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Dalyko anotacija 

Kriminalistikos teorinių pagrindų ir problemų dalyko studijos skirtos doktoranto žinių 

gilinimui apie kriminalistikos mokslo metodologiją, kriminalistikos teorijų, technikų, taktikų 

ir metodikų taikymo problemų analizei bei kriminalistikos mokslo taikymo teismų praktikoje 

galimybių vertinimui.  

Analizuojamos temos: kriminalistikos dalykas, objektas, sistema, uždaviniai; metodai; 

kriminalistinės identifikacijos teorija, kriminalistinė diferenciacija ir diagnostika, bendrosios 

kriminalistikos teorijos problemos; kriminalistinės technikos teoriniai pagrindai ir problemos; 

kriminalistinės technikos šakų (kriminalistinio vaizdo fiksavimo, trasologijos, kriminalistinės 

ginklotyros, raštotyros, dokumentotyros, habitoskopijos, fonoskopijos, odorologijos, 

registracijos, mikroobjektų tyrimo) teoriniai pagrindai ir problematika; kriminalistinės 

taktikos teoriniai pagrindai ir probleminiai aspektai; mokymas apie kriminalistines versijas, 

nusikalstamų veikų tyrimo organizavimą ir planavimą; atskirų ikiteisminio tyrimo veiksmų 

atlikimo teoriniai pagrindai, taktinės problemos; nusikalstamų veikų tyrimo metodikos 

teoriniai pagrindai ir diskusiniai klausimai; kriminalistinės nusikalstamų veikų 

charakteristikos teorija; kriminalistinės nusikalstamų veikų tyrimo charakteristikos teorija; 

tyrimo situacijų teorija; kriminalistinės operacijos ir kombinacijos; atskirų nusikalstamų veikų 

rūšių tyrimo metodikų teoriniai pagrindai; metodinių rekomendacijų parengimo problematika. 

Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi būti įvaldęs kriminalistikos 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 kriminalistikos problemą nagrinėti platesniame teisės teorinių problemų kontekste, 

mokėti įvairius teisės tyrimo metodus pritaikyti teorinėms bei praktinėms kriminalistikos 

problemoms vertinti ir spręsti. 
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