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NAUJAUSI EUROPOS TEISĖS STANDARTAI  

BAUDŽIAMAJAME PROCESE 

e-mokymosi platformos Be-ribu.lt kursas 

APIE KURSĄ 
 

Kursas yra skirtas advokatams, advokatų padėjėjams, policijos pareigūnams, prokurorams ir kitiems 

specialistams, kurių veikla yra susijusi su baudžiamuoju procesu.  

Kurso metu bus aptarta naujausia Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) praktika ir Europos Sąjungos 

standartai, susiję su teise turėti gynėją, teise į nemokamą teisinę pagalbą bei teisės į gynybą pažeidimų 

vertinimu.  

Teisės mokslininkai ir praktikai pristatys aktualiausias EŽTT bylas ir per pastaruosius metus ES „Stokholmo 

programos“ rėmuose priimtus instrumentus: Direktyvą dėl teisės į advokatą, Direktyvą dėl teisinės pagalbos 

ir Direktyvą dėl teisės į informaciją. Kurso lektoriai pasidalins savo įžvalgomis apie Lietuvos baudžiamojo 

proceso nuostatų atitikimą Europos teisės standartams ir nurodys konkrečius probleminius aspektus.  

Kurso tikslas – suteikti profesionalams teisinių žinių, kurios padės efektyviau praktikoje realizuoti konstitucinę 

teisę į gynybą. 

Kurso metu prie nuotolinio mokymosi platformos Be-ribu.lt prisijungę e-studentai peržiūri vaizdo pamokas, 

susipažįsta su papildomais, lektorių parinktais skaitiniais, ir po kiekvienos pamokos atlieka privalomus testus. 

Prie kurso galima jungtis e-studentams patogiu metu iš bet kuriuos vietos. Sėkmingai kursą pabaigusiems e-

studentams yra išduodami vardiniai sertifikatai. E-kurso trukmė 7 a.v. 

KURSO PROGRAMA 
 

Įvadinė pamoka 

Įvadinės pamokos metu bus aptarti kurso tikslai ir pristatyti lektoriai. 

 

Pamoka 1. Teisės turėti gynėją evoliucija Europoje: nuo Salduz bylos iki atskiros ES direktyvos (1 dalis) 

2008 m. byloje Salduz prieš Turkiją Europos žmogaus teisių teismas yra pateikęs vieną svarbiausių 

išaiškinimų, susijusių su teise į advokatą baudžiamajame procese. Tam, kad teisė į teisingą bylos nagrinėjimą 

būtų „praktiška ir veiksminga“, galimybė kreiptis į advokatą turi būti užtikrinta nuo pirmosios įtariamojo 

apklausos. 

Šios pamokos metu aptarsime EŽTT jurisprudenciją po Salduz sprendimo (įskaitant Dayanan prieš Turkiją, 

Ibrahim ir kiti prieš Jungtinę Karalystę, Simeonovi prieš Bulgariją), bendravimo su advokatu konfidencialumo 

principą, advokato atsisakymo sąlygas ir kitus probleminius aspektus. Taip pat pristatysime ES Direktyvos dėl 



           

 
 

2 
 

teisės turėti advokatą esmines nuostatas ir perkeliant Direktyvą padarytus Baudžiamojo proceso kodekso 

pakeitimus. 

Lektorė: prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė, Mykolo Romerio Universiteto Baudžiamosios teisės ir proceso 

instituto direktorė  

 

Pamoka 2. Teisės turėti gynėją evoliucija Europoje: nuo Salduz bylos iki atskiros ES direktyvos (2 dalis) 

2008 m. byloje Salduz prieš Turkiją Europos žmogaus teisių teismas yra pateikęs vieną svarbiausių 

išaiškinimų, susijusių su teise į advokatą baudžiamajame procese. Anot teismo, tam, kad teisė į teisingą bylos 

nagrinėjimą būtų „praktiška ir veiksminga“, galimybė kreiptis į advokatą turi būti užtikrinta nuo pirmosios 

įtariamojo apklausos.  

Šios pamokos metu aptarsime EŽTT jurisprudenciją po Salduz sprendimo (įskaitant Dayanan prieš Turkiją, 

Ibrahim ir kiti prieš Jungtinę Karalystę, Simeonovi prieš Bulgariją), bendravimo su advokatu konfidencialumo 

principą, advokato atsisakymo sąlygas ir kitus probleminius aspektus. Taip pat pristatysime ES Direktyvos dėl 

teisės turėti advokatą esmines nuostatas ir perkeliant Direktyvą padarytus Baudžiamojo proceso kodekso 

pakeitimus.  

Lektorė: prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė, Mykolo Romerio Universiteto Baudžiamosios teisės ir proceso 

instituto direktorė  

 

Pamoka 3. Teisė turėti gynėją ir kitos procesinės garantijos Europos arešto orderio bylose 

Direktyva dėl teisės turėti advokatą nustato specialią procesinių garantijų įgyvendinimo tvarką Europos 

arešto orderio vykdymo bylose. Konkrečiai, Direktyva įpareigoja užtikrinti, kad perduoti prašomas asmuo 

turėtų teisę į advokatą vykdančiojoje valstybėje narėje po suėmimo pagal Europos arešto orderį. 

Šios pamokos metu išanalizuosime aktualias Direktyvos nuostatas ir EŽTT praktiką. Taip pat apžvelgsime BPK 

pakeitimus, padarytus perkeliant Direktyvos dėl teisės turėti advokatą nuostatas, ir praktinius iššūkius, 

susijusius su procesinių teisių užtikrinimu Europos arešto bylose. 

Lektorius: Rolandas Tilindis, advokatas, Fair Trials International ekspertų grupės narys  

 

Pamoka 4. Teisė į nemokamą teisinę pagalbą: besivystantys tarptautiniai standartai  

Jau svarstant Direktyvą dėl teisės turėti advokatą iškilo klausimas, kaip reguliuoti situacijas, kada asmuo 

neturi lėšų pasisamdyti gynėją. Dėl reikšmingų skirtumų organizuojant teisinę pagalbą skirtingose 

jurisdikcijose, valstybėms sunkiai sekėsi susitarti dėl dar vieno įpareigojančio teisės akto. Tad ES lygmeniu 

buvo priimti net du dokumentai – 2013 m. Rekomendacija dėl teisinės pagalbos ir 2016 m. Direktyva dėl 

nemokamos teisinės pagalbos. 
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Pamokos metu aptarsime šių teisės aktų pagrindines nuostatas, bei aktualiausią EŽTT praktiką dėl turtinės 

padėties ir pagrįstumo (teisingumo interesų) testų, teisinę pagalbą teikiančio advokato paskyrimo bei 

advokato pagalbos kokybės vertinimo. 

Lektorė: dr. Agnė Limantė, Teisės instituto mokslo darbuotoja 

 

Pamoka 5. Teisės į gynybą efektyvumo užtikrinimas 

Ši pamoka yra skirta aptarti du svarbius teisės į gynybą efektyvumo aspektus – įtariamojo galimybę 

susipažinti su ikiteisminio tyrimo duomenimis ir teisę apklausti liudytojus. Įtariamojo ir jo gynėjo teisė 

susipažinti su bylos duomenimis ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu yra įtvirtinta Direktyvoje 

dėl teisės į informaciją, tačiau ją įgyvendinant praktikoje vis dar kyla problemų. 

Tuo tarpu įtariamojo teisė apklausti liudytojus ir nukentėjusiuosius pačiam ar prašyti, kad jie būtų apklausti, 

yra viena iš procesinio lygiateisiškumo principo dėmenų plačiai analizuota EŽTT. Pamokos metu 

susipažinsime su svarbiausia EŽTT praktika šiais klausimais (įskaitant Al-Khawaja ir Tahery prieš Jungtinę 

Karalystę bylą) ir aptarsime šių teisių nacionalinio įgyvendinimo iššūkius. 

Lektorius: prof. dr. Raimundas Jurka, advokatas, Mykolo Romerio Universiteto profesorius  

 

Pamoka 6. Teisės į gynybą pažeidimai ir jų vertinimas  

Nepaisant išsamaus teisės į gynybą reglamentavimo nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, praktikoje 

neišvengiama šios teisės pažeidimų. Ne visais atvejais pažeidžiamiems asmenims ikiteisminio tyrimo yra 

užtikrinamas būtinas gynėjo dalyvavimas, ne visi įtariamieji turi galimybę konfidencialiai pasikonsultuoti su 

gynėju iki pirmosios  apklausos. Dalis šių pažeidimų yra pašalinami nagrinėjant bylą teisme, tačiau kai kurie 

gali būti pripažinti esminiais baudžiamojo proceso pažeidimais. 

Remiantis Europos žmogaus teisių teismo (įskaitant Simeonovi prieš Bulgariją bylą) ir nacionalinių teismų 

jurisprudencija, pamokos metu nagrinėsime ikiteisminio tyrimo metu padaromų pažeidimų, kai yra 

neužtikrinama arba netinkamai užtikrinama teisė į gynybą, įtaką įrodinėjimo procesui.  

Lektorius: prof. dr. Aurelijus Gutauskas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas  

 

Baigiamoji pamoka  

Baigiamosios pamokos metu kurso dalyviai bus pakviesti atlikti kurso pamokų vertinimą. 

 

Šio e-kurso parengimą finansiškai parėmė Europos Sąjunga pagal Teisingumo programą (Projektas „Stokholmo 

programa: teisė į advokatą ir teisės į nemokamą teisinę pagalbą 

užtikrinimas“, Nr. JUST/2015/JACC/AG/PROC). Visa atsakomybė už e-

kurso turinį tenka Žmogaus teisių stebėjimo institutui. E-kurso turinys 

negali būti vertinamas kaip pateikiantis Europos Komisijos nuomonę.  


