
TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„LIETUVOS BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS

KODIFIKUOTOSIOS TEISĖS TAIKYMO 
DVIDEŠIMTMETIS“

Konferencijos data: 2023 m. vasario 10 d. (penktadienis)

Konferencijos organizatorius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos 
katedra

Konferencijos vieta: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, JR 2 (Alumni) auditorija 
(Saulėtekio al. 9)

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, ukrainiečių (sinchroninis vertimas į anglų kalbą)

                                                      

KONFERENCIJOS PROGRAMA
   I sesija

Moderuoja   Vilniaus universiteto docentės dr. Andželika Vosyliūtė ir dr. Ilona Michailovič

  

Laikas  

Įžanginė dalis

09:00 - 09:10

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano doc. dr. Haroldo Šinkūno sveikinimo 
žodis

09:10-09:30 ,,Baudžiamojo kodekso raida: evoliucija ar involiucija?“

 Vilniaus universiteto profesorius  dr. Jonas Prapiestis

09:30-09:50 ,,110 Baudžiamojo proceso kodekso pataisų: ar teisinio reguliavimo kokybė 
pagerėjo iš  esmės?“       

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas, Vilniaus universiteto 
partnerystės profesorius dr. Gintaras Goda

09:50-10:10 ,,Bausmių vykdymo kodeksas – senas vynas į senus vynmaišius“

Vilniaus universiteto docentas dr. Gintautas Sakalauskas

10:10-10:30 Diskusija



   II sesija

Moderuoja  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė, l . e. Teismo pirmininkės 

pareigas, Vilniaus universiteto docentė dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė ir Vilniaus universiteto docentas dr. Andrej 

Gorbatkov

   III sesija

Moderuoja   Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Vilniaus universiteto profesorius dr.  Aurelijus Gutauskas ir Lietuvos 

Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras, Vilniaus universiteto partnerystės docentas Gintaras Jasaitis

Laikas  

10:30-10:50 ,,Naujojo Ukrainos baudžiamojo kodekso projekto pamatinės nuostatos“ 

Ukrainos teisės mokslų nacionalinės akademijos akademikas, Charkivo Jaroslavo 
Išmintingojo Nacionalinio teisės universiteto profesorius dr. Yurii Baulin

10:50-11:10

 

,,Kova su karo nusikaltimais Ukrainoje: tarp nacionalinio ir tarptautinio 
įstatyminio reguliavimo“

 Charkivo Jaroslavo Išmintingojo Nacionalinio teisės universiteto profesorius dr. 
Mykhaylo Shepitko

11:10-11:30 ,,Skaitmeniniai įrodymai ir įrodinėjimo standartai šiuolaikinėje kriminalistikos ir 
teismo ekspertizės doktrinoje“

 Charkivo Jaroslavo Išmintingojo Nacionalinio teisės universiteto profesorius dr. 
Valery Shepitko

11:30-12:00 Diskusija

12:00-12:30 Kavos pertrauka

Laikas  

12:30-12:45 ,,Mediacijos Lietuvos baudžiamojoje justicijoje galimybės“

 Vilniaus universiteto docentė dr. Ilona Michailovič

12:45-13:00 ,,Nusikaltimų finansams sampratų korekcijos būtinybė“

Vilniaus universiteto lektorius Darius Prapiestis

13:00-13:15 ,,Nuteistųjų laisvės atėmimu perdavimo toliau atlikti bausmę probleminės 
aktualijos“

Vilniaus universiteto lektorė Ugnė Markevičiūtė

13:15-13:45 Diskusija



 IV sesija

Moderuoja Vilniaus universiteto profesorius dr. Jonas Prapiestis ir Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 

prokuroras, Vilniaus universiteto partnerystės docentas Arūnas Meška

Laikas  

13:45-14:00 ,,Esminiai proceso in absencia (nesant) aspektai“

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė, l. e. 
Teismo pirmininkės pareigas, Vilniaus universiteto docentė dr. Gabrielė 
Juodkaitė-Granskienė

14:00-14:15 ,,Integruoto baudžiamojo proceso sistema: dabartis ir perspektyvos“

 Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras, Vilniaus universiteto 
partnerystės docentas Gintaras Jasaitis

14:15-14:30 ,,Specialiųjų žinių panaudojimo baudžiamajame procese formos ir kai kurie 
probleminiai aspektai“

 Vilniaus universiteto docentas dr. Andrej Gorbatkov

14:30-14:45 ,,Konsultacinės išvados reikšmė teismo sprendimui baudžiamojoje byloje“

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo padėjėja, Vilniaus universiteto lektorė 
Laura Šivickaitė-Moldarienė

14:45-15:30 Diskusija

Konferencijos rezultatų apibendrinimas ir konferencijos uždarymas


