

Mokomasis testo pavyzdys
Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D).
Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti atsakymai.
Civilinės teisės klausimai:
1. Kuris teisinio reglamentavimo principas taikomas vertinant civilinių teisinių santykių dalyvių veiksmų
teisėtumą?:
A) Leidžiama ir privaloma tai, ką susitarė civilinio teisinio santykio dalyviai;
B) Leidžiama tai, kas neuždrausta įstatymu;
C) Leidžiama tai, kas nustatyta įstatyme.

2. Ieškinio senatis sustabdoma:
A) jeigu pareiškiamas ieškinys įstatymo nustatyta tvarka;
B) jeigu prievolės šalys sudaro santuoką;
C) jeigu skolininkas pripažįsta prievolę.
3. Be įvaikinamo vaiko tėvų rašytinio sutikimo galima įvaikinti vaiką, kai:
A) Vaikas yra atskirtas nuo tėvų;
B) Tėvams neterminuotai ar laikinai apribota tėvų valdžia;
C) Tėvams neterminuotai apribota tėvų valdžia.
4. Nuosavybės teisė į pagal sandorį įgyjamą daiktą atsiranda nuo:
A) Daikto perdavimo įgijėjui momento, jeigu įstatyme ar sutartyje nenustatyta kitaip;
B) Sutarties dėl daikto perleidimo sudarymo momento, jeigu įstatyme ar sutartyje nenustatyta kitaip;
C) Sutarties dėl daikto perleidimo įregistravimo momento, jeigu įstatyme ar sutartyje nenustatyta kitaip.
5. Palikimą priėmęs įpėdinis:
A) Gali atsisakyti palikimo per tris mėnesius nuo palikimo priėmimo momento parduodamas pareiškimą dėl
atsisakymo notarui;
B) Negali atsisakyti palikimo, išskyrus atvejus, kai palikimas priimtas faktiniu valdymu;
C) Negali atsisakyti palikimo, išskyrus atvejus, kai palikimas priimtas pagal apyrašą.
6. Antrosios eilės įpėdiniai paveldint pagal įstatymą lygiomis dalimis yra:
A) palikėjo tėvai (įtėviai), vaikaičiai;
B) palikėjo vaikai, gimę po jo mirties;
C) palikėjo broliai ir seserys.
Civilinio proceso teisės klausimai:
7. Kai priimamas įstatymas dėl Civilinio proceso kodekso pakeitimo, tai jo normos taikomos:
A) Visiems procesiniams veiksmams tose civilinėse bylose, kurios iškeltos įsigaliojus įstatymui dėl Civilinio
proceso kodekso pakeitimo;
B) Procesiniams veiksmams visose civilinėse bylose, nežiūrint to, kada jos iškeltos, jeigu atitinkama įstatymo dėl
Civilinio proceso kodekso pakeitimo norma pagerina dalyvaujančių byloje asmenų padėtį;
C) Procesiniams veiksmams visose civilinėse bylose, nežiūrint to, kada jos iškeltos, jeigu procesinis veiksmas
atliekamas įsigaliojus atitinkamai įstatymo dėl Civilinio proceso kodekso pakeitimo normai.
8. Jeigu nagrinėjant civilinę bylą paaiškėja, kad ji yra teisminga administraciniam teismui, teismas turi:
A) Pabaigti nagrinėti bylą iš esmės;
B) Perduoti bylą nagrinėti atitinkamam administraciniam teismui;
C) Nutraukti civilinę bylą kaip nenagrinėtiną bendrosios kompetencijos teisme.
9. Civilinėse bylose iš vartojimo civilinių teisinių santykių žyminis mokestis mokamas taip:
A) Atsakovai dėl visų reikalavimų moka žyminį mokestį pagal bendrąsias taisykles, o ieškovai nuo žyminio
mokesčio yra atleisti;
B) Vartotojai dėl visų reikalavimų nuo žyminio mokesčio yra atleisti, o verslininkai moka žyminį mokestį pagal
bendrąsias taisykles;

C) Bylose dėl visų reikalavimų, kylančių iš vartojimo teisinių santykių, mokamas vieno šimto litų žyminis
mokestis.
10. Jeigu ieškinyje nurodytas faktinis ieškinio pagrindas, tačiau nenurodyti įrodymai, patvirtinantys ieškovo
išdėstytas aplinkybes, teismas turi priimti tokį procesinį sprendimą:
A) Nustatyti terminą ieškinio trūkumų šalinimui;
B) Atsisakyti priimti ieškinį;
C) Priimti ieškinį ir įpareigoti ieškovą parengiamajame teismo pasėdyje nurodyti įrodymus, kuriais šis grindžia
savo reikalavimus.
11. Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, kai:
A) Įsiteisėja apeliacinės instancijos teismo nutartis, kuria preliminarus teismo sprendimas paliekamas nepakeistas;
B) Atsakovas, kuriam tinkamai įteiktas preliminarus teismo sprendimas, per dvidešimt dienų nuo įteikimo dienos
nepareiškia motyvuotų prieštaravimų;
C) Įsiteisėja pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo preliminarus sprendimas paliekamas nepakeistas.
12. Pagal civilinio proceso dispozityvumo principą priimantis sprendimą teismas turi teisę savo iniciatyva:
A) Pakeisti ieškinio faktinį pagrindą;
B) Pakeisti ieškinio dalyką;
C) Pakeisti ieškinio juridinį pagrindą.
Baudžiamosios teisės klausimai:
13. Sunkus nusikaltimas yra tyčinis nusikaltimas, už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta:
A) didžiausia bausmė viršija aštuonerius metus laisvės atėmimo, bet neviršija dvylikos metų laisvės atėmimo;
B) didžiausia bausmė viršija ketverius metus laisvės atėmimo, bet neviršija aštuonerių metų laisvės atėmimo;
C) didžiausia bausmė viršija šešerius metus laisvės atėmimo, bet neviršija dešimties metų laisvės atėmimo.
14. Baudžiamasis nusižengimas yra pavojinga ir Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau - BK)
uždrausta veika (veikimas ar neveikimas), už kurią :
A) numatyta bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu;
B) numatyta bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimo bausme ar laisvės atėmimo bausmė iki vienerių metų;
C) numatyta bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimo bausme, išskyrus areštą.
15. Didelės vertės svetimo turto pagrobimas (BK 178 straipsnio 3 dalis) yra tada, kai pagrobto turto vertė:
A) viršija 150 MGL dydžio sumą;
B) viršija 250 MGL dydžio sumą;
C) viršija 500 MGL dydžio sumą.
16. Nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas yra padarytas dėl nusikalstamo pasitikėjimo, jeigu jį
padaręs asmuo :
A) numatė , kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti BK numatyti padariniai, ir nors jų nenorėjo, bet
sąmoningai leido jiems atsirasti;
B) nenumatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti BK numatyti padariniai, nors pagal veikos aplinkybes ir
savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti;
C) numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti BK numatyti padariniai, tačiau lengvabūdiškai tikėjosi jų
išvengti.
17. Plėšimas (BK 180 straipsnio 1 dalis) objektyviai pasireiškia kaip:
A) svetimo turto pagrobimas panaudojant fizinį smurtą ar grasinant tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimant
galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis;
B) svetimo turto pagrobimas panaudojant fizinį smurtą ar grasinant tuoj pat ar ateityje jį panaudoti arba kitaip
atimant galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis;
C) svetimo turto pagrobimas panaudojant fizinį smurtą ar grasinant tuoj pat ar ateityje jį panaudoti arba
pasinaudojant bejėgiška nukentėjusiojo asmens padėtimi;
18. Išžaginimą kvalifikuojančiais požymiais (BK 149 straipsnio 2,3,4 dalys) yra:
A) bendrininkų grupės padarytas išžaginimas, nepilnamečio ar mažamečio asmens išžaginimas;
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B) bendrininkų grupės padarytas išžaginimas, nepilnamečio ar mažamečio asmens išžaginimas, išžaginimas sukėlęs
sunkius padarinius;
C) bendrininkų ar organizuotos grupės padarytas išžaginimas, nepilnamečio ar mažamečio asmens išžaginimas,
išžaginimas sukėlęs sunkius padarinius.
Baudžiamojo proceso teisės klausimai:
19. Proceso tvarką nustato BPK:
A) galiojantis nusikalstamos veikos padarymo metu;
B) galiojantis proceso veiksmų atlikimo metu;
C) galiojantis įtarimų asmeniui pareiškimo metu.
20. Pagal BPK teismų nuosprendžių, priimtų neviešai išnagrinėjus bylą, rezoliucinės dalys:
A) paskelbiamos viešai, jeigu taip nusprendžia teismas;
B) visais atvejais paskelbiamos viešai;
C) paskelbiamos viešai, jeigu tam neprieštarauja proceso dalyviai.
21. Pagal BPK vienu metu gali būti:
A) skiriama tik viena švelnesnė už suėmimą kardomoji priemonė;
B) skiriamos ne daugiau kaip dvi švelnesnės už suėmimą kardomosios priemonės;
C) skiriamos kelios švelnesnės už suėmimą kardomosios priemonės.
22. Pagal BPK dokumentų paėmimas kaip kardomoji priemonė gali būti skiriama:
A) tik teismo nutartimi;
B) prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi;
C) prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi, o neatidėliotinais atvejais – ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu.
23. Ikiteisminio tyrimo teisėjas :
A) BPK numatytus veiksmus atlieka prokuroro ar savo iniciatyva;
B) BPK numatytus veiksmus atlieka proceso dalyvių iniciatyva, o atskirais įstatyme numatytais atvejais ir savo
iniciatyva;
C) savo iniciatyva ikiteisminio tyrimo teisėjas jokių veiksmų neatlieka.
24. Pagal BPK nagrinėti bylą, kai nedalyvauja kaltinamasis, leidžiama tik tuo atveju, jeigu:
A) kaltinamasis vengia atvykti į teismą;
B) kaltinamasis yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ir vengia atvykti į teismą;
C) kaltinamasis yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ir vengia atvykti į teismą, jeigu jis yra kaltinamas labai
sunkaus ar sunkaus nusikaltimo padarymu.
Darbo teisės klausimai:
25. Kai darbuotojas padaro darbdaviui žalos, kurios dydis – du darbuotojo vidutiniai darbo užmokesčio
dydžiai, dėl jos išieškojimo darbdavys:
A) turi kreiptis su ieškiniu į teismą;
B) turi kreiptis su pareiškimu į darbo ginčų komisiją;
C) turi teisę daryti išskaitą savo sprendimu.
26. Kuri pertrauka įskaitoma į darbo laiką?
A) pertrauka pailsėti ir pavalgyti;
B) papildoma pertrauka;
C) poilsis tarp pamainų.
27. Kai darbdavys neatsiskaito su darbuotoju jo atleidimo iš darbo dieną ne dėl darbuotojo kaltės:
A) skaičiuojami ir sumokami specialaus įstatymo nustatyto dydžio delspinigiai;
B) skaičiuojamas ir sumokamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis už kiekvieną uždelsimo dieną;
C) sumokamos darbo ar kolektyvinėje sutartyje numatytos netesybos.
28. Jei darbdavys konkretaus darbuotojo atžvilgiu nevyko kolektyvinėje sutartyje numatyto įsipareigojimo
sumokėti piniginį priedą už pasiektus konkrečius veiklos rezultatus, toks darbuotojas turi kreiptis:
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A) į darbo ginčų komisiją;
B) tiesiogiai į teismą;
C) į kolektyvinę sutartį sudariusią profesinę sąjungą.
Administracinės teisės ir administracinės teisenos klausimai
29. Statutiniai valstybės tarnautojai:
A) administracinėn atsakomybėn netraukiami, bet atsako pagal statute numatytas drausminio poveikio priemones;
B) administracinėn atsakomybėn traukiami, tačiau tik už tuos pažeidimus, kurie nebuvo susiję su tarnybinių pareigų
atlikimu;
C) administracinėn atsakomybėn traukiami bendrais pagrindais.
30. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena vykdoma pagal įstatymus:
A) galiojančius teisės pažeidimo padarymo metu ir vietoje;
B) galiojančius teisės pažeidimo protokolo surašymo metu ir vietoje;
C) galiojančius teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu ir nagrinėjimo vietoje.
31. Apeliacinė instancija byloms, kurias išnagrinėjo pirmosios instancijos administraciniai teismai, yra:
A) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;
B) apygardos administraciniai teismai;
C) bendrosios kompetencijos apygardos teismai.
32. Ar gali būti administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, kuris, darydamas priešingą teisei veikimą
arba neveikimą, buvo nepakaltinamumo būsenoje?
A) taip, gali;
B) ne, negali;
C) negali, išskyrus atvejus, kai teisės pažeidimas nebuvo nulemtas nepakaltinamumo.
Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės klausimai:
33. Pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją:
A) niekam negali būti atimta laisvė vien todėl, kad jis neįstengia įvykdyti kokios nors sutartinės prievolės;
B) niekam negali būti atimta teisė atvykti į teritoriją tos valstybės, kurios pilietis jis yra;
C) abu atsakymai teisingi.
34. Pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją kiekvienas nusikaltimo padarymu
kaltinamas asmuo:
A) turi teisę pats apklausti kaltinimo liudytojus arba turėti galimybę, kad tie liudytojai būtų apklausti;
B) turi teisę, kad gynybos liudytojai būtų iškviesti ir apklausti tomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo
liudytojams;
C) abu atsakymai teisingi.
35. Europos Sąjungos teisminėms institucijoms priklauso:
A) Europos Žmogaus Teisių Teismas;
B) Europos Sąjungos tarnautojų teismas;
C) abu atsakymai teisingi.
36. Vadovaujantis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir jos papildomais protokolais
Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo vykdymą prižiūri:
A) Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras;
B) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas;
C) Europos Tarybos Ministrų Komitetas.
Konstitucinės teisės klausimai:
37. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją valstybės valdžią Lietuvoje vykdo:
A) Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas;
B) Seimas, Respublikos Prezidentas ir Ministras Pirmininkas, Teismas;
C) Seimas, Prezidentūra ir Vyriausybė, Teismas.
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38. Atsižvelgiant į konstitucinę jurisprudenciją, bendrosios kompetencijos teismų instancinės sistemos:
A) negalima interpretuoti kaip hierarchinės;
B) galima interpretuoti kaip hierarchinę, nes žemesnių teismų sprendimai gali būti peržiūrimi aukštesnės instancijos
teismų;
C) galima interpretuoti kaip hierarchinę, nes žemesnės instancijos teismai administraciniu ir organizaciniu atžvilgiu
pavaldūs aukštesnės instancijos teismams.
39. Pagal konstitucinėje jurisprudencijoje suformuluotą modelį bendrosios kompetencijos teismai,
priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose:
A) yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose;
B) žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose,
yra saistomi aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimų – precedentų tų kategorijų bylose;
C) abu atsakymai teisingi.
40. Pagal Konstituciją teismo posėdis gali būti uždaras:
A) žmogaus asmeninio ar šeimyninio gyvenimo slaptumui apsaugoti;
B) jeigu viešai nagrinėjama byla gali atskleisti valstybinę, profesinę ar komercinę paslaptį;
C) abu atsakymai teisingi.
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