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ĮŽANGA 

 

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas 

(toliau – ,,Tarptautinės ir ES teisės institutas“ arba ,,Institutas“), įsteigtas 2009 m. lapkričio 

11 d. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros pagrindu, 2013 metais aktyviai plėtojo 

savo veiklą. Pagrindiniai Instituto tikslai yra mokslo tyrimų tarptautinės ir Europos Sąjungos 

teisės srityse skatinimas, mokslo publikacijų, studijų ir kitų leidinių rengimas, mokslinių 

renginių – konferencijų, seminarų ir kitų – organizavimas. Institutas ir jo nariai taip pat 

bendradarbiauja su užsienio universitetų mokslininkais įvairių programų, projektų pagrindu 

ar kitomis formomis. 

 

2013 m. Tarptautinės ir ES teisės instituto veikloje dalyvavo beveik 20 mokslininkų, 

asistentų ir doktorantų kolektyvas, vadovaujamas Instituto vadovo prof. dr. Dainiaus Žalimo. 

Institutui priklauso šie mokslininkai: prof. dr. Dainius Žalimas (vadovas), doc. dr. Skirgailė 

Žalimienė, doc. dr. Lauras Butkevičius, lekt. dr. Irmantas Jarukaitis, lekt. dr. Vygantė 

Milašiūtė, lekt. dr. Indrė Isokaitė, lekt. dr. Elzė Matulionytė, lekt. dr. Agnė Veršelytė, 

asistentai Deividas Kriaučiūnas, Renata Vaišvilienė, doktorantai Jolanta Apolevič, Nika 

Bruskina, Lina Urbaitė, Jonas Urbanavičius, Violeta Vasiliauskienė, Julius Zaleskis, 

Jevgenija Vienažindytė, Viltė Kristina Steponėnaitė. 

 

Ataskaitoje pateikiama informacija apie Instituto ir jo narių akademinę, mokslinę tiriamąją 

veiklą nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.* Instituto veikla ataskaitoje 

atspindėta suskirstant ją į tokias dalis: Instituto doktorantų apgintos daktaro disertacijos, 

Instituto narių publikuoti mokslo straipsniai ir dalyvavimas rengiant monografijas ir mokymo 

(studijų) leidinius, Instituto narių skaityti pranešimai, Instituto surengtos konferencijos ir kiti 

renginiai, Instituto narių dalyvavimas disertacijų gynime ir kita Instituto narių akademinė 

veikla, kuri apima dalyvavimą mokslo projektuose, rengiant teisės aktus ir teikiant eksperto 

išvadas, dalyvavimą tarptautinių organizacijų veikloje ir įvairią kitą Instituto narių veiklą. 

                                                 
* Į šią ataskaitą taip pat įtraukti keli Instituto narių darbai, kurie nebuvo nurodyti Instituto 2012 m. veiklos 

ataskaitoje. 
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Apibendrinant Tarptautinės ir ES teisės instituto veiklą 2013 metais, pažymėtina, kad šiuo 

laikotarpiu buvo apgintos 3 Instituto doktorantų disertacijos, Instituto nariai ir doktorantai 

publikavo 11 mokslo straipsnių (2 straipsniai pateikti publikuoti) nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose leidiniuose ir dalyvavo rengiant 3 mokymo (studijų) leidinius, organizavo 3 

konferencijas (2 tarptautines ir 1 nacionalinę) ir 2 kitus renginius, pristatė 34 pranešimus 

nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose bei kituose renginiuose (įskaitant viešas 

paskaitas, pasisakymus, pranešimus leidiniuose), Instituto nariai (3) dalyvavo 10 disertacijų 

gynime, taip pat Instituto nariai vedė mokymus, dalyvavo rengiant teisės aktus ir teikė 

eksperto nuomones, rengė Teisės fakulteto studentų komandas tarptautiniams teisminės 

inscenizacijos konkursams ir teisėjavo juose, stažavosi, dėstė užsienio universitetuose, toliau 

dirbo leidinių redakcinėse kolegijose, tęsė bendradarbiavimą su užsienio organizacijomis 

(asociacijomis) ir vykdė kitą akademinę veiklą. 

 

2014 m. sausio 12 d. 

 

 

Prof. dr. Dainius Žalimas 

Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto vadovas 

 Vilniaus universiteto Teisės fakultetas  

 

 

 

 

 



 5 

I. INSTITUTO DOKTORANTŲ APGINTOS DAKTARO DISERTACIJOS 

 

2013 metais trys Tarptautinės ir ES teisės instituto doktorantės apsigynė daktaro disertacijas. 

 

 2013 m. rugsėjo 13 d. Laura Liubertaitė apsigynė daktaro disertaciją ,,Europos 

Sąjungos pirminės teisės įtaka valstybių narių daugiašalėms tarptautinės privatinės 

teisės normoms“ (vadovė doc. dr. Skirgailė Žalimienė); 

 

 2013 m. rugsėjo 24 d.  Erika Leonaitė apsigynė daktaro disertaciją ,,Proporcingumo 

principas Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje“ (vadovas prof. dr. D. 

Žalimas); 

 

 2013 m. rugsėjo 27 d. Gintarė Makauskaitė apsigynė daktaro disertaciją 

,,Visuomenės teisės susipažinti su oficialiais neskelbtais dokumentais ribojimų 

pagrindais ES ir ES valstybių narių teisėje“ (vadovė doc. dr. Skirgailė Žalimienė).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

II. INSTITUTO NARIŲ PUBLIKUOTI MOKSLO STRAIPSNIAI IR INSTITUTO 

NARIŲ DALYVAVIMAS RENGIANT MONOGRAFIJAS IR MOKYMO (STUDIJŲ) 

LEIDINIUS 

 

2013 m. publikuoti toliau išvardinti Instituto narių mokslo straipsniai. 

 

 Žalimas D. Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo teisiniai 

pagrindai. // Valstybės atkūrimas: Lietuvos Parlamentas, 1990-1992.  

Vilnius: Standartų spaustuvė, 2013. P. 10-34. 

 Žalimas D. Contemporary Problems of (Non)Implementation of the Acts of 

the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. // Constitutional 

Justice in the New Millenium: International Almanac, 2012 (XVII Yerevan 

International Conference: Interaction between the Constitutional Court and 

Other Institutions in Ensuring the Execution of Constitutional Court 

Judgments). Yerevan: NJHAR, 2012. P. 109-122. 

 Žalimas D. Lietuvos Respublikos pilietybės konstitucinės doktrinos 

raida ir pagrindiniai bruožai. // Lietuvos Respublikos Konstitucinio 

Teismo biuletenis Konstitucinė jurisprudencija. 2013, balandis – 

birželis. Nr. 2(30). P. 205-259. 

 

 Žalimienė S., Bublienė D. The Implementation of the EU Services 

Directive: Transposition, Problems and Strategies. (Stekens U., Weiß W., 

Mirschberger M. (eds.)). The Hague: T.M.C. Asser Press, 2012. Country 

Report: The Implementation of the Services Directive in Lithuania. P. 

379-405. 

 

 Butkevičius L., Jasinauskaitė I. Poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai 

nustatymo svarba, taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 

straipsnius. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis. Administracinė 

jurisprudencija, 2013, Nr. 24, p. 402-419 (ISSN 1822-8224). 
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 Isokaitė I. Tarptautinis jūros dugnas: bendro žmonijos paveldo koncepcija ir ,,naudos“ 

paskirstymas. VU mokslo darbai. Teisė, 2013, 89. P. 84-99. 

 

 Bruskina N. Kompensacija iš Vokietijos už priverčiamąjį darbą Antrojo pasaulinio 

karo metu Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje. VU mokslo darbai. Teisė, 

2013, 86. P. 87-102; 

 Bruskina N. Interaction of domestic law of United States of America with domestic 

laws of other countries dealing with reparation for Nazi crimes // The Interaction of 

National Legal Systems: Convergence or Divergence (Conference Papers), Vilnius 

University, 2013. 

 

 Urbanavičius J. Aplinkosauginio skalūnų dujų gavybos teisinio reglamentavimo 

Europos Sąjungoje problematika. VU mokslo darbai. Teisė, 2013, 87. P. 181-193. 

 

 Vasiliauskienė V. Terorizmo apibrėžimas tarptautinėje teisėje. Mokslo straipsnių 

rinkinys ,,Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka“, 2013, nr. 10, psl. 322-338. 

 

 Zaleskis J. The State Immunity Doctrine as the Result of the Constant Convergence 

between the National Legal Systems // The Interaction of National Legal Systems: 

Convergence or Divergence (Conference Papers), Vilnius University, 2013. 

 

 Vaišvilienė R., Grigaitė G. European efforts in transitional justice while implementing 

universal jurisdiction: ICJ Belgium v. Senegal case. Priimta publikuoti 

recenzuojamame leidinyje, skirtame NOHA dvidešimtmečiui. 

 

 Vienažindytė J. Vertinimo nuožiūros laisvės doktrina pagal Europos Žmogaus Teisių 

Teismo praktiką. Priimta publikuoti VU mokslo darbai. Teisė.  

 

 

 

 



 8 

Instituto narių dalyvavimas rengiant monografijas ir mokymo (studijų) leidinius 

 

Tarptautinės ir ES teisės instituto vadovas prof. dr. Dainius Žalimas – Lietuvos Respublikos 

Konstitucinės teisės vadovėlio bendraautorius: Birmontienė T., Bubnys A., Buikienė O., 

Butvilavičius D., Grigienė K., Jankauskas K., Jarašiūnas E., Kavoliūnienė I., Kenstavičius 

D., Maksimaitis M., Normantas A., Pukanasytė I., Pumputis A., Sinkevičius V., Vadapalas 

V., Vainiutė M., Vaitiekienė E., Vasarienė D., Žalimas D., Žilys J., Žiobienė E., Lietuvos 

konstitucinė teisė (Liber Amicorum Juozui Žiliui). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 

2012. P. 890-941 (XXX skyrius. Lietuvos Respublikos užsienio politikos konstituciniai 

pagrindai; XXXI skyrius. Valstybės gynimo konstituciniai pagrindai). 

 

Prof. dr. Dainius Žalimas taip pat parašė studiją: Access to Electoral Rights: Lithuania 

(EUDO Citizenship Observatory. Access to Electoral Rights Report, RSCAS/EUDO-CIT-ER 

2013/20). Florence: European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced 

Studies, June 2013. – 21 p. (European University Institute EUDO Observatory on 

Citizenship: http://eudo-citizenship.eu/admin/?p=file&appl=countryProfiles&f=1320-

Lithuania-FRACIT.pdf). 

 

As. Deividas Kriaučiūnas (kartu su kitais autoriais) parengė ,,Europos Sąjungos  Teisingumo 

Teismo praktikos vadovą“, kurį planuojama publikuoti 2014 m. I pusmetyje (el. forma). 
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III. INSTITUTO NARIŲ SKAITYTI PRANEŠIMAI 

 

Instituto vadovo skaityti pranešimai konferencijose (ir viešos paskaitos) 

 

 Prof. dr. Dainius Žalimas. Lietuvos Respublikos pilietybės reguliavimas Europos 

Tarybos standartų kontekste. Pranešimas 2013 m. birželio 7 d. tarptautinėje 

konferencijoje ,,Dvidešimt Lietuvos Respublikos narystės Europos Taryboje metų: 

pamokos ir perspektyvos“ Vilniuje, organizatorius VU Teisės fakulteto Tarptautinės 

ir ES teisės institutas, bendradarbiaujant su Europos Sąjungos studijų asociacija ir 

Europos tarpuniversitetiniu žmogaus teisių ir demokratizacijos centru. 

 Prof. dr. Dainius Žalimas. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės taikymo plėtojant 

oficialiąją konstitucinę doktriną principai. Pranešimas 2013 m. rugsėjo 26 d. 

nacionalinėje konferencijoje ,,Konstitucionalizmas ir supranacionalizmas“ Vilniuje, 

organizatorius VU Teisės fakulteto Viešosios teisės katedra. 

 Prof. dr. Dainius Žalimas. 2013 m. spalio 24 d. Vilniaus universiteto Studentų 

atstovybės Teisės fakultete konferencijoje Konstitucijos dienos 2013 (KoDi’2013): 

Dviguba pilietybė – būtinybė ar pervertintas formalumas? pristatytas prelegento 

pranešimas. 

 Prof. dr. Dainius Žalimas. 2013 m. lapkričio 20 d. Moldovos valstybinio universiteto 

Teisės fakultete (Kišiniove) skaityta vieša paskaita Impact of Global Economic Crisis 

on Human Rights. 

 Prof. dr. Dainius Žalimas. 2013 m. lapkričio 27 d. Amane (Jordanijoje) vykusiame 

tarptautiniame seminare ,,Preliminary Requests before Constitutional Courts“, kurį, 

vykdydama Europos Sąjungos jungtinį projektą ,,Support to the Jordanian authorities 

in improving the quality and efficiency of the Jordanian justice system“, surengė 

Europos Tarybos Venecijos komisija kartu su Jordanijos Konstituciniu Teismu, 

pristatytas pranešimas ,,Preliminary Request to the Constitutional Court: Experience 

of the Constitutional Court of Lithuania“. 

 Prof. dr. Dainius Žalimas. 2013 m. gruodžio 5 d. Atlanto Sutarties Lietuvos bendrijos 

(LATA) Jaunimo tarybos moksleivių seminare – simuliaciniame žaidime ,,Kaip 
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veikia NATO?“ Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje pristatytas 

pranešimas ,,NATO ir Šiaurės Atlanto Tarybos veiklos teisiniai pagrindai“. 

 Prof. dr. Dainius Žalimas. 2013 m. gruodžio 9 d. konferencijoje ,,Politinė investicija į 

žmogaus teises – ES piliečių teisių politika“, organizuotoje Lietuvos Respublikos 

Seimo kontrolierių, Seimo Žmogaus teisių komiteto ir Mykolo Romerio universiteto 

Teisės fakulteto, pristatytas pranešimas ,,Žmogaus teisių tradicija Lietuvoje ir 

dabarties iššūkiai“. 

 Prof. dr. Dainius Žalimas. 2013 m. kovo 20 d. pasisakyta Mykolo Romerio 

universitete įvykusioje diskusijoje Dvigubos pilietybės institutas Lietuvoje: 

lūkesčiai, vizijos, perspektyvos, kurią organizavo Lietuvos teisininkų 

draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius. 

 Prof. dr. Dainius Žalimas. 2013 m. kovo 29 d. Mykolo Romerio universiteto Teisės 

fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto 

organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Transnacionalinės 

teisinės sistemos – teisingumo, saugumo ir žmogaus teisių apsaugos 

užtikrinimo garantas pristatytas pranešimas ,,Europos Sąjungos teisės 

įtaka nacionalinei konstitucinei jurisprudencijai“. 

 Prof. dr. Dainius Žalimas. 2013 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio 

Teismo ir Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų XII 

konferencijoje ,,Konstitucinė pilietybės doktrina“ Kaune pristatytas 

pranešimas ,,Lietuvos Respublikos pilietybės konstitucinės doktrinos raida 

ir pagrindiniai bruožai“. 

 

Kitų Instituto narių pranešimai konferencijose ir kituose renginiuose 

 

 Doc. dr. Skirgailė Žalimienė. Nacionalinio teismo vaidmuo taikant Europos Sąjungos 

pagrindines teises: kai kurie praktiniai aspektai. Pranešimas 2013 m. rugsėjo 26 d. 

nacionalinėje konferencijoje ,,Konstitucionalizmas ir supranacionalizmas“ Vilniuje, 

organizatorius VU Teisės fakulteto Viešosios teisės katedra. 

 Doc. dr. Lauras Butkevičius. Europos Sąjungos konkurencijos teisės įtaka Lietuvos 

administracinei praktikai ir teismų jurisprudencijai. Pranešimas 2013 m. rugsėjo 26 d. 
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nacionalinėje konferencijoje ,,Konstitucionalizmas ir supranacionalizmas“ Vilniuje, 

organizatorius VU Teisės fakulteto Viešosios teisės katedra. 

 Doc. dr. Lauras Butkevičius. Verslo sutarčių nuostatos, griežtai draudžiamos pagal 

konkurencijos teisę. Priemonės, skirtos pažeidimų rizikai sumažinti. Vilniuje 

vyksiančioje konferencijoje „Konkurencijos laisvės ribos ir priežiūra 2013: rizikos 

verslui ir jų prevencija“, kurią organizuoja Lietuvos verslo konfederacija | ICC 

Lietuva ir „Verslo žinios“ (2013 m.). 

Doc. dr. Lauras Butkevičius taip pat moderavo sesiją tarptautinėje konferencijoje 

„European Competition Day 2013“, kurią organizavo Lietuvos Respublikos 

konkurencijos taryba ir kuri vyko Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 

proga. „European Competition Day“ – tradicinė, kas pusmetį kiekvienos 

pirmininkaujančios valstybės narės rengiama konferencija. Moderuota sesija 

„(Excessively) high pricing: What is the role for competition authorities“ (2013 m.). 

 

 Lekt. dr. Vygantė Milašiūtė. Europos Tarybos standartai kovos su diskriminacija 

srityje. Pranešimas 2013 m. birželio 7 d. tarptautinėje konferencijoje ,,Dvidešimt 

Lietuvos Respublikos narystės Europos Taryboje metų: pamokos ir perspektyvos“ 

Vilniuje, organizatorius VU Teisės fakulteto Tarptautinės ir ES teisės institutas, 

bendradarbiaujant su Europos Sąjungos studijų asociacija ir Europos 

tarpuniversitetiniu žmogaus teisių ir demokratizacijos centru; 

 

 Lekt. dr. Irmantas Jarukaitis. Nacionalinis savitumas kaip integracijos proceso ir 

Europos Sąjungos teisės taikymo riba. Pranešimas 2013 m. rugsėjo 26 d. 

nacionalinėje konferencijoje ,,Konstitucionalizmas ir supranacionalizmas“ Vilniuje, 

organizatorius VU Teisės fakulteto Viešosios teisės katedra. 

 

 Lekt. dr. Indrė Isokaitė. Neapykantos nusikaltimai: kur yra saviraiškos laisvės ribos? 

Pranešimas 2013 m. birželio 7 d. tarptautinėje konferencijoje ,,Dvidešimt Lietuvos 

Respublikos narystės Europos Taryboje metų: pamokos ir perspektyvos“ Vilniuje, 

organizatorius VU Teisės fakulteto Tarptautinės ir ES teisės institutas, 
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bendradarbiaujant su Europos Sąjungos studijų asociacija ir Europos 

tarpuniversitetiniu žmogaus teisių ir demokratizacijos centru; 

 Lekt. dr. Indrė Isokaitė. ,,Konstitucija vandenynams“: dešimt Lietuvos Respublikos 

dalyvavimo 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje metų. Pranešimas 2013 

m. rugsėjo 26 d. nacionalinėje konferencijoje ,,Konstitucionalizmas ir 

supranacionalizmas“ Vilniuje, organizatorius VU Teisės fakulteto Viešosios teisės 

katedra. 

 

 Lekt. dr. Elzė Matulionytė. Sankcijų Baltarusijai teisinio režimo trūkumai. Pranešimas 

2013 m. liepos 25 d. ES Tarybos ir Lietuvos pramonininkų konfedercijos darbo 

grupėje; 

 Lekt. dr. Elzė Matulionytė. Kodėl svarbu išsaugoti pagrindines ES rinkos laisves? 

Pranešimas 2013 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos laisvos rinkos instituto  konferencijoje; 

 Lekt. dr. Elzė Matulionytė. Preliminary rulings and judgments of the EU Court of 

Justice – learning from jurisprudence in ensuring compatibility of national law with 

the EU law. Pranešimas 2013 m. rugsėjo 19-20 d. konferencijoje ,,Transposition and 

Implementation of EU Law“, organizuotoje Lietuvos Respublikos Europos teisės 

departamento prie Teisingumo ministerijos ir Užsienio reikalų ministerijos. 

 

 As. D. Kriaučiūnas.  Better monitoring, coordination and control of EU law 

transposition and implementation - Experience of Lithuania. Pranešimas tarptautinėje 

konferencijoje ,,Transposition and Implementation of EU Law“, Vilnius, 2013 m. 

rugsėjo 19-20 d.; 

 As. D. Kriaučiūnas. Reform of the General Court - long-term and non-discriminatory 

approach. Pranešimas tarptautiniame renginyje ,,Informal debates on the Reform of 

the Court of Justice“, Vilnius, 2013 m. rugsėjo 26-27 d.; 

 As. D. Kriaučiūnas. Combating hate speech. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje 

,,Combating hate crime in the EU: Giving victims a face and a voice“, Vilnius, 2013 

m. lapkričio 12-13 d. 
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 Dr. Erika Leonaitė. Proporcingumo principo taikymas Europos Žmogaus Teisių 

Teismo jurisprudencijoje. Pranešimas 2013 m. birželio 7 d. tarptautinėje 

konferencijoje ,,Dvidešimt Lietuvos Respublikos narystės Europos Taryboje metų: 

pamokos ir perspektyvos“ Vilniuje, organizatorius VU Teisės fakulteto Tarptautinės 

ir ES teisės institutas, bendradarbiaujant su Europos Sąjungos studijų asociacija ir 

Europos tarpuniversitetiniu žmogaus teisių ir demokratizacijos centru. 

 

 Nika Bruskina. Interaction of domestic law of United States of America with 

domestic laws of other countries dealing with reparation for Nazi crimes. Pranešimas 

2013 m. balandžio 25-26 d. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotoje 

tarptautinėje doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų konferencijoje „The Interaction of 

National Legal Systems: Convergence or Divergence?“; 

 Nika Bruskina. Nacionalsocialistinio režimo aukų patirtos žalos atlyginimas: 

Jungtinių Amerikos Valstijų įtaka. Pranešimas 2013 m. spalio 11 d. Lietuvos mokslo 

tarybos organizuotoje konferencijoje „Doktorantų stažuotės užsienio mokslo 

centruose 2012–2013“ (Projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ Nr. VP1-

3.1-ŠMM-01-V-02-003), Vilnius. 

 

 Jevgenija Vienažindytė. Europos Sąjungos prisijungimas prie Europos Žmogaus 

Teisių Konvencijos: nuoseklesnė žmogaus teisių apsauga Europoje? Pranešimas 2013 

m. birželio 7 d. tarptautinėje konferencijoje ,,Dvidešimt Lietuvos Respublikos 

narystės Europos Taryboje metų: pamokos ir perspektyvos“ Vilniuje, organizatorius 

VU Teisės fakulteto Tarptautinės ir ES teisės institutas, bendradarbiaujant su Europos 

Sąjungos studijų asociacija ir Europos tarpuniversitetiniu žmogaus teisių ir 

demokratizacijos centru; 

 Jevgenija Vienažindytė. A historical period for Lithuania. Human Rights News. Vol. 

1, No. 1, September - November 2013. ISSN 1339-4541. 

(http://www.fses.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/O_fakulte/Zahranicne_vztah

y/2013-2014/Human_Rights_News_01_2013_.pdf). 
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 Jonas Urbanavičius. Some Aspects of Environmental Regulation of Shale Gas 

Activities. Pranešimas 2013 m. balandžio 25-26 d. Vilniaus universiteto Teisės 

fakulteto organizuotoje tarptautinėje doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų 

konferencijoje „The Interaction of National Legal Systems: Convergence or 

Divergence?“ (Konferencijos medžiaga, 2013, p. 366-376, ISBN978-609-459-201-0). 

 

 Julius Zaleskis. Europos Tarybos vaidmuo didinant valstybės imuniteto doktrinos 

teisinę kokybę. Pranešimas 2013 m. birželio 7 d. tarptautinėje konferencijoje 

,,Dvidešimt Lietuvos Respublikos narystės Europos Taryboje metų: pamokos ir 

perspektyvos“ Vilniuje, organizatorius Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 

Tarptautinės ir ES teisės institutas, bendradarbiaujant su Europos Sąjungos studijų 

asociacija ir Europos tarpuniversitetiniu žmogaus teisių ir demokratizacijos centru; 

 Julius Zaleskis. The State Immunity Doctrine as the Result of the Constant 

Convergence between the National Legal Systems. Pranešimas 2013 m. balandžio 25-

26 d. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotoje tarptautinėje doktorantų ir 

jaunųjų teisėtyrininkų konferencijoje „The Interaction of National Legal Systems: 

Convergence or Divergence?“; 

 Julius Zaleskis. Aktuali Lietuvos teismų praktika profesionalaus sporto srityje. 

Pranešimas 2013 m. gegužės 2 d. advokatų kontoros LAWIN organizuotame sporto 

teisės seminare; 

 Julius Zaleskis. 2013 m. birželio 3 d. UAB „Žinių era“ organizuotoje konferencijoje 

„Duomenų apsaugos teisinio reguliavimo naujovės ir praktiniai ypatumai. Aktuali 

teismų praktika“ pristatyti pranešimai: (1) „Darbuotojų ir tarnautojų komunikacijos 

kontrolė: kaip tai daryti teisėtai?“ ir (2) „Atsakomybė už netinkamą asmens duomenų 

tvarkymą: aktuali teismų praktika“. 

 



 15 

IV. INSTITUTO SURENGTOS KONFERENCIJOS IR KITI RENGINIAI 

  

2013 m. Instituto nariai organizavo toliau nurodomas konferencijas  bei dalyvavo jose 

pristatydami pranešimus, Instituto vadovas prof. dr. Dainius Žalimas taip pat pirmininkavo 

konferencijose bei moderavo diskusijas. 

 

 2013 m. birželio 7 d. Tarptautinės ir ES teisės institutas (prof. dr. Dainius Žalimas, 

lekt. dr. Indrė Isokaitė), bendradarbiaudamas su Europos Sąjungos studijų asociacija 

ir Europos tarpuniversitetiniu žmogaus teisių ir demokratizacijos centru, suorganizavo 

tarptautinę teisinę konferenciją ,,Dvidešimt Lietuvos Respublikos narystės 

Europos Taryboje metų: pamokos ir perspektyvos“, kuri vyko Vilniaus 

universiteto centriniuose rūmuose, Mažojoje auloje. 

 

Konferencijoje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Europos Tarybos Generalinis Sekretorius 

Thorbjørn Jagland ir Lietuvos Respublikos Nuolatinis atstovas Europos Taryboje 

Ambasadorius Gediminas Šerkšnys, Vilniaus universiteto Rektorius prof. habil. dr. Jūras 

Banys, Teisės fakulteto dekanas Tomas Davulis ir p. Emanuelis Zingeris. Pranešimus skaitė 

šie Tarptautinės ir ES teisės instituto nariai: prof. dr. Dainius Žalimas, lekt. dr. Vygantė 

Milašiūtė, lekt. dr. Indrė Isokaitė, dr. Erika Leonaitė, dokt. Jevgenija Vienažindytė, dokt. 

Julius Zaleskis. Konferencijos pranešėjai: Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos 

Tarybos Venecijos komisijos atstovai (doc. Danutė Jočienė, Kristina Pardalos, Thomas 

Markert, Lawrence Early), užsienio ir Lietuvos universitetų  mokslininkai (prof. Luca 

Mezzetti, prof. Fabrizio Marrella, doc. Artūrs Kučs, prof. habil. dr. Gintaras Švedas, prof. dr. 

Vytautas Mizaras, prof. Saulius Katuoka, prof. Toma Birmontienė, doc. Edita Žiobienė, 

Elvyra Baltutytė). Konferencijoje buvo nagrinėjami Europos Tarybos vaidmens ir įtakos 

Lietuvos Respublikos teisinės sistemos raidai klausimai: pagrindinių žmogaus teisių 

įtvirtinimas įgyvendinant Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir 

Europos socialinę chartiją, tautinių mažumų teisių apsauga, pilietybės teisinis reguliavimas, 

kova su diskriminacija ir netolerancija ir daug kitų.  
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 2013 m. rugsėjo 26 d. Tarptautinės ir ES teisės instituto nariai (lekt. dr. Indrė 

Isokaitė) prisidėjo prie Viešosios teisės katedros (prof. dr. Egidijus Kūris) 

nacionalinės konferencijos ,,Konstitucionalizmas ir supranacionalizmas“, 

įvykusios Vilniaus universitete, Mažojoje auloje, organizavimo. 

 

Konferencijoje diskutuota svarbiais nacionalinės ir tarptautinės bei Europos Sąjungos teisės 

santykio klausimais – aptariama šių konverguojančių ir kartu konkuruojančių teisės sistemų 

raidos tendencijos, aktualijos, prieštaravimai, problemos ir iššūkiai, kylantys sąveikaujant 

nacionalinei, supranacionalinei ir tarptautinei teisei. Pranešimus pristatė šie Tarptautinės ir 

ES teisės instituto nariai: prof. dr. Dainius Žalimas, doc. dr. Skirgailė Žalimienė, doc. dr. 

Lauras Butkevičius, lekt. dr. Irmantas Jarukaitis, lekt. dr. Vygantė Milašiūtė, lekt. dr. Indrė 

Isokaitė. Konferencijos pranešėjai – žinomi Lietuvos teisės mokslininkai, aukštųjų teismų 

teisėjai, valstybės institucijų atstovai: Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjai 

prof. dr. Egidijus Šileikis, Ramutė Ruškytė, Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausioji 

patarėja dr. Rasa Svetikaitė, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierė doc. dr. 

Edita Žiobienė, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiasis patarėjas dr. 

Martynas Vasiliauskas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 

instituto direktorius prof. dr. Ramūnas Vilpišauskas, Teisės fakulteto Viešosios teisės 

katedros mokslininkai doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė ir doc. dr. Indrė Žvaigždinienė. 

Konferencijai pirmininkavo bei diskusijas moderavo kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo pirmininkas prof. dr. Egidijus Kūris, kadenciją baigę Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjai prof. dr. Vytautas Sinkevičius ir prof. dr. Stasys 

Stačiokas, teisėjas prof. dr. Dainius Žalimas. 

 

 2013 m. lapkričio 12 d. Instituto nariai (as. Renata Vaišvilienė) kartu su NOHA 

(Network on Humanitarian Action) organizavo konferenciją ,,Understanding 

Humanitarian Action: Finding the Space” (Suprantant humanitarinę veiklą: 

beieškant erdvės veikti).  

 

Konferencijoje dalyvavo ir Vilniaus universitete lankėsi p. Kuyng-wha-Kang, Jungtinių 

Tautų Generalinio Sekretoriaus pavaduotoja humanitariniams reikalams ir pagalbos 
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ekstremalių situacijų atvejais koordinatoriaus pavaduotoja. Konferencijoje pristatyti  

aktualiausi Baltijos regionui klausimai, kylantys ieškant galimybių ir prisidedant prie aktyviai 

veikiančios humanitarinės veiklos sistemos pasaulyje ir Europos mastu. Programoje taip pat 

dalyvavo Europos Komisijos humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos direktorato (ECHO), 

Prezidentūros, Užsienio reikalų ministerijos, NOHA universitetų narių, humanitarinę veiklą 

vykdančių tarptautinių ir nacionalinių nevyriausybinių organizacijų atstovai, kurie popietinės 

konferencijos dalies metu diskutavo darbo grupėse probleminiais klausimais ir diskusijų 

rezultatus pristatė plenariniame susitikime. 

 

Kiti Instituto narių organizuoti renginiai 

 

 2013 m. gegužės 3 d. Vilniaus universiteto Teisės fakultete surengta (dokt. Julius 

Zaleskis) atvira paskaita „Introduction to International and European Sports 

Law: What is Sports Law? Lex Sportiva and Lex Ludica; Sport Specificity in 

EU Law and beyond“, kurią vedė vienas žymiausių sporto teisės akademikų 

Europoje prof. Robertas Siekmannas, Nyderlandų Hagos Tarptautinės sporto teisės 

akademijos pagrindinis koordinatorius, dėstytojas Nyderlandų Erasmuso 

Roterdamiečio universitete ir vizituojantis dėstytojas Didžiosios Britanijos Edge Hill 

universitete. 

 

 2013 m. lapkričio 15-16 d., įgyvendinant 2012-2014 metais vykstantį Švietimo, 

audiovizualinės ir kultūros vykdomosios agentūros (EACEA) prie Europos 

Komisijos, Deusto universiteto (Ispanija) ir Vilniaus universiteto projektą „Europos 

universitetai dėl profesionalumo stiprinimo humanitarinėje veikloje (EUPHRA)“, 

suorganizuotas (as. Renata Vaišvilienė) EUPHRA projekto darbo grupės 

susitikimas Vilniuje. 
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 V. INSTITUTO NARIŲ DALYVAVIMAS DISERTACIJŲ GYNIME 

 

Prof. dr. Dainius Žalimas 

 Vilniaus universiteto doktorantės (dabar – daktarės) Erikos Leonaitės daktaro 

disertacijos ,,Proporcingumo principas Europos Žmogaus Teisių Teismo 

jurisprudencijoje“, kuri buvo apginta 2013 m. rugsėjo 24 d., mokslinis vadovas; 

 Tarybos narys Vilniaus universiteto doktorantės (dabar – daktarės) Lauros 

Liubertaitės disertacijos ,,Europos Sąjungos pirminės teisės įtaka valstybių narių 

daugiašalėms 

tarptautinės privatinės teisės normoms“ gynime 2013 m. rugsėjo 13 d.; 

 Tarybos pirmininkas Vilniaus universiteto doktorantės (dabar – daktarės) Linos 

Griškevič disertacijos ,,Autentiškos teismų sistemos sukūrimas Lietuvoje“ gynime 

2013 m. rugsėjo 25 d.; 

 Tarybos narys Vilniaus universiteto doktorantės (dabar – daktarės) Gintarės 

Makauskaitės disertacijos ,,Visuomenės teisės susipažinti su oficialiais neskelbtais 

dokumentais 

ribojimų pagrindai ES ir ES valstybių narių teisėje“ gynime 2013 m. 

rugsėjo 27 d.; 

 Užsienio recenzentas doktorantės (dabar – daktarės) Veronikos Sajadovos disertacijos 

,,Violations of International Law in Relations between the USSR and Latvia“ 

(Starptautisko tiesibu parkapumi PSRS - Latvojas attiecibas) gynime 

Latvijos universiteto Teisės fakultete 2013 m. gegužės 30 d.; 

 Oficialus oponentas doktoranto (dabar – daktaro) Dariaus Butvilavičiaus disertacijos 

,,Konstitucijos pataisos“ gynime 2013 m. gruodžio 13 d. 

 

Doc. dr. Skirgailė Žalimienė 

 Tarybos narė doktorantės (dabar – daktarės) Ugnės Gailiūnienės daktaro disertacijos 

,,Atsakomybė už viešojo administravimo subjektų asmenims padarytą žalą Lietuvoje“ 

gynime 2013 m. gruodžio 20 d.; 

 Mykolo Romerio universiteto doktorantės (dabar – daktarės) Justinos Nasutavičienės 

daktaro disertacijos ,,Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje 
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įtvirtintų įmonių teisių apsaugos problemos ES konkurencijos teisėje“, kuri buvo 

apginta 2013 m. sausio 18 d., mokslinė vadovė; 

 Vilniaus universiteto doktorantės (dabar – daktarės) Lauros Liubertaitės daktaro 

disertacijos ,,Europos Sąjungos pirminės teisės įtaka valstybių narių daugiašalėms 

tarptautinės privatinės teisės normoms“, kuri buvo apginta 2013 m. rugsėjo 13 d., 

mokslinė vadovė; 

 Vilniaus universiteto doktorantės (dabar – daktarės) Gintarės Makauskaitės daktaro 

disertacijos ,,Visuomenės teisės susipažinti su oficialiais neskelbtais dokumentais 

ribojimų pagrindai ES ir ES valstybių narių teisėje“, kuri buvo apginta 2013 m. 

rugsėjo 27 d., mokslinė vadovė; 

 Oficiali oponentė doktoranto (dabar – daktaro) Roberto Čiočio daktaro disertacijos 

,,Bendrovių valdymo reglamentavimo Lietuvoje problemos“ gynime 2013 m. gegužės 

13 d.; 

 Tarybos narė doktorantės (dabar – daktarės) Erikos Leonaitės daktaro disertacijos 

,,Proporcingumo principas Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje“ 

gynime 2013 m. rugsėjo 24 d. 

 

Lekt. dr. Irmantas Jarukaitis 

 Oponentas doktorantės (dabar – daktarės) Justinos Nasutavičienės disertacijos 

„Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintų įmonių teisių 

apsaugos problemos ES konkurencijos teisėje“ gynime Mykolo Romerio Universitete 

2013 m. sausio 18 d.; 

 Oponentas doktorantės (dabar – daktarės) Lauros Liubertaitės disertacijos „Europos 

Sąjungos pirminės teisės įtaka valstybių narių daugiašalėms tarptautinėms 

privatinėms teisės normoms“ gynime Vilniaus Universitete 2013 m. rugsėjo 13 d; 

 Oponentas doktorantės (dabar – daktarės) Erikos Leonaitės disertacijos 

„Proporcingumo principas Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencijoje“ gynime 

Vilniaus Universitete 2013 m. rugsėjo 24 d; 

 Oponentas doktorantės (dabar – daktarės) Gintarės Makauskaitės disertacijos 

„Visuomenės teisės susipažinti su oficialiais neskelbtais dokumentais ribojimų 
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pagrindai ES ir ES valstybių narių teisėje“ gynime Vilniaus Universitete 2013 m. 

rugsėjo 27 d.; 

 Tarybos narys doktorantės (dabar – daktarės) Ilonos Petraitytės disertacijos „Asmens 

duomenų teisinės apsaugos principai“ gynime Vilniaus Universitete  2013 m. birželio 

20 d. 
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 VI. KITA INSTITUTO NARIŲ AKADEMINĖ VEIKLA 

 

 Mokslo projektai 

Prof. dr. Dainius Žalimas (vyriausias mokslo darbuotojas), lekt. dr. Vygantė Milašiūtė, lekt. 

dr. Indrė Isokaitė, as. Deividas Kriaučiūnas, doktorantės Nika Bruskina, Jevgenija 

Vienažindytė, Viltė-Kristina Steponėnaitė 2013 m. rugsėjo 1 d. – 2015 m. birželio 30 d. 

Vilniaus universiteto vykdomo projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-7-K-03-085 „Ekonominės krizės 

(recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus 

teisėms“, vykdomo pagal 2013 m. gegužės 2 d. sutartį su Lietuvos 

mokslo taryba įgyvendinant 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ 

VP1.3.1-ŠMM-07-K priemonę „parama mokslininkų ir kitų tyrėjų 

mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“, vykdytojai. 

 

Prof. dr. Dainius Žalimas nuo 2005 m. yra ES projekto – Europos tarpuniversitetinio 

žmogaus teisių ir demokratizacijos centro (EIUC) Venecijoje Europos 

magistro programos (EMA) Lietuvos nacionalinis direktorius ir Vilniaus 

universiteto atstovas centre (projekto vykdytojas). 

 

Prof. dr. Dainius Žalimas 2012 m. rugsėjo 17 d. – lapkričio 15 d. kaip nacionalinis ekspertas 

dalyvavo Europos universiteto instituto 

(European University Institute) Roberto Schumano aukštesniųjų studijų 

centro (Robert Schuman Centre for Advanced Studies) vykdytame FRACIT / 

EUDO-Citizenship (franchise and electoral participation of third country 

citizens residing in the European Union and of EU citizens residing in 

third countries) tarptautiniame mokslo tyrimo projekte: pateikta 

nacionalinė studija FRACIT Country Report: Lithuania (studija Access to 

Electoral Rights: Lithuania paskelbta: 

http://eudo-citizenship.eu/admin/?p=file&appl=countryProfiles&f=1320-Lithuania-

FRACIT.pdf). 

 



 22 

Prof. dr. Dainius Žalimas 2013 m. rugpjūčio 1 d. – 2014 m. liepos 31 d. tarptautinis 

mokslininkas (International Scholar) Moldovos Respublikoje pagal Atviros 

visuomenės fondo (Open Society Foundations) Tarptautinės paramos 

aukštajam mokslui programos HESP (Higher Education Support Program) 

akademinių stipendijų programą. 

 

Prof. dr. Dainius Žalimas, doc. dr. Skirgailė Žalimienė, lekt. dr. Irmantas Jarukaitis, lekt. dr. 

Indrė Isokaitė, dr. Erika Leonaitė ir dokt. Lina Urbaitė (koordinuojant Lietuvos Respublikos 

Seimo kontrolierių įstaigai ir kartu su kitais pareiškėjais) dalyvavo ES pagrindinių teisių 

agentūros (Fundamental Rights Agency) projekte-konkurse „Duomenų rinkimas ir tyrimo 

paslaugos pagrindinių teisių klausimais“.  

 

 Narystė redakcinėse kolegijose ir recenzavimas 

Prof. dr. Dainius Žalimas  

Nuo 2002 m. yra Nyderlanduose leidžiamo tarptautinio 

teisės mokslo žurnalo ,,Baltic Yearbook of International Law“ knygų 

apžvalgų skyriaus redaktorius, redakcinės kolegijos narys; 

Nuo 2013 m. yra Latvijos universiteto periodinio teisės 

mokslo leidinio Latvijas Universitãtes žurnãls. Juridiskã zinãtne / 

Journal of the University of Latvia. Law redakcinės kolegijos (užsienio) 

narys; 

Mokslo studijos Viešosios teisės raida: de jure ir de 

facto problematika (Vilnius: Leidykla MES, 2013) redakcinės kolegijos 

narys. 

 

Doc. dr. Skirgailė Žalimienė nuo 2008 m. yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

biuletenio „Administracinė jurisprudencija. Administracinių teismų praktika. Administracinė 

doktrina“ redakcinės kolegijos narė. 

 

Lekt. dr. V. Milašiūtė recenzavo Gintaro Švedo vadovėlį ,,Bausmių vykdymo teisė. Bendroji 

dalis“. Vilnius: Registrų centras, 2013. 396 p. 
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 Instituto narių dalyvavimas rengiant teisės aktus ir teikiant eksperto nuomones 

Lekt. dr. Elzė Matulionytė dalyvavo rengiant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 

pakeitimo įstatymo projektą; 

Dokt. Julius Zaleskis dalyvavo rengiant šių teisės aktų projektus: (1) parengtos Lietuvos 

Respublikos reklamos įstatymo nuostatos, kuriomis siekiama sustiprinti reklamos savitvarką 

Lietuvoje (nuostatos priimtos 2013 m. gegužės 16 d. įstatymu Nr. XII-315, įsigaliojo 2013 m. 

rugpjūčio 1 d.); (2) 2013 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai pateikti 

komentarai dėl Klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos vertinimo gairių 

projekto. 

Lekt. dr. Elzė Matulionytė dalyvavo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos darbo 

grupėje Kartachenos biosaugos protokolo projektui, taip pat dalyvauja Genetiškai 

modifikuotų organizmų priežiūros komitete Aplinkos ministerijoje.  

 

 Instituto narių vesti mokymai (seminarai) 

Dokt. Lina Urbaitė vedė profesinius mokymus: 2013 m. gruodžio 10 d. Kalėjimų 

departamento mokymų centras, mokymai skirti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių 

įstaigų darbuotojams. Tema ,,Europos Žmogaus Teisių Teismo aktuali praktika. Europos 

Žmogaus Teisių Teismo sprendimai ir jų poveikis nacionalinei bausmių vykdymo politikai”, 

6 akademinės valandos.  

 

2013 m. gegužės 28-31 d. NOHA projekto rėmuose bendradarbiaujant su Sofijos universitetu 

suorganizuoti tarptautiniai intensyvūs profesinio rengimo kursai humanitarinės veiklos srityje 

(as. Renata Vaišvilienė). 

 

 Dėstymas užsienio universitetuose 

Lekt. dr. Indrė Isokaitė lapkričio 25 – gruodžio 6 dienomis skaitė paskaitas apie tarptautinius 

žmogaus teisių apsaugos mechanizmus Eurazijos nacionaliniame L. N. Gumiliovo 

universitete Astanoje, Kazachstane. 
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 Stažuotės 

Doc. dr. Skirgailė Žalimienė 2013 m. gruodžio 1-13 d. stažavosi pagal Teisėjų mainų 

programą ACA-Europe Austrijos Administraciniame Teisme. 

 

 Vadovavimas studentų komandoms ir teisėjavimas tarptautiniuose teisminės 

inscenizacijos konkursuose  

 

Instituto nariai (dokt. J. Vienažindytė, lekt. dr. V. Milašiūtė, lekt. dr. I. Isokaitė, lekt. dr. R. 

Vaišvilienė) ruošia Teisės fakulteto studentų komandas dalyvauti tarptautiniuose teisminės 

inscenizacijos konkursuose ir teisėjauja šiuose konkursuose.  

 

2013 m. lekt. dr. Vygantė Milašiūtė vadovavo komandai žiniasklaidos teisės teismo proceso 

inscenizacijos konkurse Oksforde; lekt. dr. Indrė Isokaitė teisėjavo 2013 m. vasario mėn. 

,,Jessup“ konkurso regioniniame ture Rygoje ir buvo ,,Telders“ vertinimo komisijos narė 

rašytiniams pareiškimams; dokt. Jevgenija Vienažindytė 2013 m. pab. – 2014 m. pr. 

koordinuoja Teisės fakulteto studentų komandą rengiantis ELMC konkursui (taip pat 

koordinuoja studentų dalyvavimą kituose teisminės inscenizacijos konkursuose), 2013 m. 

kovo 16 d. teisėjavo Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos organizuojamoje teismo 

inscenizacijoje pabėgėlių teisės tema, organizuojamoje bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų 

Vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovybe Lietuvoje bei Mykolo Romerio universiteto  

Tarptautinės ir Europos Sąjungos instituto Tarptautinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių 

apsaugos moksliniu būreliu. 

 

2013 m. sėkmingai sudalyvauta Europos teisės teismo proceso inscenizacijos varžybose 

(European Law Moot Court Competition) ir patekta į regioninį konkurso finalą, vykusį 

Neuchâtel mieste, Šveicarijos Konfederacijoje; sėkmingai sudalyvauta Centrinės ir rytų 

Europos teismo proceso inscenizacijos varžybose (Central and Eastern European Moot Court 

Competition) ir patekta į konkurso finalinį etapą, vykusį Brno mieste, Čekijos Respublikoje;  

2013 m. vasario 23-24 d. sudalyvauta tarptautinės viešosios teisės 54-iajame tarptautiniame 

Philip C. Jessup teismo inscenizacijos konkurse (Philip C. Jessup International Law Moot 

Court Competition), regioniniuose turuose. 
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 Dalyvavimas tarptautinių organizacijų (asociacijų) veikloje 

Vilniaus universitetas yra NOHA asociacijos narys nuo 2008 metų. Vilniaus universitetą 

NOHA asociacijoje atstovaujantis Teisės fakultetas (as. Renata Vaišvilienė) aktyviai plėtoja 

tarptautinius ryšius ir prisideda prie profesionalumo ugdymo bei stiprinimo humanitarinės 

veiklos srityje įvairiomis formomis: vasaros mokyklomis, intensyviais kursais dirbantiems 

specialistams, konferencijomis.  

 

Lekt. dr. Indrė Isokaitė nuo 2011 m. vadovauja Europos Sąjungos studijų asociacijai 

(European Community Studies Association – Lithuania), bendradarbiauja su analogiškas 

nacionalines asociacijas jungiančia Europos Bendrijos studijų asociacija (European 

Community Studies Association (ECSA), vadovaujama Prezidento Prof. Dr. Enrique Banús). 

Europos Sąjungos studijų asociacijos nariai yra Tarptautinės ir ES teisės instituto nariai. 

 

Vilniaus Universitetas priklauso tarpuniversitetiniam centrui “European Inter-University 

Centre for Human Rights and Democratisation”. Šis centras suteikia aukšto lygio 

tarpdisciplininį išsilavinimą viso pasaulio studentams, o pagrindinė jo sukurta programa yra 

Europos Žmogaus teisių ir Demokratizacijos magistro programa (angl. European Master’s 

Degree in Human Rights and Democratisation (E.MA)). Dalyvaudamas minėtoje 

programoje, Vilniaus universitetas ilgalaikio projekto rėmuose  vykdo studentų vienašalius 

mainus. E.MA Lietuvos nacionalinis direktorius ir Vilniaus 

universiteto atstovas centre (projekto vykdytojas) yra prof. dr. Dainius Žalimas, šios 

programos administravimo funcijas atlieka dokt. Jolanta Apolevič.  

 

 Kita veikla 

Instituto nariui dr. Laurui Butkevičiui 2013 m. suteiktas docento vardas.  

Instituto nariai taip pat vadovauja Teisės fakulteto Studentų mokslinės draugijos narių 

mokslo tyrimams, rengia leidinį Lietuvos Respublikos narystės Europos Taryboje 

dvidešimtmečiui 2013 m. surengtos tarptautinės konferencijos pranešimų pagrindu, dalyvauja 

konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose bei vykdo įvairią kitą veiklą.  

 


