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

Klausimas
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Kuriuo iš nurodytų atvejų saviraiškos laisvė peržengia įstatymu leistinas ribas?
O A. Išsakoma nuomonė yra ne vietoje ir ne laiku
O B. Išsakoma nuomonė yra nekorektiška
O C. Kai pažeidžia kito asmens reputaciją, garbę ar orumą

Klausimas
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Pagal Konstituciją riboti konstitucines žmogaus teises ir laisves galima tik:
O A. Vyriausybės nutarimu ir kitais teisės aktais
O B. įstatymu
O C. įstatymu arba Vyriausybės nutarimu

Klausimas
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Vedybų sutartis turi būti sudaryta:
O A. Bet kokia sandorių sudarymo forma
O B. Notarine forma
O C. Paprasta rašytine forma

Klausimas
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Tėvui ir motinai nesusitarus dėl vaiko vardo:
O A. Vardas vaikui suteikiamas pagal vaiko tėvo pareiškimą
O B.Vardas vaikui suteikiamas teismo sprendimu
O C. Vardas vaikui suteikiamas pagal Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą
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Galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią turi:
O A. Bet kokia rašytine forma sudaryta taikos sutartis
O B. Notaro arba antstolio patvirtinta taikos sutartis
O C. Teismo patvirtinta taikos sutartis
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Kuris iš šių nėra vienas iš Civiliniame kodekse įtvirtintų bendrųjų civilinių santykių teisinio reglamentavimo principų
O A. atlygintinumo
O B. neleistinumo piktnaudžiauti teise
O C. teisinio apibrėžtumo
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Kuriuos veiksmus nepilnamečiai turi teisę savarankiškai atlikti tik nuo 14 metų?
O A. įgyvendinti autorių teises į savo kūrinius, išradimus, pramoninį dizainą
O B. sudaryti sandorius, susijusius su savo uždirbtų lėšų panaudojimu, jeigu šiems sandoriams nėra nustatyta notarinė ar kita speciali
forma
O C. sudaryti sandorius, susijusius su asmeninės naudos gavimu neatlygintinai
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Kokios trukmės ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams atlyginti nuostolius, patirtus dėl susitarimo tuoktis neįvykdymo?
O A. šešių mėnesių
O B.vienerių metų
O C. trejų metų
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Nuomos sutarties dalykas gali būti:
O A. bet kokie pagal individualius požymius apibūdinami daiktai
O B. bet kokie nesunaudojamieji daiktai
O C. bet kokie daiktai
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Advokato dalyvavimas nagrinėjant bylą teisme pirmąja instancija yra privalomas:
O A. civilinėse bylose dėl juridinio asmens vadovo padarytos žalos atlyginimo
O B. civilinėse bylose dėl juridinio asmens veiklos tyrimo
O C. civilinėse bylose dėl nepilnamečio teisių gynimo
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Atskiruoju skundu gali būti skundžiama teismo nutartis:
O A. atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko ar ieškinio pagrindo pakeitimo
O B. patvirtinti taikos sutartį vykdymo procese
O C. skirti įspėjimą teismo posėdžio tvarką pažeidusiam asmeniui
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Už kurį iš šių atskirųjų skundų turi būti mokamas žyminis mokestis?
O A. už atskiruosius skundus dėl nutarties patvirtinti taikos sutartį vykdymo procese
O B. už atskiruosius skundus restruktūrizavimo bylose
O C. už atskiruosius skundus dėl nutarties palikti pareiškimą nenagrinėtą
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Kokia forma gali būti skiriamas įspėjimas asmenims, kurie bylos nagrinėjimo metu pažeidžia teismo posėdžio tvarką?
O A. žodžiu arba raštu teismo nuožiūra
O B. žodžiu, kai posėdžio eiga fiksuojama, o kitais atvejais - tik rašytine teismo nutartimi
O C. visais atvejais tik rašytine teismo nutartimi
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Kada teismas turi teisę išskirti vieną ar kelis iš ieškinio reikalavimų į atskirą bylą?
O A. tokios teisės teismas neturi
O B. visais atvejais, jeigu pripažįsta, kad tikslingiau nagrinėti juos skyrium
O C. tik tais atvejais, kai sujungtus reikalavimus pareiškia keli ieškovai arba jeigu jie pareiškiami keliems atsakovams
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Kuri iš šių aplinkybių yra bylos nutraukimo pagrindas?
O A. kai šalis netenka veiksnumo tam tikroje srityje
O B. kai iki nutarties skirti nagrinėti bylą dėl turtinių reikalavimų priėmimo paaiškėja, kad atsakovui iškelta bankroto byla
O C.jeigu ieškovas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka
pasinaudoti
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Būtinosios darbo sutarties sąlygos:
O A. Darbovietė, darbo funkcija, darbo užmokestis ir darbo laikas
O B. Darbovietė, darbo funkcija ir darbo užmokestis
O C. Darbovietė, darbo funkcija ir išbandymo terminas
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Darbdaviu gali būti
O A. Vienasmenis įmonės valdymo organas - direktorius
O B. Bet kuri įmonė, įstaiga ar bendrovė
O C. Bet kuris įmonės administracijos subjektas

Klausimas
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Išbandymo laikotarpį galima nustatyti
O A. Tik 3 mėnesių terminui
O B. Tik 6 mėnesių terminui
O C. Bet kuriam darbo sutarties šalių sutartam terminui
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Normalus darbo laikas per savaitę
O A. 40 val.
O B. 48 val.
O C. 60 val.
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Kai ta pati nusikalstama veika padaryta ir Lietuvos valstybės teritorijoje, ir užsienyje, laikoma, kad:
O A. abu atsakymai neteisingi
O B. ta veika padaryta užsienyje
O C. ta veika padaryta Lietuvos valstybės teritorijoje
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Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis gali būti neišduodamas užsienio valstybei (ekstrad icija), jeigu:
O A. dėl asmens padarytos nusikalstamos veikos Lietuvos Respublikoje buvo atsisakyta pradėti baudžiamąjį procesą arba pradėtas
baudžiamasis procesas buvo nutrauktas
O B. asmeniui už padarytą nusikaltimą kitoje valstybėje gali būti taikoma laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė
O C. asmuo persekiojamas už politinio pobūdžio nusikaltimą
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Nepilnametis, pirmą kartą padaręs baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti
atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis:
O A. savu noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo
O B. pripažintas ribotai pakaltinamu
O C. susitaikė su nukentėjusiu asmeniu arba juridinio asmens ar valstybės institucijos atstovu
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Už kvalifikuotą kyšininkavimą (BK 225 straipsnis) atsako:
O A. valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar
susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą
veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus
O B.valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar
susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus
O C. abu atsakymai neteisingi
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Už sunkų sveikatos sutrikdymą labai susijaudinus (BK 136 straipsnis) atsako tas, kas:
O A. sunkiai sužalojo žmogų labai susijaudinęs dėl itin įžeidžiančio jį ar jo artimą giminaitį nukentėjusio asmens poelgio
O B. sunkiai sužalojo žmogų dėl didelio susijaudinimo, kurį nulėmė neteisėti nukentėjusio asmens veiksmai
O C. sunkiai sužalojo žmogų staiga labai susijaudinęs dėl neteisėto ar itin įžeidžiančio jį ar jo artimą asmenį nukentėjusio asmens
poelgio
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Už kvalifikuotą neteisėtą laisvės atėmimą (BK 146 straipsnis) atsako tas, kas:
O A. veiką padarė panaudodamas smurtą arba sukeldamas pavojų nukentėjusio asmens gyvybei ar sveikatai, arba laikydamas
nukentėjusį asmenį nelaisvėje ilgiau nei 48 valandas
O B. veiką padarė panaudodamas smurtą arba sukeldamas pavojų nukentėjusio asmens gyvybei ar sveikatai, arba laikydamas
nukentėjusį asmenį nelaisvėje ilgiau nei 48 valandas, arba uždarydamas žmogų į psichiatrijos ligoninę ne dėl ligos
O C. veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, arba panaudodamas smurtą arba sukeldamas pavojų nukentėjusio
asmens gyvybei ar sveikatai, arba laikydamas nukentėjusį asmenį nelaisvėje ilgiau nei 48 valandas
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Teisiamojo posėdžio tvarką pažeidusiems asmenims taikomos priemonės pagal BPK 259 straipsnį:
O 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
O 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
O 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
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Teismo baudžiamasis įsakymas yra:
O A. baudžiamojoje byloje priimtas teisėjo ar teismo sprendimas, išskyrus nuosprendį
O B. pirmosios instancijos teismo dokumentas, kuriuo kaltinamasis pripažįstamas kaltu ir jam skiriama bauda
O C. nuosprendis, kurį teismas priima nerengdamas bylos nagrinėjimo teisme
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Priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas gali civilinį ieškinį:
O A. visiškai ar iš dalies patenkinti; atmesti; pripažinti civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio
perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka; palikti nenagrinėtą
O B.visiškai ar iš dalies patenkinti; atmesti; pripažinti civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio
perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka
O C. visiškai ar iš dalies patenkinti; pripažinti civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti
nagrinėti civilinio proceso tvarka; palikti nenagrinėtą
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BPK numatytos procesinės prievartos priemonės:
O A. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimas ir kaupimas; kontroliuojamasis gabenimas; laikinas
nuosavybės teisės apribojimas
O B. Pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimas; slaptas patekimas į asmens būstą, tarnybines ir kitas patalpas, uždaras teritorijas,
transporto priemones; poėmis
O C. fotografavimas, filmavimas, matavimas, rankų atspaudų ir pavyzdžio genetinei daktiloskopijai paėmimas; savo tapatybės
neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai; nusikalstamą veiką imituojantys veiksmai
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apkaltinamojo nuosprendžio, kuriuo kaltinamasis atleidžiamas nuo bausmės atlikimo, rezoliucinėje dalyje nurodomi:
O A. baudžiamasis įstatymas, pagal kurį kaltinamasis pripažįstamas kaltu; sprendimas kaltinamąjį pripažinti pavojingu recidyvistu, jeigu
teismas tai pripažįsta; sprendimas skirti bausmę bei sprendimas atleisti nuteistąjį nuo jos atlikimo
O B. kaltinamojo vardas ir pavardė; sprendimai dėl bausmės, baudžiamojo poveikio priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės, taip
pat dėl suėmimo bei priverčiamosios medicinos priemonės įskaitymo į bausmės laiką, kai tam yra pagrindas; sprendimas dėl
kardomosios priemonės nuteistajam
O C. kaltinamojo vardas ir pavardė; sprendimas pripažinti kaltinamąjį kaltu; baudžiamasis įstatymas, pagal kurį kaltinamasis
pripažįstamas kaltu, sprendimas skirti bausmę ir sprendimas atleisti nuteistąjį nuo jos atlikimo, sprendimas dėl procesinių
prievartos priemonių panaikinimo; sprendimas dėl baudžiamojo poveikio priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės skyrimo,
kai tam yra pagrindas
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Išnagrinėjęs bylą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo, teismas priima vieną iš šių nutarčių:
O A. bylos nagrinėjimą ar bausmės vykdymą sustabdyti ir taikyti priverčiamąją medicinos priemonę, - jeigu įrodyta, kad po
nusikalstamos veikos padarymo ar bausmės paskyrimo sutriko asmens psichika ir dėl to jis negali suvokti savo veiksmų esmės ar jų
valdyti
O B. taikyti asmeniui priverčiamąją medicinos priemonę, - jeigu įrodyta, kad jis padarė baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką būdamas
ribotai pakaltinamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 18 straipsnyje nurodytu atveju
O C. atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės ir taikyti jam priverčiamąją medicinos priemonę, - jeigu įrodyta, kad jis padarė
baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką būdamas nepakaltinamas
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Kai administraciniam teismui kyla abejonių, ar byla teisminga bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui, bylos rūšinio
teismingumo klausimus rašytinio proceso tvarka išsprendžia:
O A. speciali teisėjų kolegija
O B. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas
O C. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas
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Administracinio ginčo šalys yra:
O A. pareiškėjas ir atsakovas.
O B. pareiškėjas, atsakovas ir tretieji suinteresuoti asmenys.
O C. pareiškėjas, atsakovas, tretieji suinteresuoti asmenys, taip pat prokuroras.
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Jeigu nagrinėdamas administracinę bylą teismas nustato proceso šalies arba kito asmens veiksmuose nusikalstamos veikos požymių,
O A. teismas pradeda ikiteisminį tyrimą ir perduoda surinktą medžiagą prokurorui
O B. teismas pradeda ikiteisminį tyrimą ir perduoda surinktą medžiagą pagal kompetenciją atitinkamai ikiteisminio tyrimo institucijai
O C. teismas apie tai praneša prokurorui.
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Už padarytus administracinius nusižengimus neatsako:
O A. Respublikos Prezidentas, Ministras Pirmininkas.
O B. Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas.
O C. Respublikos Prezidentas

Klausimas

37

Kurios instancijos Lietuvos Respublikos teismas gali kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą dėl konsultacinės išvados?
O A. Bet kurios instancijos teismas
O B. Tik Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
O C. Visi aukščiausios instancijos nacionaliniai teismai
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Jei yra pagrindo manyti, kad byloje taikytinas įstatymas prieštarauja tarptautinei sutarčiai, kurios dalyve yra Lietuvos Respublika, teisėjas:
O A. Taiko tarptautinės sutarties nuostatas
O B. Turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą
O C. Teikia pirmenybę nacionalinės teisės taikymui
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Teisėjų etikos ir drausmės komisijos sprendimas iškelti teisėjui drausmės bylą gali būti skundžiamas:
O A. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui
O B. Komisijos priimti sprendimai neskundžiami
O C. Teisėjų Tarybai
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Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodeksas
O A. be išlygų taikomas visiems teisėjams.
O B. taikomas visiems teisėjams, išskyrus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjus.
O C. taikomas visiems teisėjams, išskyrus teisėjus, esančius Teisėjų tarybos, Teisėjų garbės teismo ir Teisėjų etikos ir drausmės komisijos
nariais.

