
 

1. Tarptautinės teisės šaltiniai yra išvardinti: 

a) Tarptautinio Teisingumo Teismo statuto 36 str. 

b) 1969 m. Vienos konvencijos dėl sutarčių teisės 53 str. 

c) 1945 m. Jungtinių Tautų Chartijos 1 str. 

 

2. Kam tarptautinėje teisėje suteikti įgaliojimai sudaryti tarptautines sutartis? 

a) Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai; 

b) Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai; 

c) Tarptautinės teisės subjektams. 

 

3. Kas yra Jus Cogens norma? 

a) Justo Cogenso sukurta norma, kurios pagrindu uztikrinamas saugumas pasaulyje; 

b) imperatyvi norma, nukrypimas nuo kurios yra negalimas; 

c) norma, suteikiant teisę visoms pasaulio valstybėms imtis priemonių siekiant apginti 

pažeistas teises. 

 

4. Kokie yra tarptautinio papročio sudėtiniai elementai? 

a) pirminis ir antrinis; 

b) erga omnes ir jus cogens; 

c) valstybių praktika ir opinio juris. 

 

5. Ar tarptautinės organizacijos rezoliucija yra privalomo pobūdžio? 

a) Taip; 

b) Ne; 

c) Tik tos, kurios reguliuoja organizacijos vidaus veiklos klausimus. 

 

6. Ar tarptautinės organizacijos rezoliucija yra tarptautinės teisės šaltinis? 

a) Taip; 

b) Ne; 

c) Tik tos, kurios reguliuoja organizacijos vidaus veiklos klausimus. 

 

7. Kas yra tarptautinės teisės subjektai? 

a) Valstybės, tautos kovojančios dėl nepriklausomybės, tarptautinės nevyriausybinės 

organizacijos, valstybinio pobūdžio vienetai, fiziniai asmenys. 

b) Valstybės, tautos kovojančios dėl nepriklausomybės, tarptautinės tarpvyriausybinės 

organizacijos, valstybinio pobūdžio vienetai, fiziniai asmenys. 

c) Valstybės, tautos kovojančios dėl nepriklausomybės, tarptautinės tarpvyriausybinės 

organizacijos, valstybinio pobūdžio vienetai, fiziniai asmenys, tautinės mažumos. 

 

8. Kas yra retorsija? 

a) tai tokia elgesio taisyklė, kurią tarptautinės teisės subjektai pripažįsta teisiškai privaloma 

norma dėl jos ilgalaikio visuotino naudojimo praktikoje; 

b) tai tam tikros poveikio priemonės, kurių imasi viena valstybė prieš kitą valstybę, 

atsakydama į pastarosios nedraugiškus veiksmus, nepažeidusius tarptautinės teisės normų, 

bet paliečiančius ekonominius valstybės interesus; 

c) tai valstybės atsakomieji veiksmai į teisės pažeidimą, patys pažeidžiantys tarptautinės teisės 

normas. 

 

9. Ar „soft law“ teisiškai įpareigoja tarptautinės teisės subjektus? 



a) taip; 

b) Ne; 

c) Iš dalies. 

 

10. Ar egzistuoja tarptautinės teisės šaltinių hierarchija? 

a) Taip; 

b) Ne; 

c) Tik tarp tarptautinio papročio ir tarptautinės sutarties. 

 

  


