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Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 3 (rudens) semestras  Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: nėra Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

7 177 80 97 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Studentui suteikti žinių visumą apie tarptautinę teisę, jos pagrindinius principus, šakas ir institutus, santykį su 

nacionaline ir Europos Sąjungos teise, taip pat tarptautinės teisės įtaką Lietuvos teisinei sistemai ir šiuolaikinės Lietuvos 

valstybės tarptautinį teisinį statusą. Formuojami gebėjimai suvokti tarptautinės teisės sistemą ir jos raidos tendencijas, 

aiškinti ir taikyti tarptautinės teisės normas, tarptautiniu teisiniu požiūriu vertinti tarptautinių santykių įvykius ir 

nacionalinės teisės aktus, analizuoti Tarptautinio Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų praktiką; ugdyti analitinį ir 

kritinį mąstymą, tarpasmeninius ir komunikacinius gebėjimus.  

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos tarptautinės teisės šaltinius; turės praktiniam darbui 

būtinus tarptautinės teisės žinių pagrindus; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas 

Egzaminas, testas, darbas  

seminarų metu 

(tarptautinių sutarčių ir 

teismų praktikos analizė, 

užduočių sprendimas,  

diskusijos) 

- suvoks ir aiškins tarptautinės teisės šaltinius ir juose 

nustatytų teisės normų prasmę bei teisingai jas taikys 

grindžiant teisinius sprendimus; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas 

 

Egzaminas, testas, darbas  

seminarų metu 

(tarptautinių sutarčių,  

tarptautinių ir 

nacionalinių teismų 

praktikos, JT 

Tarptautinės teisės 

komisijos darbų, kitų 

šaltinių analizė,  

užduočių sprendimas, 

pristatymas, diskusijos) 

- gebės teisiniu požiūriu vertinti valstybių, jų institucijų ir 

atstovų elgesį ir veiklą tarptautiniuose santykiuose; 

- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti naujausias 

tarptautinės teisės mokslo tendencijas šiuolaikiniame 

kontekste; 

- galės raštu ir žodžiu, argumentuotai, remiantis tarptautinės 

teisės teorinėmis bei teismų praktikos analizės metu 

įgytomis žiniomis kritiškai ir logiškai perteikti savo idėjas, 

mintis; 

- galės analizuoti ir etiškai vertinti teismų praktiką; 

- gebės savarankiškai analizuoti, suvokti ir teisingai taikyti 

tarptautinės teisės šaltinius; 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės 

informacijos duomenų bazėmis, bei kitais šaltiniais, 

reikalingais tarptautinės teisės žinių gilinimui (bei studijų 

tęsimui). 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas 

Darbas seminarų metu 
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Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas ir 
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Užduotys 

1. Tarptautinės teisės sąvoka, subjektai, 

sistema, šaltiniai ir kiti specifiniai 

tarptautinės teisinės sistemos bruožai. 

Tarptautinės, nacionalinės ir Europos 

Sąjungos teisės santykis. 

8  4    12 11 

Mokslinės literatūros 

analizė; JT Tarptautinės 

teisės komisijos, 

Tarptautinio Teisingumo 

Teismo ir nacionalinių 

teismų praktikos analizė; 

užduočių sprendimas. 

2. Valstybė, kaip tarptautinės teisės 

subjektas. Valstybių ir vyriausybių 

pripažinimas. Valstybių teisių 

perėmimas. 

6  1    6 6 

Mokslinės literatūros 

analizė; Tarptautinio 

Teisingumo Teismo 

praktikos, tarptautinių 

sutarčių analizė. 

3. Tarptautinės organizacijos, kaip 

tarptautinės teisės subjektai. 

Svarbiausios tarptautinės organizacijos 

ir jų struktūra. 

4  1    4 6 

Mokslinės literatūros 

analizė; tarptautinių 

sutarčių, tarptautinių 

organizacijų (institucijų) 

teisės aktų analizė, 

užduočių sprendimas. 

4. 4.1. Pagrindiniai tarptautinės teisės 

principai: jėgos ir grasinimo jėga 

draudimas,  taikus tarptautinių ginčų 

sprendimas, nesikišimas į valstybių 

vidaus reikalus, laisvas tautų 

apsisprendimas ir kiti. 4.2. Tarptautinio 

Teisingumo Teismo kompetencija ir 

jurisdikcija. Lietuvos bylos 

Nuolatiniame Tarptautinio Teisingumo 

Teisme. 

10  10    20 13 

Mokslinės literatūros 

analizė; JT Tarptautinės 

teisės komisijos, 

Nuolatinio Tarptautinio 

Teisingumo Teismo ir 

Tarptautinio Teisingumo 

Teismo praktikos analizė; 

užduočių sprendimas, bylų 

(praktinių situacijų) 

pristatymo rengimas. 

5. Valstybių atsakomybės už tarptautinės 

teisės pažeidimus pagrindai. 
2  4    6 6 

Mokslinės literatūros 

analizė; JT Tarptautinės 

teisės komisijos ir 

Tarptautinio Teisingumo 

Teismo praktikos analizė; 

užduočių sprendimas. 

6.  Tarptautinių sutarčių teisės pagrindai. 3  2    4 5 

Mokslinės literatūros 

analizė; tarptautinių 

sutarčių ir Tarptautinio 

Teisingumo Teismo 

praktikos analizė; 

užduočių sprendimas. 

7.  Lietuvos Respublikos tarptautinio 

teisinio statuso pagrindai (1990 metų 

nepriklausomybės atkūrimo 

tarptautiniai teisiniai pagrindai ir 

pasekmės). 

3  1    4 5 

Mokslinės literatūros 

analizė; Europos Žmogaus 

Teisių Teismo ir 

nacionalinių teismų 

praktikos analizė. 

8.  Tarptautinės žmogaus teisių teisės ir 

tarptautinės humanitarinės teisės 

pagrindai. Žmogaus teisių ir 

pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencijos pagrindinės nuostatos. 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 

jurisdikcijos sąlygos. 

6  

 

5 

 

   16 11 

Mokslinės literatūros 

analizė; tarptautinių 

sutarčių, tarptautinių ir 

nacionalinių teismų 

praktikos analizė; bylų 

pristatymo rengimas, 

užduočių sprendimas. 



9.   Diplomatinės ir konsulinės teisės 

pagrindai. 
2  2    4 5 

Mokslinės literatūros 

analizė; tarptautinių 

sutarčių, JT Tarptautinės 

teisės komisijos ir 

Tarptautinio Teisingumo 

Teismo praktikos analizė; 

užduočių sprendimas. 

10. Kitų tarptautinės teisės šakų 

(tarptautinės jūrų teisės, tarptautinės 

baudžiamosios teisės, tarptautinės 

aplinkos teisės, tarptautinės oro teisės, 

tarptautinės kosmoso teisės, 

tarptautinės prekybos  teisės) 

pagrindai. 

4  2    4 7 

Mokslinės literatūros 

analizė; tarptautinių 

sutarčių, tarptautinių 

teismų praktikos analizė. 

        22 Pasirengimas egzaminui. 

Iš viso 48  32    80 97  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Kaupiamasis 

vertinimas už 

darbą seminarų 

metu 

20 Semestro metu 

Seminarų metu galima gauti iki 2 (dviejų) balų už teisingus atsakymus 

į klausimus, aktyvų ir rezultatyvų dalyvavimą diskusijose, problemų 

formulavimą, tarptautinių santykių praktinių situacijų (uždavinių) 

sprendimą (vadovaujantis tarptautinės teisės normomis ir jų aiškinimo 

bei taikymo praktika), bylų (praktinių situacijų) ir temų (klausimų) 

pristatymus (pranešimus) bei turiningų kritinių pastabų apie juos 

teikimą. 

Testas (du 

tarpiniai 

atsiskaitymai) 

10 
Spalio ir 

gruodžio mėn. 

Atsakymai į 2 (dviejų) testų raštu uždaro tipo klausimus, kurie turi 

atskleisti studento įgytą (sisteminį) dalyko žinių suvokimą. Už 

kiekvieną testą galima gauti iki 0,5 (pusės) balo.  

Egzaminas 70 Semestro gale 

Atsakymai į 3 (tris) teorinius klausimus ir 1 (vienos) probleminės 

situacijos (uždavinio) sprendimas (neleidžiama naudotis jokiais 

šaltiniais), kai studentai turi parodyti žinias ir jų pagrindu 

susiformuotą tarptautinės teisės problematikos suvokimą; įvertinami 

gebėjimai aiškinti ir taikyti tarptautinės teisės normas (remtis 

tarptautinėmis sutartimis, teismų praktika ir kitais tarptautinės teisės 

šaltiniais). Už kiekvieną teisingą ir išsamų atsakymą į teorijos 

klausimą galima gauti 2 balus, teisingai išnagrinėjus probleminę 

situaciją – 4 balus. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir 

leidykla ar internetinė 

nuoroda 

Privaloma literatūra 

MALANCZUK, P.; 

AHEHURST, M. 
2000 

Šiuolaikinis tarptautinės teisės 

įvadas 
 Vilnius: Eugrimas 

SHAW, M. N.   2014 International Law 7 (septintasis) 
Cambridge: Cambridge 

University Press 

VADAPALAS, V. 2006 Tarptautinė teisė  Vilnius: Eugrimas 

VADAPALAS, V. 2003 
Tarptautinė teisė: pagrindiniai 

dokumentai ir jurisprudencija 
 Vilnius: Eugrimas 

  

JT Chartija, Žmogaus teisių ir 

pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencija, Vienos 

konvencija dėl tarptautinių 

sutarčių teisės, kitos 

konvencijos;  

Tarptautinio Teisingumo 

Teismo, Europos Žmogaus 

Teisių Teismo praktika. 

 

https://www.urm.lt/defa

ult/lt/uzsienio-

politika/tarptautines-

sutartys/ 

https://treaties.un.org/ 

https://www.icj-

cij.org/en 

https://hudoc.echr.coe.in

t/eng 

Papildoma literatūra 

CANÇADO 

TRINDADE, A. A. 

 

2010 

International Law for 

Humankind: towards a New 

Ius Gentium 

 

Leiden; Boston [Mass.]: 

Martinus Nijhoff 

Publishers 



PETRAUSKAS, Z.; 

ŽALIMAS, D.; 

ŽALTAUSKAITĖ-

ŽALIMIENĖ S. 

2003 Diplomatinė teisė  
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

SATKAUSKAS, R. 2008 

Tarptautinis teisingumas ir 

Lietuva: Lietuvos bylos 

Nuolatiniame tarptautinio 

teisingumo teisme 

 
Vilnius: VĮ Registrų 

centras 

ŽALIMAS, D. 2005 

Lietuvos Respublikos 

nepriklausomybės atkūrimo 

1990 m. kovo 11 d. 

tarptautiniai teisiniai 

pagrindai ir pasekmės 

 
Vilnius: Demokratinės 

politikos institutas 

ŽALIMAS, D., at al. 2001 

 

Tarptautinės organizacijos 

 

 Vilnius: Justitia 

 


