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BAUDŽIAMOJO PROCESO TEISĖ: ŠIUOLAIKINĖ MOKSLINĖ 

DOKTRINA IR PRAKTIKA 
 

100254 

2. 

Dėstytojas (-ai) (pateikiama informacija, kaip, 

kada ir kur su jais galima būtų kontaktuoti) 

Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: prof. dr. J. Zajančkauskienė 

Kitas (-i): prof. dr. R. Ažubalytė; prof. dr. R. Jurka 

MRU TM Baudžiamosios teisės ir proceso 
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3. 

Studijų pakopa Dalyko lygmuo Dalyko tipas 

Trečioji Netaikoma Alternatyviai pasirenkamasis 

4. 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Nuotolinė I-III studijų metai Lietuvių k., anglų k. 

5. 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 

Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas 

aukštasis išsilavinimas 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

Netaikoma 

6. 

Rekomenduojami pasirinktiniai programos komponentai 

 

7. 

Dalyko apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

6 162 4 158 

8. 

 Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Programos studijų rezultatai 

(siekiniai) Studijų dalyko rezultatai 

(siekiniai) 
Studijų metodai 

Studento 

pasiekimų 

vertinimo 

metodai 

 Geba kūrybiškai, kritiškai 

analizuoti baudžiamojo 

proceso teisės taikymo 

problemas, geba jas 

identifikuoti įvairiose teisės 

srityse. 

Savarankiškos 

studijos 

Egzaminas raštu 

 Geba argumentuotai parengti 

tyrimą baudžiamojo proceso 

teisės tematika: taikant 

šiuolaikiškus duomenų 

analizės būdus, interpretuoja 

gautus rezultatus, daro išvadas 

ir teikia rekomendacijas 

problemų sprendimui. 

Savarankiškos 

studijos 

Egzaminas raštu 

 Geba vertinti susiklosčiusią 

Europos Sąjungos bei 

tarptautinės teisės, taip pat 

tarptautinių ir 

supranacionalinių teismų 

jurisprudencijos 

Savarankiškos 

studijos 

Egzaminas raštu 

mailto:btpi@mruni.eu


baudžiamosios justicijos 

praktiką. 
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Užduotys 

1. Baudžiamojo proceso paskirties ir 

tikslo problematika. 

         Teisinio 

reguliavimo, 

teismų 

praktikos ir 

mokslinės 

doktrinos 

analizė 

2. Baudžiamojo proceso teorinių 

modelių ir pozityvaus proceso 

santykis. 

         Teisinio 

reguliavimo, 

teismų 

praktikos ir 

mokslinės 

doktrinos 

analizė 

3. Baudžiamojo proceso teisės raidos 

tendencijos (konstitucionalizacija, 

europeizacija, internacionalizacija, 

diferenciacija) ir jų poveikis 

baudžiamojo proceso teisei; Europos 

Sąjungos bei tarptautinės teisės, taip 

pat tarptautinių ir supranacionalinių 

teismų jurisprudencijos įtaka 

baudžiamajam procesui. 

         Teisinio 

reguliavimo, 

teismų 

praktikos ir 

mokslinės 

doktrinos 

analizė 

4. Baudžiamojo proceso principų, 

kaip koordinaciniais ir 

determinaciniais ryšiais susijusių 

pagrindinių baudžiamojo proceso 

nuostatų, sistemos transformacija bei 

principų funkcijų įgyvendinimas 

teisėkūroje bei teisės taikymo 

procese. 

         Teisinio 

reguliavimo, 

teismų 

praktikos ir 

mokslinės 

doktrinos 

analizė 

 

5. Asmens teisių apsaugos BP 

problemos; BP dalyvių procesinio 

teisnumo ir veiksnumo, jų teisinio 

statuso ypatumai. 

         Teisinio 

reguliavimo, 

teismų 

praktikos ir 

mokslinės 

doktrinos 

analizė 

6. Įrodymų teorijos aktualijos: tiesos 

siekis; naujųjų technologijų 

panaudojimo teisiniai pagrindai 

baudžiamajame procese; fikcijos bei 

         Teisinio 

reguliavimo, 

teismų 

praktikos ir 

mokslinės 



prezumpcijos baudžiamajame 

procese. 

doktrinos 

analizė 

7. Procesinės prievartos priemonių 

instituto problemos: naujųjų 

technologijų panaudojimas, siekiant 

kuo mažiau varžyti asmens teises 

baudžiamajame procese; slaptų 

tyrimų veiksmų ir žmogaus teisių 

apsaugos baudžiamajame procese 

santykio paieška; proporcingumas 

reguliuojant ir taikant procesinę 

prievartą. 

         Teisinio 

reguliavimo, 

teismų 

praktikos ir 

mokslinės 

doktrinos 

analizė 

 

8. Baudžiamojo proceso stadijų 

sistemos problemos. 

 

         Teisinio 

reguliavimo, 

teismų 

praktikos ir 

mokslinės 

doktrinos 

analizė 

9. Bendrojo konstitucinio 

baudžiamojo proceso modelio ir 

specifinių teisenų santykis. 

         Teisinio 

reguliavimo, 

teismų 

praktikos ir 

mokslinės 

doktrinos 

analizė 

Iš viso 

 

 2     2 4 158  

10. 

Vertinimo būdas Lyginamasis 

svoris 

procentais 

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai 

Egzaminas 

 

100 proc. I-III studijų 

metai 

Atsakymas į pateiktą klausimą (-us) 

vertinamas pagal šiuos kriterijus: 

originalumas;  

aktualumas ir mokslinė problematika; 

tyrimo metodologija; 

kalbos aiškumas ir teksto išdėstymas. 

 

 

11. Studijų šaltiniai 

Privalomi studijų šaltiniai 

Monografijos ir mokslo studijos: 

1. Ažubalytė, R.; Jurgaitis, R.; Zajančkauskienė, J. Specifinės baudžiamojo proceso formos. Vilnius: 

Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. 

2. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai: recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės, 

bausmių vykdymo ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vilnius: Registrų centras, 2014. 

3. Goda, G. Vertybiniai prioritetai baudžiamajame procese. Vilnius: Registrų centras, 2014. 

4. Jurka, R., Ažubalytė, R., Vozbutaitė, K., Gutauskas, A., Belevičius, L., Latauskienė, E., 

Zajančkauskienė, J., Panomariovas, A., Gušauskienė, M., Losis, E. Baudžiamojo proceso tarptautiškumas: 

patirtis ir iššūkiai. Mokslo studija. Vilnius, 2013. 

5. Kurapka, V.E., Matulienė, S., Panomariovas, A., Jurka, R., Barkauskas, A., Ažubalytė, R., Ancelis, P., 

Losis, E., Belevičius, L., Gušauskienė, M., Latauskienė, E., Zajančkauskienė, J. Baudžiamasis procesas: 

nuo teorijos iki įrodinėjimo (prof. dr. Eugenijaus Palskio atminimui). Mokslo studija, Vilnius, 2011. 

6. Merkevičius, R. Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata. Vilnius: Registrų centras, 2008. 



7. Merkevičius, Remigijus. Baudžiamojo Proceso Enciklopedija. Kn. 1: Baudžiamojo Proceso Samprata, 

Tipai, Tikslai Stadijos Ir šaltiniai. Vilnius: Registrų Centras, 2018. 

Papildomi studijų šaltiniai 

Disertacijos: 

1. Jakštienė, R. Smurtas artimoje aplinkoje prieš moteris: baudžiamoji teisinė apsauga. Daktaro 

disertacija, socialiniai mokslai, teisė (01 S), Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2019. 

2. Juozapavičius, A. Duomenų (įrodymų), gautų pažeidžiant teisę, naudojimo neleistinumas Lietuvos 

baudžiamajame procese. Daktaro disertacija, socialiniai mokslai, teisė (01 S), Vilnius, 2012. 

3. Murauskienė, D. Parens Patriae doktrinos raiška baudžiamajame procese, kuriame dalyvauja vaikai.  

Daktaro disertacija, socialiniai mokslai, teisė (01 S), Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2017. 

4. Rimšelis, E. Esminiai baudžiamojo proceso teisės pažeidimai: samprata, vertinimas ir procesiniai 

padariniai. Daktaro disertacija, socialiniai mokslai, teisė (01 S), Vilnius, 2006. 

 

Moksliniai straipsniai Lietuvos žurnaluose: 

Jurisprudencija.  

Teisė.  

Teisės apžvalga.  

Teisės problemos.  

Baltic Journal of Law & Politics.  

Public Security and Public Order. 

International Comparative Jurisprudence. 

 

Internetiniai šaltiniai ir nuorodos 

Lietuvos Respublikos Seimas www.lrs.lt  

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas www.lat.lt  

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas www.lrkt.lt  

Lietuvos prokuratūra www.prokuraturos.lt 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c= 

https://www.icj-cij.org/en 

https://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/jure.html 

https://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/duomenu_bazes/atviros_pareigos_db/ 

https://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/duomenu_bazes/prenumeruojamos_db/ 

 

Patvirtinta Mykolo Romerio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto teisės mokslo krypties 

doktorantūros komiteto 2020 m. kovo 4 d. posėdžio protokolu Nr. 8DS-TK-3; atnaujinta 2021 m. lapkričio 

30 d. posėdžio protokolu Nr. 8DS-TK-22. 
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