  Procesinės prievartos priemonės 8    8        16  12  

Mokslinės literatūros, teismų 

jurisprudencijos analizė, praktinės 

užduoties sprendimas, teisinių 

dokumentų rašymas.  

                 12  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. 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 studento 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      

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. (moksl. red. ir 

sud.); KAZLAUSKAS, 

M.; KUCONIS, P.  
2011  

Baudžiamojo proceso teisė. 

2-oji patais. ir papild. laida  
  Vilnius: VĮ Registrų centras  

JURKA, R., et. al.  2009  

Baudžiamojo proceso 

principai: metodinė 

mokomoji priemonė  
  Vilnius: Eugrimas  

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      

 

 

ŠVEDAS, G. (mokslinis 

redaktorius) 

 

2016 

Baudžiamoji justicija ir 

verslas: Recenzuotų 

mokslinių straipsnių 

baudžiamosios teisės ir 

baudžiamojo proceso 

klausimais rinkinys 

  

Vilnius: Vilniaus 

universiteto Teisės 

fakultetas 

JUODKAITĖ - 

GRANSKIENĖ, G. 

(sudarytoja) 

 

2014 

Baudžiamasis procesas: 

teisingumo garantas ar 

kliūtis: Recenzuotų 

mokslinių straipsnių rinkinys 

 Vilnius: Vilniaus 

universiteto Teisės 

fakultetas 

GODA, G.     2014 Vertybiniai prioritetai 

baudžiamajame procese 

 Vilnius: Registrų centras 

ANCELIS, P., et. al.  2009  

Sąžiningas baudžiamasis 

procesas: probleminiai 

aspektai  
  Vilnius: Industrus  

JURKA, R.;  

RANDAKEVIČIENĖ, I.; 

JUZUKONIS, S.   
2009  

Baudžiamojo proceso 

dalyviai   
  Vilnius: Industrus   

PRADEL, J.   2001  
Lyginamoji baudžiamoji  

teisė  
  Vilnius: Eugrimas  

  

 


