
 
 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ TEISĖ  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Skirgailė Žalimienė 

Kitas (-i): doc. dr. Indrė Isokaitė, asist. dr. Nika 

Bruskina, asist. dr. Deimilė Prapiestytė 

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Viešosios teisės katedra 

Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222, Vilnius; 405 kab.,  

tel. (8 5) 2366175; El. paštas: vtkatedra@tf.vu.lt 

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji Pasirenkamasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 7 (rudens) semestras Lietuvių, anglų 

 
Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Tarptautinė viešoji teisė Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

3 80 32 48 

 
Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Studentui suteikti žinių visumą apie tarptautinių organizacijų teisės šaką, tarptautinių organizacijų teisinį subjektiškumą, 

struktūrą ir kitus jų veiklos teisinius pagrindus, taip pat apie svarbiausias tarptautines organizacijas (Jungtines Tautas ir jų 

sistemą, pagrindines regionines organizacijas, NATO ir kt.). Formuojami gebėjimai suvokti tarptautinių organizacijų sistemą, 

identifikuoti įvairias tarptautines organizacijas, nustatyti jų galių apimtį, atskirti jų bei jų institucijų kompetenciją, aiškinti ir 

taikyti tarptautinių organizacijų veiklą reglamentuojančias teisės normas, analizuoti Tarptautinio Teisingumo Teismo ir 

nacionalinių teismų praktiką. Analitinio ir kritinio mąstymo ugdymas, tarpasmeninių ir komunikacinių gebėjimų ugdymas. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos tarptautinių organizacijų teisės šaltinius; 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas.  

Diskusiniai klausimai, individuali 

analizė (medžiagos paieška, 

sisteminimas, nagrinėjimas, 

pristatymas), diskusijos, pristatymas, 

egzaminas. 

- suvoks ir aiškins tarptautinių organizacijų teisės 

šaltinius ir juose nustatytų teisės normų prasmę bei 

teisingai jas taikys; 

- gebės teisiniu požiūriu vertinti valstybių, jų 

institucijų ir atstovų elgesį ir veiklą tarptautinėse 

organizacijose ir jų institucijose; 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, individuali 

analizė (medžiagos paieška, 

sisteminimas, nagrinėjimas, 

pristatymas), diskusijos, pristatymas, 

egzaminas. 

- gebės integraliai taikyti žinias, atsižvelgdamas į 

naujausias tarptautinių organizacijų teisės mokslo 

tendencijas; 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, individuali 

analizė (medžiagos paieška, 

sisteminimas, nagrinėjimas, 

pristatymas), diskusijos, pristatymas, 

egzaminas. 

- galės raštu ir žodžiu, argumentuotai, remdamasis 

tarptautinių organizacijų 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 tarptautinių organizacijų teisės šaltinius; 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, individuali 

analizė (medžiagos paieška, 

sisteminimas, nagrinėjimas, 

pristatymas), diskusijos, pristatymas, 

egzaminas. 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės 

informacijos duomenų bazėmis bei kitais šaltiniais, 

reikalingais tarptautinių organizacijų teisės žinių 

gilinimui (bei studijų tęsimui). 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, individuali 

analizė (medžiagos paieška, 

sisteminimas, nagrinėjimas, 

pristatymas), diskusijos, pristatymas, 

egzaminas. 
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Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas ir 
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Užduotys 

1. Tarptautinių organizacijų sąvoka ir 

požymiai. 
2      2 2 

Mokslinės literatūros analizė; JT 

Tarptautinės teisės komisijos ir 

Tarptautinio Teisingumo Teismo 

praktikos analizė. 

2. Tarptautinių organizacijų klasifikacija. 2      2 4 Mokslinės literatūros analizė. 

3. Tarptautinių organizacijų tarptautinio 

teisinio subjektiškumo specifika ir jų 

galios. 

2  2    4 4 

Mokslinės literatūros analizė; 

Tarptautinio Teisingumo Teismo 

praktikos analizė. 

4. Narystė tarptautinėse organizacijose. 2      2 2 Mokslinės literatūros analizė. 

5. Tarptautinių organizacijų diplomatinės 

teisės pagrindai. Jų teisinio statuso 

valstybėse, privilegijų ir imunitetų 

specifika. 

4  4    8 8 

Mokslinės literatūros analizė; JT 

Tarptautinės teisės komisijos, 

Tarptautinio Teisingumo Teismo ir 

nacionalinių teismų praktikos 

analizė. 

6. Tarptautinių organizacijų tarptautinių 

sutarčių teisės pagrindai. 
2      2 2 

Mokslinės literatūros analizė; JT 

Tarptautinės teisės komisijos ir 

Tarptautinio Teisingumo Teismo 

praktikos analizė. 

7. Tarptautinių organizacijų tarptautinės 

teisinės atsakomybės instituto specifika. 
2  2    4 4 

Mokslinės literatūros analizė; JT 

Tarptautinės teisės komisijos ir 

Tarptautinio Teisingumo Teismo 

praktikos analizė. 

8. Tarptautinių organizacijų struktūra, 

biudžetas ir vidaus teisė. 
2      2 2 

Mokslinės literatūros analizė; JT 

Tarptautinės teisės komisijos ir 

Tarptautinio Teisingumo Teismo 

praktikos analizė. 

9. Jungtinių Tautų sistema: Jungtinės 

Tautos, JT specializuotosios agentūros, kt.   2    2 2 

Mokslinės literatūros analizė; 

Tarptautinio Teisingumo Teismo 

praktikos analizė. 

10. Svarbiausios regioninės organizacijos. 

Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija 

(NATO). 

  4    4 6 

Mokslinės literatūros analizė; 

Tarptautinio Teisingumo Teismo 

praktikos analizė. 

        12 Pasirengimas egzaminui. 

Iš viso 18  14    32 48  

 
Vertinimo strategija Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai 

Darbas užsiėmimų 

metu  
50 Semestro metu 

Semestro metu vertinamos dalyko žinios, nagrinėjamos bylos, rengiami 

ir pristatomi pranešimai pagal atskiras tarptautinių organizacijų teisės 

temas. Atsakymai į klausimus seminarų metu. 

Egzaminas 

 
50 Semestro gale 

Atsakymas į 4 teorinius klausimus ir 1 uždavinio (situacijos) 

sprendimas, kai studentai turi parodyti ir žinias, ir jų pagrindu 

susiformuotą tarptautinių organizacijų problematikos suvokimą; 

įvertinami įgyti nauji gebėjimai ir kompetencijos. 

 
Autorius Leidimo 

metai 

Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. 

ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  

ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 

AMERASINGHE, C. F. 2005 Principles of the Institutional 

Law of International 

Organizations 

 Cambridge: Cambridge 

University Press 



KLABBERS, J. 2015 An Introduction to 

International Organizations 

Law 

 Cambridge: Cambridge 

University Press 

SANDS, P. Q. C.; KLEIN, 

P. 

 

2009 Bowett‘s Law of International 

Institutions  

 London: Sweet & Maxwell 

SCHERMERS, Henry G.; 

BLOKKER, Niels M.  

 

2011 International Institutional 

Law: Unity within Diversity 

 The Hague: Martinus Nijhoff 

Publishers 

ŽALIMAS, D., et al. 2001 Tarptautinės organizacijos  Vilnius: Justitia 

Papildoma literatūra 

HURD, I. 2010 International Organizations: 

Politics, Law, Practice 

 Cambridge: Cambridge 

University Press 

PETRAUSKAS, Z.; 

ŽALIMAS D.: 

ŽALTAUSKAITĖ-

ŽALIMIENĖ, S. 

2003 Diplomatinė teisė  Vilnius: Teisinės informacijos 

centras 

SAROOSHI, D.  2005 International Organizations 

and Their Exercise of 

Sovereign Powers 

 Oxford: Oxford University 

Press 

 


