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Subject annotation
The subject of Criminal Procedure is designed to assess the problems of typology of criminal
procedure law, the impact of constitutional and European Court of Human Rights
jurisprudence on the development of criminal procedure, problematic issues of separation of
procedural functions, the problem of fair trial and efficient proceedings, defining the limits of
the proceedings in the appellate and cassation procedures. All problematic issues are analyzed
in a comparative aspect by comparing the provisions and practice of Lithuanian criminal
procedure law with the legal provisions and practice of other states.
Topics analyzed: the types, aims and significance of criminal procedure; efficiency of the
criminal procedure and protection of human rights; principles of the criminal procedure and
their interrelations: jurisprudence of the European Court of Human Rights and its significance
for national criminal procedure; problematical aspects of separate stages of criminal procedure;
problematical aspects of the re-opening of criminal case.
Upon completion of the study subject, the doctoral student must have mastered the system of
categories of criminal procedure, knowledge of how the same categories are perceived and
interpreted in legal doctrine, legislative process and jurisprudence. Moreover, the doctoral
student must be able to analyze the chosen problem of criminal procedure in the broader
context of theoretical problems of law, be able to apply various methods of legal research to
assess and solve theoretical and practical problems of criminal procedure.
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