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Dalyko anotacija 

Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi gebėti pagal baudžiamojo proceso teisės reikalavimus 

atlikti faktų ir jų vertinimo teisinių standartų sugretinimo operacijas, teisiškai įvertinti 

duomenis, apibūdinančius padarytas veikas, rasti ir interpretuoti reikiamą baudžiamąjį 

įstatymą, atskleidžiant jame įtvirtintas nusikalstamų veikų sudėtis, parinkti optimalius veikų 

kvalifikavimo variantus, atsižvelgiant į kvalifikuojančio subjekto ypatybes, kompetenciją, jo 

procesinę situaciją ir kt. 

Nusikaltimų kvalifikavimo problemų dalyko metu nagrinėjami nusikalstamų kvalifikavimo 

sampratos, oficialaus kvalifikavimo juridinė ir socialinė reikšmė, metodologiniai kvalifikavimo 

pagrindai, atsižvelgiant į šiuolaikinių filosofinių doktrinų gnoseologinių komponentų ypatybes, 

bei jų probleminiai aspektai, analizuojamos logikos taisyklių, nusikaltimų ir baudžiamųjų 

nusižengimų sudėčių konstrukcijų, jų požymių panaudojimo nusikalstamoms veikoms 

kvalifikuoti problemos, subjektai, kompetentingi įgyvendinti kvalifikavimo uždavinius; 

aptariami nusikalstamų veikų atskyrimo nuo kitų teisės pažeidimų ir atribojimo nuo kitų 

nusikalstamų veikų klausimai, analizuojama pagrindinė schema, kurioje perteikiama 

kvalifikavimo prielaidų sintezė, kai baudžiamajame procese atskleidžiamas arba paneigiamas 

tapatumas (tikslus atitikimas) tarp nusikalstamos veikos sudėties požymių ir požymių, 

apibūdinančių padarytą konkrečią veiką; nagrinėjami nusikalstamų veikų kvalifikavimo esant 

baudžiamosios teisės normų konkurencijai ir nusikalstamų veikų daugetui, nusikalstamos 

veikos kvalifikacijos pakeitimo ir nusikalstamų veikų kvalifikavimo proceso probleminiai 

klausimai. 

Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi būti įvaldęs nusikaltimų kvalifikavimo kategorijų 

sistemą bei turėti žinių apie nusikalstamų veikų inkriminavimo jas padariusiems asmenims 

teisinio reglamentavimo bei mokslinių doktrinų kvalifikavimo kaip fenomeno ir tarpšakinio 

teisės instituto esmę bei problematiką, tipines ir specifines nusikalstamų veikų kvalifikavimo 

taisykles bei schemas, pabrėžiant jų evoliuciją ir taikymo ypatybes atskirose baudžiamojo 
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