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Dalyko anotacija 

Ikiteisminio tyrimo teisinio reguliavimo dalyko studijos skirtos ikiteisminio tyrimo 

sampratos, santykio su kitomis baudžiamojo proceso stadijomis bei nusikalstamų veikų 

tyrimo formomis (pvz., kriminaline žvalgyba, žvalgyba, policijos veikla), ikiteisminio tyrimo 

pradžios, struktūros ir pabaigos, ikiteisminiame tyrime veikiančių baudžiamojo proceso 

subjektų procesinių vaidmenų ir tarpusavio santykio problematikai, ikiteisminio tyrimo 

stadijai būdingų proceso principų (pvz., greitumo, objektyvumo, išsamumo ir visapusiškumo) 

užtikrinimo, atskirų tyrimo veiksmų, procesinių prievartos ir kardomųjų priemonių taikymo 

analizei, esamų ikiteisminio tyrimo formų efektyvumo ir naujų ikiteisminio tyrimo formų 

tobulinimo perspektyvų vertinimui, gebėjimų atlikti išsamią aktualios teisminės praktikos ir 

lyginamąją ikiteisminio tyrimo formų ir institutų analizę.  

Analizuojamos temos: ikiteisminio tyrimo kaip proceso stadijos ir procesinio instituto sąvoka, 

tikslai ir reikšmė baudžiamajame procese; ikiteisminio tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ir 

kaltinimo samprata ir tarpusavio ryšys; ikiteisminio tyrimo pradžios, atsisakymo pradėti 

ikiteisminį tyrimą ir prieš pradedant ar atsisakant pradėti ikiteisminį tyrimą atliekamų 

patikslinamųjų proceso veiksmų samprata, teisinė reikšmė ir asmens teisių apsaugos šiame 

proceso etape problematika; ikiteisminį tyrimą atliekančių, tyrimą organizuojančių, tyrimui 

vadovaujančių ar (ir) jį kontroliuojančių baudžiamojo persekiojimo institucijų (pareigūnų) 

statusas ir tarpusavio sąveika; ikiteisminio tyrimo teisėjo paskirtis ir procesinės veiklos ribos; 

procesinės veiklos ikiteisminiame tyrime dokumentavimas; naujųjų technologijų 

panaudojimas ikiteisminiame tyrime; konkrečių procesinių tyrimo veiksmų (apklausų, 

apžiūrų etc.) atlikimo, procesinės prievartos priemonių (kratų, slapto sekimo etc.) taikymo ir 

procesinių sprendimų priėmimo pagrindai, procesinė tvarka ir procesinės formos 

reikalavimai; ikiteisminiame tyrime dalyvaujančių privačių proceso dalyvių (įtariamojo, 

nukentėjusiojo etc.) statusas, teisių apsauga ir procesinės galimybės; ikiteisminio tyrimo 

terminai; ikiteisminio tyrimo užbaigimo būdai, pagrindai, procesinė tvarka ir teisėtumo 

kontrolė. 

Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi gebėti tiksliai suvokti ikiteisminiam tyrimui būdingų 

sąvokų, kategorijų, funkcijų ir vaidmenų sistemą, žinoti, kaip ir kodėl šios sąvokos ir 

kategorijos skirtingai interpretuojamos teisės doktrinoje, teisėkūros procese ir 

jurisprudencijoje, mokėti atskiras ikiteisminio tyrimo teisinio reguliavimo problemas 

nagrinėti ir vertinti platesniame – fundamentalių procesinių vertybių, žmogaus teisių, proceso 

principų, teisės teorijos lygmenyje, diskutuojant teorinę problematiką ar sprendžiant praktines 

situacijas gebėti sistemiškai taikyti aktualius teisės tyrimo metodus.  
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