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Dalyko anotacija 

Baudžiamojo proceso teisės dalykas skirtas vertinti baudžiamojo proceso teisės tipologijos 

problemas, konstitucinės ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos įtaką 

baudžiamojo proceso teisės vystymuisi, procesinių funkcijų atskyrimo probleminius klausimus, 

sąžiningo proceso ir efektyvaus proceso santykio problemą, pagrindines problemas, kylančias 

pradedant ikiteisminį tyrimą, keičiant kaltinimą teisme, apibrėžiant bylos nagrinėjimo 

apeliacine bei kasacine tvarka ribas. Visi probleminiai klausimai nagrinėjami lyginamuoju 

aspektu Lietuvos baudžiamojo proceso tesės nuostatas ir praktiką lyginant su kitų valstybių 

teisės nuostatomis bei praktika. 

Analizuojamos temos: baudžiamojo proceso tipai, paskirtis ir uždaviniai; proceso funkcijų 

atribojimas; baudžiamojo proceso efektyvumas ir žmogaus teisių bei laisvių apsauga; 

baudžiamojo proceso principų tarpusavio sąveika; Europos Žmogaus Teisių Teismo 

jurisprudencijos reikšmė baudžiamojo proceso teisei ir teismų praktikai; žalos atlyginimo 

baudžiamajame procese problemos; atskirų baudžiamojo proceso stadijų probleminiai aspektai; 

baudžiamosios bylos atnaujinimo problematika. 

Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi būti įvaldęs baudžiamojo proceso teisės kategorijų 

sistemą bei turėti žinių, kaip tos pačios kategorijos yra suvokiamos ir interpretuojamos teisės 

doktrinoje, teisėkūros procese ir jurisprudencijoje. Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi 

gebėti pasirinktą baudžiamojo proceso teisės problemą nagrinėti platesniame teisės teorinių 

problemų kontekste, mokėti įvairius teisės tyrimo metodus pritaikyti teorinėms bei praktinėms 

baudžiamojo proceso teisės problemoms vertinti ir spręsti. 
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