Klausimas 1

Ar teisė kreiptis į teismą yra absoliuti?
A. Ne, jei užtikrinama galimybė kreiptis į kitą instituciją
B. Ne, bet taikomi ribojimai negali būti tokie, kurie paneigtų šią teisę
C. Taip, ši teisė negali būti ribojama

Klausimas 2

Bendros kompetencijos teismas negali kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl:
A. įstatymų ir kitų Seimo aktų, Respublikos Prezidento aktų atitikimo Konstitucijai arba įstatymams
B. tarptautinių sutarčių atitikties Konstitucijai
C. Vyriausybės aktų atitikimo Konstitucijai arba įstatymams

Klausimas 3

Kuriuo iš išvardintų atvejų negalima riboti susirinkimų laisvės?
A. apsaugant Seimo narių veiklą
B. apsaugant žmonių sveikatą ar dorovę
C. apsaugant valstybės ir visuomenės saugumą, viešąją tvarką, kitų asmenų teises ir laisves

Klausimas 4

Panaudoti savigyną ginant savo civilines teises:
A. Leidžiama tik Civilio kodekso numatytais atvejais
B. Draudžiama bet kokiu atveju
C. Leidžiama tik Baudžiamojo kodekso nustatytais atvejais

Klausimas 5

Tėvystei pripažinti:
A. Senaties terminas netaikomas
B. Taikomas 10 metų senaties terminas
C. Taikomas 3 metų senaties terminas

Klausimas 6

Vartojimo sutarties atveju verslininku gali būti laikomas:
A. Tiek fizinis, tiek juridinis asmuo
B. Tik juridinis asmuo
C. Tik fizinis asmuo, užsiimantis individualia veikla

Klausimas 7

Žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojo, einančio savo darbines (tarnybines) pareigas, kaltės, privalo atlyginti:
A. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
B. Samdantis darbuotoją asmuo (darbdavys)
C. Pats darbuotojas

Klausimas 8

Pagal bendrąją taisyklę užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų civilinis teisnumas nustatomas pagal
A. faktinės jų veiklos vietos valstybės teisę
B. valstybės, kurioje jie atlieka konkrečius teisinius veiksmus, teisę
C. valstybės, kurioje jie yra įsteigti, teisę

Klausimas 9

Sprendžiant klausimą dėl daikto įgijimo nuosavybėn įgyjamąja senatimi siekiančio įgyti daiktą asmens sąžiningumas turi būti
nustatomas:
A. tik daikto užvaldymo ir daikto įgijimo nuosavybėn momentu
B. tik daikto užvaldymo metu
C. tiek daikto užvaldymo, tiek ir visą įgyjamosios senaties laiką bei daikto įgijimo nuosavybėn momentu

Klausimas 10

Prievolė gali baigtis vienašaliu prievolės šalies pareiškimu:
A. visais atvejais, išskyrus, kai susitarimas, pagal kurį atsirado prievolė, buvo notarinės formos
B. prievolės pabaiga vienašaliu prievolės šalies pareiškimu visais atvejais yra negalima
C. tik įstatymų ar sutarties numatytais atvejais

Klausimas 11

Advokato dalyvavimas nagrinėjant bylą teisme pirmąja instancija yra privalomas:
A. civilinėse bylose dėl juridinio asmens vadovo padarytos žalos atlyginimo
B. civilinėse bylose dėl nepilnamečio teisių gynimo
C. civilinėse bylose dėl juridinio asmens veiklos tyrimo

Klausimas 12

Kurios iš žemiau nurodytų aplinkybių nepriskirtinos prie tų, kurių nereikia įrodinėti:
A. aplinkybės, preziumuojamos pagal įstatymus ir nepaneigtos bendra tvarka
B. aplinkybės, grindžiamos šalių pripažintais faktais
C. aplinkybės, nurodytos kompetentingų valstybės institucijų teismui pateiktose išvadose

Klausimas 13

Koks yra leidžiamas parengiamųjų teismo posėdžių skaičius?
A. parengiamųjų teismo posėdžių skaičius neribojamas
B. ne daugiau kaip trys
C. ne daugiau kaip du

Klausimas 14

Kuris iš šių procesinio dokumento trūkumų būtų pakankamas pagrindas grąžinti dokumentą trūkumams šalinti?
A. aplinkybių, patvirtinančių procesinio dokumento dalyką, nenurodymas
B. teismo pavadinimo nenurodymas
C. procesinio dokumento surašymo datos nenurodymas

Klausimas 15

Kokios maksimalios trukmės gali būti teismo skelbiama teismo posėdžio pertrauka?
A. ne ilgesnė kaip trys darbo dienos
B. ne ilgesnė kaip penkios darbo dienos
C. ne ilgesnė kaip viena darbo diena

Klausimas 16

Teisių perėmėjui visi veiksmai, atlikti procese iki jo įstojimo, yra:
A. neprivalomi
B. privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam asmeniui, kurio vietoj įstojo teisių perėmėjas
C. privalomi tiek, kiek nurodyta teismo nutartyje dėl procesinio teisių perėmimo ir jeigu procesinių teisių perėmėjas tam
neprieštarauja

Klausimas 17

Darbo teisė priskiriama
A. Viešajai teisei
B. Privatinei teisei
C. Civilinei teisei

Klausimas 18

Į teisingo apmokėjimo už darbą principo turinį įeina reikalavimas
A. Jauniems darbuotojams (iki 26 m.) mokėti tik minimalų darbo užmokestį
B. Atsižvelgti į kvalifikuoto darbo ir nekvalifikuoto darbo skirtumus
C. Moterims nustatyti didesnį darbo užmokestį

Klausimas 19

Mokymosi atostogos
A. Apmokamos,jei dėl to susitariama (išskyrus specialius atvejus, kai turi būti iš dalies apmokama)
B. Visais atvejais turi būti apmokamos
C. Negali būti apmokamos

Klausimas 20

Apie darbo sutarties sudarymą darbdavys privalo informuoti
A. Valstybinę darbo inspekciją
B. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą
C. Užimtumo tarnybą

Klausimas 21

Kai ta pati nusikalstama veika padaryta ir Lietuvos valstybės teritorijoje, ir užsienyje, laikoma, kad:
A. ta veika padaryta Lietuvos valstybės teritorijoje
B. ta veika padaryta užsienyje
C. abu atsakymai neteisingi

Klausimas 22

Nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas yra padarytas tiesiogine tyčia, jeigu:
A. abu atsakymai teisingi
B. jį darydamas asmuo suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti
C. jį darydamas asmuo suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti
šiame kodekse numatyti padariniai, ir jų norėjo

Klausimas 23

Viena iš asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam asmeniui susitaikius sąlygų yra:
A. asmuo ankščiau neteistas
B. yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų
C. asmuo prisipažino padaręs nusikalstamą veiką

Klausimas 24

Veika, numatyta Baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 1 dalyje (tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar
turtinę teisę) yra nusikalstama kai ji padaryta:
A. tyčia ir dėl neatsargumo
B. tik tyčia
C. tik dėl neatsargumo

Klausimas 25

Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą pagal Baudžiamojo kodekso 122 straipsnį yra:
A. raginimai pakeisti valstybės konstitucinę santvarką, nuversti teisėtą valdžią, kėsintis į jos nepriklausomybę arba pažeisti
teritorijos vientisumą, šiems tikslams kurti ginkluotas grupes
B. raginimai pakeisti valstybės konstitucinę santvarką, nuversti teisėtą valdžią, kėsintis į jos nepriklausomybę arba pažeisti
teritorijos vientisumą, šiems tikslams kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus BK XVI skyriuje Nusikaltimai Lietuvos valstybės
nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai numatytus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos
valstybę
C. raginimai pakeisti valstybės konstitucinę santvarką, nuversti teisėtą valdžią, kėsintis į jos nepriklausomybę arba pažeisti
teritorijos vientisumą

Klausimas 26

Pagal Baudžiamojo kodekso 152 straipsnį už seksualinį priekabiavimą atsako tas, kas:
A. siekdamas seksualinio bendravimo ar pasitenkinimo vulgariais ar panašiais veiksmais, pasiūlymais ar užuominomis
priekabiavo prie pagal tarnybą ar kitaip priklausomo asmens
B. siekdamas lytiškai santykiauti ar kitaip tenkinti lytinę aistrą vulgariais ar panašiais veiksmais, pasiūlymais ar užuominomis
priekabiavo prie pagal tarnybą ar kitaip priklausomo asmens
C. siekdamas lytiškai santykiauti ar kitaip tenkinti lytinę aistrą vulgariais ar panašiais veiksmais, pasiūlymais ar užuominomis
priekabiavo prie pavaldaus asmens

Klausimas 27

Teisiamojo posėdžio tvarką pažeidusiems asmenims taikomos priemonės pagal BPK 259 straipsnį:
A. nagrinėjimo teisme dalyviai, išskyrus prokurorą ir gynėją, po teisiamojo posėdžio pirmininko įspėjimo pakartotinai pažeidę
posėdžio tvarką ar parodę nepagarbą teismui, gali būti pašalinti iš posėdžių salės teismo nutartimi, o byloje nedalyvaujantys
asmenys – teisiamojo posėdžio pirmininko patvarkymu
B. prokuroras ar gynėjas, kurie po teisiamojo posėdžio pirmininko įspėjimo vėl pažeidžia posėdžio tvarką ar parodo nepagarbą
teismui, teismo nutartimi gali būti laikinai nušalinti nuo dalyvavimo nagrinėjant bylą teisme
C. visi nagrinėjimo teisme dalyviai ar nedalyvaujantys byloje asmenys, kurie nepaklūsta teismui arba teisiamojo posėdžio
pirmininko sprendimui juos nušalinti nuo bylos nagrinėjimo arba pašalinti iš posėdžių salės arba nors ir paklūsta, tačiau tai
daro triukšmaudami ar rodydami kitokią nepagarbą teismui, gali būti tuoj pat nubausti bauda arba areštu remiantis BPK 163
straipsniu

Klausimas 28

Baudžiamųjų bylų nagrinėjimas, jei yra tam tinkamos techninės galimybės, gali būti užtikrinamas naudojant informacines ir
elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas):
A. abu atsakymai teisingi
B. kai prokuroras, nukentėjusysis ir (ar) jo atstovas, kaltinamasis, jo atstovas pagal įstatymą ir (ar) gynėjas, civilinis ieškovas,
civilinis atsakovas ir (ar) jų atstovai nepateikia nesutikimo dėl bylos nagrinėjimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių
technologijas (vaizdo konferencijas)
C. tik išimtiniais atvejais, kai neįmanoma užtikrinti bylų nagrinėjimo BPK nustatyta įprasta tvarka

Klausimas 29

Pagal Baudžiamojo proceso kodeksą asmens šeimos nariai yra:
A. tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai
B. kartu su tuo asmeniu gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis arba
asmuo, su kuriuo asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos, arba asmuo, su kuriuo tas asmuo Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nustatyta tvarka susitarė sudaryti santuoką, taip pat sutuoktinio tėvai, išlaikytiniai ar buvę sutuoktiniai
C. kartu su tuo asmeniu gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis arba
asmuo, su kuriuo nusikaltimą padaręs asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (partnerystė), sutuoktinio tėvai

Klausimas 30

Pagal Baudžiamojo proceso kodekso 215 straipsnį įtariamasis, jo atstovas ar gynėjas gali paduoti skundą ikiteisminio tyrimo teisėjui
dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo, jeigu:
A. per devynis mėnesius, o jei įtariamasis suimtas - per šešis mėnesius, po pirmosios įtariamojo apklausos ikiteisminis tyrimas
nebaigiamas
B. per vienerius metus po ikiteisminio tyrimo pradžios ikiteisminis tyrimas nebaigiamas
C. per šešis mėnesius po pirmosios įtariamojo apklausos ikiteisminis tyrimas nebaigiamas

Klausimas 31

Pagal Baudžiamojo proceso kodekso 228 straipsnį teismas bylą perduoda pagal teismingumą:
A. iki bylos nagrinėjimo teisiamajame posėdyje nustatęs, kad gauta baudžiamoji byla jam neteisminga
B. iki įrodymų tyrimo pradžios nustatęs, kad gauta baudžiamoji byla jam neteisminga
C. iki baigiamųjų kalbų pradžios nustatęs, kad gauta baudžiamoji byla jam neteisminga

Klausimas 32

Nuosprendis turi būti paskelbtas:
A. Ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo išėjimo į pasitarimų kambarį dienos, o jei byla didelės apimties, ar nėra galimybės
paskelbti nuosprendžio dėl teisėto teisėjo nebuvimo darbe, per teismo nustatytą įmanomai trumpiausią laiką
B. ne vėliau kaip per dvidešimt dienų, o kai bylą nagrinėjantis teisėjas suserga ar dėl kitų objektyvių priežasčių negali dalyvauti
procese, – teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas gali motyvuota nutartimi
nustatyti kitą nuosprendžio priėmimo ir paskelbimo datą
C. ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie jo paskelbimo laiką ir vietą dienos, o jei byla sudėtinga ir didelės
apimties, per teismo nustatytą įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau kaip per keturiasdešimt penkias dienas

Klausimas 33

Kai administraciniam teismui kyla abejonių, ar byla teisminga bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui, bylos rūšinio
teismingumo klausimus rašytinio proceso tvarka išsprendžia:
A. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas
B. speciali teisėjų kolegija
C. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas

Klausimas 34

Ginčo perdavimą spręsti teisminės mediacijos būdu gali inicijuoti:
A. teismas arba bet kuri ginčo šalis
B. teismas ir bet kuris proceso dalyvis
C. teismas

Klausimas 35

Jeigu nagrinėdamas administracinę bylą teismas nustato proceso šalies arba kito asmens veiksmuose nusikalstamos veikos
požymių,
A. teismas pradeda ikiteisminį tyrimą ir perduoda surinktą medžiagą prokurorui
B. teismas pradeda ikiteisminį tyrimą ir perduoda surinktą medžiagą pagal kompetenciją atitinkamai ikiteisminio tyrimo
institucijai
C. teismas apie tai praneša prokurorui.

Klausimas 36

Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą atsako:
A. fizinis asmuo (toliau – asmuo), jeigu jo padaryta veika, už kurią šiame kodekse yra numatyta tam tikra sankcija, buvo
uždrausta tos veikos padarymo metu galiojusiame teisės akte.
B. fizinis ar juridinis asmuo (toliau – asmuo), jeigu jo padaryta veika, už kurią šiame kodekse yra numatyta tam tikra sankcija,
buvo uždrausta tos veikos padarymo metu galiojusiame teisės akte.
C. Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu jo padaryta veika, už kurią šiame kodekse yra numatyta tam tikra sankcija, buvo uždrausta
tos veikos padarymo metu galiojusiame teisės akte

Klausimas 37

Kurios instancijos Lietuvos Respublikos teismas gali kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą dėl konsultacinės išvados?
A. Bet kurios instancijos teismas
B. Visi aukščiausios instancijos nacionaliniai teismai
C. Tik Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Klausimas 38

Kokiais atvejais tarptautinė teisė leidžia sulaikyti nepilnametį, kuris yra užsienietis, dėl imigracinių priežasčių?
A. Visais atvejais, kai yra įstatyme numatytas pagrindas
B. Visais atvejais, kai jis atvyko į šalį neteisėtai kirsdamas valstybės sieną
C. Kraštutiniu atveju, tik įvertinus alternatyvių priemonių taikymo galimybę

Klausimas 39

Teisėjų etikos ir drausmės komisijos sprendimas iškelti teisėjui drausmės bylą gali būti skundžiamas:
A. Teisėjų Tarybai
B. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui
C. Komisijos priimti sprendimai neskundžiami

Klausimas 40

Teisėjas, kuriam siūloma iškelti drausmės bylą, turi teisę:
A. per 30 dienų nuo Teisėjų etikos ir drausmės komisijos priimto sprendimo paskelbimo teikti dėl jo skundą Lietuvos
Aukščiausiajam Teismui.
B. būti informuotas apie Teisėjų etikos ir drausmės komisijos priimtą sprendimą ir gauti jo kopiją
C. per 20 dienų nuo Teisėjų etikos ir drausmės komisijos priimto sprendimo paskelbimo teikti dėl jo skundą Teisėjų Tarybai

