
Klausimas 1

Klausimas 2

Klausimas 3

Klausimas 4

Klausimas 5

Kada teisė turėti advokatą gali būti ribojama?

A. Tokia teisė negali būti apribota

B. Kai asmuo gali savo teises ginti pats ir nėra būtina pasitelkti teisinį išsilavinimą turintį asmenį

C. Kai savo teises ginantis asmuo pats turi teisinį išsilavinimą

Ar teisėjas (teismas) gali nesikreipti į Konstitucinį Teismą, jei yra pagrindo manyti, kad byloje taikytinas įstatymas prieštarauja
Konstitucijai?

A. gali nesikreipti, nes šis klausimas paliktas spręsti teisėjo (teismo) nuožiūra

B. negali, nes tokiu atveju yra pareiga kreiptis į Konstitucinį Teismą

C. gali nesikreipti, jei tai netrukdo išspręsti bylą

Pagal Konstituciją susirinkimų laisvės ribojimai yra galimi remiantis:

A. paprastai įstatymu, tačiau išimtiniais atvejais ir Vyriausybės nutarimu

B. įstatymu, Vyriausybės nutarimu ar kitais teisės aktais

C. tik įstatymu

Teismas, nagrinėdamas ginčus dėl vaikų, privalo išklausyti vaiką

A. jei jis yra vyresnis nei 5 metų

B. jei jis sugeba išreikšti savo pažiūras

C. jei jis yra vyresnis nei 3 metų

Santuoka negaliojančia pripažįstama nuo

A. nuo santuokos sudarymo momento

B. nuo teismo sprendimo pripažinti santuoką negaliojančia įsiteisėjimo dienos

C. nuo ieškovo prašomo momento



Klausimas 6

Klausimas 7

Klausimas 8

Klausimas 9

Klausimas 10

Kuris iš žemiau nurodytų priešpriešinių vienarūšių reikalavimų negali būti įskaitomas?

A. kurio terminas suėjęs

B. kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą

C. kurio terminas dar nesuėjęs

Fizinį asmenį pripažinti nežinia kur esančiu gali

A. tik teismas

B. teismas arba laikinai savivaldybės administracijos tarnybos

C. teismas arba prokuroras

Reikalavimams atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produkcijos, taikomas

A. trejų mėnesių ieškinio senaties terminas

B. bendrasis ieškinio senaties terminas

C. trejų metų ieškinio senaties terminas

Sandorį sudarančio asmens laisva valia gali būti išreikšta

A. tik raštu

B. žodžiu, raštu, veiksmu ar kitokia valios išreiškimo forma

C. tik žodžiu arba raštu

Tėvai savo nepilnamečių vaikų turtą valdo šia teise:

A. patikėjimo

B. nuosavybės

C. uzufrukto



Klausimas 11

Klausimas 12

Klausimas 13

Klausimas 14

Klausimas 15

Priešieškinis turi būti pareiškiamas:

A. priešieškinio pareiškimo teismas nustatomas pagal bendrąsias teismingumo taisykles, kuriam perduodamas ir pradinio
ieškinio nagrinėjimas

B. visais atvejais tos vietos teismui, kuriame nagrinėjamas pradinis ieškinys, neatsižvelgiant į teismingumą

C. tos vietos teismui, kuriame nagrinėjamas pradinis ieškinys, išskyrus atvejus, kai priešieškinio padavimas keičia rūšinį bylos
teismingumą

Jeigu byloje ieškovas pateikia rašytinį pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo ir teismas jį priima:

A. byla nutraukiama

B. ieškinys paliekamas nenagrinėtas

C. ieškovo pareiškimas persiunčiamas atsakovui atsiliepimui pateikti

Atskiruoju skundu negali būti skundžiama teismo nutartis:

A. kuria atmetamas pareiškimas dėl praleisto procesinio termino atnaujinimo

B. dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo

C. palikti ieškinį nenagrinėtą, kai ieškinys atsiimamas

Dokumentinio proceso tvarka negali būti nagrinėjami ieškiniai dėl:

A. nekilnojamojo daikto nuomininko iškeldinimo

B. vertybinių popierių priteisimo

C. nekilnojamojo daikto priteisimo

Apylinkės teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas dėl:

A. autorinių neturtinių teisinių santykių

B. nekilnojamojo daikto valdymo pažeidimų

C. civilinių viešo konkurso teisinių santykių



Klausimas 16

Klausimas 17

Klausimas 18

Klausimas 19

Klausimas 20

Kuriuo iš nurodytų atvejų negali būti priimtas sprendimas už akių?

A. atsakovas byloje dėl nuostolių priteisimo per nustatytą terminą nepateikia tripliko ir ieškovas dublike prašė priimti
sprendimą už akių

B. dėl vieno iš atsakovų, kai jis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį byloje, kurioje yra keli atsakovai, ir
ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių

C. ieškovas nepateikia atsiliepimo į atsakovo prieštaravimus byloje, nagrinėjamoje dokumentinio proceso tvarka

Susitarimas dėl nekonkuravimo darbo santykiuose

A. gali būti tiek atlygintinas, tiek neatlygintinas

B. atlygintinas, išskyrus atvejus, kai sudaromas terminuotas susitarimas

C. visais atvejais turi būti atlygintinas

Darbuotoju laikoma

A. fizinis asmuo, turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą

B. fizinis asmuo, turintis civilinį teisnumą ir veiksnumą

C. fizinis asmuo, turintis civilinį teisnumą ir darbinį veiksnumą

Maksimalus darbo laikas per savaitę

A. 60

B. 48

C. 40

Darbdavys dėl streiko pripažinimo neteisėtu turi kreiptis į

A. Valstybinę darbo inspekciją

B. darbo ginčų komisiją

C. teismą



Klausimas 21

Klausimas 22

Klausimas 23

Klausimas 24

Jeigu asmuo, padaręs nusikaltimą užsienyje, teisiamas Lietuvos Respublikoje, bet abiejose valstybėse už šį nusikaltimą numatytos
skirtingos bausmės, bausmė nusikaltusiam asmeniui skiriama:

A. pagal užsienio valstybės įstatymus, tačiau ji negali viršyti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto
maksimalaus dydžio

B. abu atsakymai neteisingi

C. pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tačiau ji negali viršyti nusikaltimo padarymo vietos valstybės baudžiamuosiuose
įstatymuose nustatyto maksimalaus dydžio

Rengimasis padaryti nusikaltimą:

A. yra priemonių ir įrankių suieškojimas ar pritaikymas, veikimo plano sudarymas, bendrininkų telkimas arba kitoks tyčinis
nusikaltimo padarymą lengvinančių sąlygų sudarymas. Asmuo atsako tik už rengimąsi padaryti tyčinį nusikaltimą.

B. yra tyčinis veikimas ar neveikimas, kuriais tiesiogiai pradedamas daryti nusikaltimas, jeigu veika nebuvo baigta dėl nuo
kaltininko valios nepriklausančių aplinkybių. Asmuo atsako tik už rengimąsi padaryti tyčinį nusikaltimą.

C. yra priemonių ir įrankių suieškojimas ar pritaikymas, veikimo plano sudarymas, bendrininkų telkimas arba kitoks tyčinis
nusikaltimo padarymą lengvinančių sąlygų sudarymas. Asmuo atsako tik už rengimąsi padaryti sunkų ar labai sunkų
nusikaltimą.

Pagal BK 39 straipsnį, asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų tyčinį nusikaltimą, teismo motyvuotu
sprendimu gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu:

A. jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir yra ne mažiau kaip dvi šio kodekso 59 straipsnio 1 dalyje numatytos
atsakomybę lengvinančios aplinkybės, ir nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių

B. jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir yra ne mažiau kaip dvi šio kodekso 59 straipsnio 1 dalyje numatytos
atsakomybę lengvinančios aplinkybės, ir nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių

C. jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir yra ne mažiau kaip dvi šio kodekso 59 straipsnio 1 dalyje numatytos
atsakomybę lengvinančios aplinkybės, ir yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų

Veika, numatyta BK 125 straipsnio 1 dalyje (Valstybės paslapties atskleidimas) yra nusikalstama kai ji padaryta:

A. tyčia ir dėl neatsargumo

B. tik tyčia

C. tik dėl neatsargumo



Klausimas 25

Klausimas 26

Klausimas 27

Klausimas 28

Klausimas 29

Už kvalifikuotą sunkų sveikatos sutrikdymą (BK 135 straipsnio 2 dalis) atsako tas, kas sunkiai sužalojo ar susargdino:

A. dėl savanaudiškų paskatų; nėščią moterį; pažeisdamas teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles

B. nepilnametį; du ar daugiau žmonių; savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį

C. dėl nukentėjusio asmens tarnybos ar piliečio pareigų vykdymo; siekdamas įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį ar
ląsteles; dėl chuliganiškų paskatų

Privertimo lytiškai santykiauti (BK 151 straipsnis) sudėties požymiai:

A. grasinimas panaudoti smurtą ar kitokią psichinę prievartą arba pasinaudojimas asmens priklausomumu

B. grasinimas panaudoti smurtą, kitokios psichinės prievartos panaudojimas arba pasinaudojimas bejėgiška nukentėjusio
asmens būkle

C. grasinimas panaudoti smurtą, kitokios psichinės prievartos arba apgaulės panaudojimas

Baudžiamoji byla teisminga tam teismui:

A. kurio veiklos teritorijoje padaryta nusikalstama veika

B. kurio veiklos teritorijoje atsirado baudžiamojo įstatymo numatyti padariniai

C. kurio veiklos teritorijoje nuolat gyvena kaltinamasis, o jeigu jis Lietuvos Respublikoje neturi nuolatinės gyvenamosios
vietos, – teismui, kurio veiklos teritorijoje užbaigtas bylos ikiteisminis tyrimas

Ikiteisminio tyrimo teisėjo nušalinimas:

A. dėl ikiteisminio tyrimo teisėjui pareikšto nušalinimo nusprendžia jis pats

B. dėl ikiteisminio tyrimo teisėjo nušalinimo nusprendžia apylinkės teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar jų
paskirtas teisėjas

C. dėl ikiteisminio tyrimo teisėjui pareikšto nušalinimo nusprendžia jis pats, o nusišalinimą turi patvirtinti apylinkės teismo
pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar jų paskirtas teisėjas

Nutarimas pagal BPK yra:

A. yra nusikalstamą veiką tiriančio ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro motyvuotas dokumentas, išskyrus kaltinamąjį
aktą

B. baudžiamojoje byloje priimtas teisėjo ar teismo sprendimas, išskyrus nuosprendį ir teismo baudžiamąjį įsakymą

C. baudžiamojoje byloje priimtas ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo sprendimas, išskyrus nuosprendį
ir teismo baudžiamąjį įsakymą



Klausimas 30

Klausimas 31

Klausimas 32

Klausimas 33

Kardomosios priemonės – užstato suma pagal BPK 133 straipsnį:

A. gali būti panaudota paskirtai baudžiamojo poveikio priemonei įvykdyti, baudai sumokėti, civiliniam ieškiniui patenkinti ar
patirtoms proceso išlaidoms išieškoti tik užstato davėjo ir įtariamojo sutikimu

B. gali būti panaudota paskirtai baudžiamojo poveikio priemonei įvykdyti, baudai sumokėti, civiliniam ieškiniui patenkinti ar
patirtoms proceso išlaidoms išieškoti tik užstato davėjo sutikimu

C. negali būti panaudota paskirtai baudžiamojo poveikio priemonei įvykdyti, baudai sumokėti, civiliniam ieškiniui patenkinti
ar patirtoms proceso išlaidoms išieškoti

Byla perduodama prokurorui:

A. abu atsakymai teisingi

B. jeigu nagrinėjimo teisme metu nustatoma, kad surašytas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis
kaltinamasis aktas ar yra kitų esminių baudžiamojo proceso pažeidimų, kurie trukdo nagrinėti bylą

C. jeigu iki bylos perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje nustatoma, kad surašytas iš esmės BPK 219 straipsnio
reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas ar yra kitų esminių baudžiamojo proceso pažeidimų, kurie trukdo nagrinėti
bylą

Nuosprendžio vykdymas gali būti atidėtas tam tikram laikui esant šiam pagrindui:

A. kai nuteistasis suserga sunkia nepagydoma liga

B. kai nuteistoji, kuriai tėvų valdžia neapribota, turi mažamečių vaikų

C. kai nuteistasis nepilnametis sutinka, kad jam būtų taikoma intensyvi priežiūra

Kuriam teismui savivaldybės taryba Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta tvarka pateikia prašymą pateikti
išvadą, ar savivaldybės tarybos narys, savivaldybės tarybos narys – meras, kuriems pradėta įgaliojimų netekimo procedūra, sulaužė
priesaiką ir (ar) nevykdė (prašyme nurodytų) jiems įstatymuose nustatytų įgaliojimų. 

A. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. 

B. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. 

C. Apygardos administraciniam teismui. 



Klausimas 34

Klausimas 35

Klausimas 36

Klausimas 37

Klausimas 38

Adresato atsisakymas priimti šaukimą  

A. prilyginamas šaukimo jam įteikimui. 

B. užtraukia baudą šaukiamam asmeniui. 

C. prilyginamas šaukimo jam neįteikimui. 

Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą atsako  

A. fizinis arba juridinis asmuo. 

B. juridinis asmuo. 

C. fizinis asmuo. 

Jeigu konkrečiame straipsnyje nenustatyta kitaip, Administracinių nusižengimų kodekse neblaiviu laikomas asmuo,  

A. kuriam nustatytas 0,01 ir daugiau promilių neblaivumas. 

B. kuriam nustatytas 0,41 ir daugiau promilių neblaivumas. 

C. kuriam nustatytas 0,041 ir daugiau promilių neblaivumas. 

Kada bendrosios kompetencijos teismas gali kreiptis į Europos Sąjungos teismines institucijas dėl Europos Sąjungos teisės akto
aiškinimo?

A. gali kreiptis tik galutinės instancijos teismas byloje

B. privalo kreiptis visais atvejais, teismas neturi galimybės rinktis

C. gali kreiptis ne galutinės instancijos teismas, kai to reikia sprendimui priimti byloje, tai teismo prerogatyva

Kada Europos Sąjungos direktyva gali būti taikoma tiesiogiai?

A. visais atvejais, kai ji neperkelta pasibaigus perkėlimo terminui arba perkelta neteisingai

B. visais atvejais, kai jos nuostatomis asmenims suteikiamos kokios nors teisės

C. išimtiniais atvejais, kai ji neperkelta pasibaigus perkėlimo terminui arba perkelta neteisingai, jos nuostatos yra aiškios,
tikslios ir imperatyvios ir suteikia asmenims teises



Klausimas 39

Klausimas 40

Teisėjai už Teisėjų etikos kodekso pažeidimus traukiami atsakomybėn

A. Atitinkamo teismo pirmininko nustatyta tvarka. 

B. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo nustatyta tvarka. 

C. Teisėjų etikos kodekso nustatyta tvarka. 

Teisėjų etikos ir drausmės komisija atskaitinga 

A. Teisėjų Tarybos pirmininkui. 

B. Lietuvos Respublikos Prezidentui. 

C. Teisėjų Tarybai. 


