
Klausimas 1

Klausimas 2

Klausimas 3

Klausimas 4

Ar teismas turi teisę spręsti dėl advokato išlaidų atlyginimo asmeniui, kuris buvo traukiamas administracinėn atsakomybėn, nutraukus
administracinio teisės pažeidimo bylą nenustačius teisės pažeidimo sudėties?

A. Taip, tačiau tik tuomet, kai teismas, spręsdamas bylą, kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą ar Konstitucinį Teismą, ir
asmuo patyrė papildomas išlaidas advokatui.

B. Taip.

C. Ne, nes žala dėl valstybės institucijų ar pareigūnų veiksmų gali būti atlyginama tik civilinio proceso tvarka nustačius valstybės
pareigūnų neteisėtus veiksmus.

Kokiu būdu Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina teisę į sveiką ir švarią aplinką?

A. Neįtvirtina nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, tačiau teismai, spręsdami bylas dėl teisės į sveiką ir švarią aplinką, vadovaujasi Europos
Sąjungos valstybėms narėms tiesiogiai taikomais reglamentais.

B. Įtvirtina pagal Konstitucinio Teismo doktriną.

C. Įtvirtina tiesiogiai (eksplicitiškai).

Konstitucinis teisinės valstybės principas, konstitucinė teisė kreiptis į teismą ir teisė į tinkamą teismo procesą suponuoja

A. galimybę bent vieną kartą apskųsti priimtą administracinį sprendimą teismui.

B. galimybę apskųsti pirmosios instancijos teismo baigiamąjį aktą bent vienos aukštesnės instancijos teismui.

C. galimybę apskųsti priimtą administracinį sprendimą bet kuriai kitai, nei sprendimą priėmusiai institucijai.

Valdymo teisės objektu gali būti

A. Kiekvienas daiktas, kuris gali būti nuosavybės teisės objektu.

B. Bet koks materialus ir nematerialus turtas, įskaitant ir turtines teises.

C. Tik bešeimininkiai daiktai.



Klausimas 5

Klausimas 6

Klausimas 7

Klausimas 8

Klausimas 9

Du fiziniai asmenys sudarė žodinę paskolos sutartį dėl 4000 Eur paskolos. Šią sumą paskolos gavėjas pervedė banko pavedimu paskolos
gavėjui. Tokia paskolos sutartis

A. Galioja, tačiau šalys praranda teisę remtis liudytojų parodymais įrodinėdamos sandorio sudarymo ar jo įvykdymo faktą.

B. Negalioja dėl tokio pobūdžio sandoriams įstatymo reikalaujamos notarinės formos nesilaikymo.

C. Negalioja dėl tokio pobūdžio sandoriams įstatymo reikalaujamos paprastos rašytinės formos nesilaikymo.

Pagal bendrą taisyklę palikimo atsiradimo vieta laikoma:

A. Paskutinė palikėjo nuolatinė gyvenamoji vieta.

B. Pirmos eilės įpėdinių nuolatinė gyvenamoji vieta.

C. Vieta, kurią testamente nurodo palikėjas.

Jeigu negalima nustatyti, ar vaikas gimė gyvas, ar negyvas,

A. Preziumuojama, kad jis gimė gyvas.

B. Jokių prezumpcijų įstatymas nenumato.

C. Preziumuojama, kad jis gimė negyvas.

Kitų civilinių įstatymų normos šeimos santykiams:

A. Taikomos, jei šalys dėl to susitarė vedybų sutartyje.

B. Taikomos tiek, kiek tai neprieštarauja šeimos santykių esmei ir protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams.

C. Taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja Civilinio kodekso trečios knygos normos.

Kuris iš šių nėra vienas iš Civiliniame kodekse įtvirtintų bendrųjų civilinių santykių teisinio reglamentavimo principų:

A. Proporcingumo.

B. Subjektų lygiateisiškumo.

C. Turinio viršenybės prieš formą.



Klausimas 10

Klausimas 11

Klausimas 12

Klausimas 13

Klausimas 14

Kuris iš šių atvejų Civiliniame kodekse nėra numatytas tarp tų, kada preziumuojama solidarioji skolininkų pareiga?

A. Kai prievolė yra susijusi su kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu.

B. Kai prievolė yra susijusi su paslaugų teikimu.

C. Kai vienas skolininkas įsipareigoja besąlygiškai, o kitas – su sąlyga.

Per kokį terminą nuo atsiliepimų gavimo arba termino atsiliepimams pateikti pasibaigimo dienos teismas turi išspręsti klausimą dėl
parengiamojo teismo posėdžio paskyrimo?

A. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

B. Ne vėliau kaip per 30 dienų.

C. Ne vėliau kaip per 14 dienų.

Teismo sprendimas už akių

A. Gali būti apskųstas apeliacine tvarka tik šalies, kurios prašymu jis buvo priimtas.

B. Gali būti priimtas tik teisminio nagrinėjimo stadijoje.

C. Gali būti priimtas visų kategorijų bylose.

Pašalinimas iš teismo posėdžių salės gali būti skiriamas:

A. Asmeniui, pažeidusiam teismo posėdžio tvarką, bet tik jeigu prieš tai jam buvo paskirtas įspėjimas.

B. Tik tais atvejais, kai posėdžio eiga yra fiksuojama.

C. Asmeniui, tyčia pažeidusiam teismo posėdžio tvarką, nepriklausomai nuo to, ar prieš tai jam buvo paskirtas įspėjimas.

Iki kurio momento teismas vėliausiai gali priimti nutartį atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės?

A. Iki išėjimo į sprendimų priėmimo kambarį.

B. Iki baigiamųjų kalbų pabaigos.

C. Iki teismo sprendimo priėmimo.



Klausimas 15

Klausimas 16

Klausimas 17

Klausimas 18

Klausimas 19

Duomenys, gauti mediacijos metu:

A. Jokiais atvejais negali būti įrodymais civiliniame procese.

B. Gali būti įrodymais civiliniame procese, išskyrus išimtis numatytas Mediacijos įstatyme.

C. Gali būti įrodymais civiliniame procese tik, jeigu jie buvo fiksuoti raštu.

Išlaidos už vertėjo paslaugas teismo posėdžio metu

A. Atlyginamos proceso šalies, kuriai ar kurios kviečiamiems liudytojams prašoma vertėjo paslaugų.

B. Atlyginamos iš valstybės biudžeto, išskyrus kai ginčo šalys yra juridiniai asmenys.

C. Visais atvejais atlyginamos iš valstybės biudžeto.

Darbuotoju laikoma

A. Fizinis asmuo, turintis civilinį teisnumą ir veiksnumą.

B. Fizinis asmuo, turintis civilinį teisnumą ir darbinį veiksnumą.

C. Fizinis asmuo, turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą.

Darbdaviu gali būti 

A. Vienasmenis įmonės valdymo organas – direktorius.

B. Bet kuris įmonės administracijos subjektas.

C. Bet kuri įmonė, įstaiga ar bendrovė.

Darbo ginčų komisijos sprendimas:

A. Vykdomuoju dokumentu pripažįstamas teismo nutartimi.

B. Yra vykdomasis dokumentas.

C. Nelaikomas vykdomuoju dokumentu.



Klausimas 20

Klausimas 21

Klausimas 22

Klausimas 23

Darbo sutartyje įrašyta sąlyga: „Nustatytas trijų mėnesių išbandymo terminas“. Tokia sąlyga reiškia, kad per išbandymo terminą

A. Darbuotojas turi teisę bet kada neįspėjęs darbdavio nutraukti darbo sutartį.

B. Darbdavys gali patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, o darbuotojas – ar jam tinka sulygtas darbas.

C. Darbdavys, nenurodydamas priežasčių bet kada neįspėjęs gali atleisti darbuotoją iš darbo.

Juridinis asmuo:

A. Neatsako už fizinio asmens padarytas nusikalstamas veikas.

B. Neatsako už baudžiamuosius nusižengimus.

C. Atsako tik už nusikalstamas veikas, už kurių padarymą šio kodekso specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė.

Pagal BK 281(1) straipsnį (Transporto priemonių vairavimas, kai vairuoja neblaivus asmuo) atsako tas:

A. kas vairavo kelių transporto priemonę arba mokė praktinio vairavimo būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo
daugiau negu 1,5 promilės alkoholio, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir
daugiau promilių neblaivumas.

B. kas vairavo kelių transporto priemonę arba mokė praktinio vairavimo būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, arba vengė neblaivumo
patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam
nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas.

C. kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai
jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo
požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių
neblaivumas.

Pagal BK 225 straipsnį (Kyšininkavimas) atsako:

A. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo už pažadą ar susitarimą priimti kyšį arba reikalavimą ar provokavimą duoti kyšį,
arba kyšio priėmimą tik už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus.

B. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo už pažadą ar susitarimą priimti kyšį arba reikalavimą ar provokavimą duoti kyšį,
arba kyšio priėmimą tik už konkretų veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus.

C. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo už pažadą ar susitarimą priimti kyšį arba reikalavimą ar provokavimą duoti kyšį,
arba kyšio priėmimą tiek už konkretų veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, tiek ir už išimtinę padėtį ar palankumą.



Klausimas 24

Klausimas 25

Klausimas 26

Klausimas 27

Veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį
palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo:

A. Veiką padariusiems, bausmę atliekantiems, taip pat teistumą turintiems asmenims.

B. Tik veiką padariusiems ir bausmę atliekantiems asmenims.

C. Tik veiką padariusiems asmenims.

Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką:

A. Yra tyčinis veikimas, kuriuo tiesiogiai pradedamas daryti nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas, jeigu veika nebuvo baigta
dėl nuo kaltininko valios priklausančių aplinkybių.

B. Galimas už bet kurį BK straipsnį, kuris numato atitinkamą nusikaltimą.

C. Yra ir tada, kai kaltininkas nesuvokia, jog jis veikos negali pabaigti todėl, kad kėsinasi į netinkamą objektą arba naudoja
netinkamas priemones

Pagal BK 154 straipsnį (Šmeižimas) atsako tas, kas:

A. Paskleidė duomenis apie kitą asmenį, žeminančius jo garbę ir orumą.

B. Viešai veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino žmogų.

C. Paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą
juo.

Jeigu perdavus bylą teismui ar bylos nagrinėjimo teisme metu paaiškėja, kad suėjo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties
terminas:

A. Jei kaltinamasis reikalauja tęsti baudžiamąjį procesą, teismas baigia nagrinėti bylą ir nuosprendžiu nutraukia baudžiamąją bylą
arba priima išteisinamąjį nuosprendį.

B. Jei nukentėjusysis reikalauja tęsti baudžiamąjį procesą, teismas baigia nagrinėti bylą ir nuosprendžiu nutraukia baudžiamąją bylą
arba priima išteisinamąjį nuosprendį.

C. Jei proceso dalyviai reikalauja tęsti baudžiamąjį procesą, teismas baigia nagrinėti bylą ir nuosprendžiu nutraukia baudžiamąją
bylą arba priima išteisinamąjį nuosprendį.



Klausimas 28

Klausimas 29

Klausimas 30

Klausimas 31

Klausimas 32

Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo proceso metu, teisėjas, gavęs iš prokuroro bylą, perduoda ją nagrinėti teisiamajame posėdyje,
apie tai praneša:

A. Gynėjui, prokurorui, asmens, kurio byla nagrinėjama, atstovams pagal įstatymą.

B. Gynėjui, prokurorui, asmeniui, kurio byla nagrinėjama, jo atstovams pagal įstatymą arba šeimos nariams.

C. Gynėjui, prokurorui, asmens, kurio byla nagrinėjama, atstovams pagal įstatymą arba šeimos nariams ar artimiesiems
giminaičiams.

Nepilnamečio kaltinamojo atstovo pagal įstatymą neatvykimo pasekmės:

A. Daroma posėdžio pertrauka arba bylos nagrinėjimas atidedamas.

B. Nepilnamečio kaltinamojo atstovo pagal įstatymą neatvykimas nesustabdo bylos nagrinėjimo, jeigu teismas nepripažįsta, kad jo
dalyvavimas būtinas.

C. Teismas nusprendžia, ar nagrinėti bylą, ar padaryti teisiamojo posėdžio pertrauką, ar bylos nagrinėjimą atidėti, atsižvelgdamas į
tai, ar galima be nepilnamečio kaltinamojo atstovo išsamiai ištirti visas bylos aplinkybes ir užtikrinti kaltinamojo interesus.

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse numatytais atvejais klausimus dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos
nutarimų nagrinėja ir nutartimi išsprendžia:

A. Bausmės atlikimo vietos apylinkės teismas rašytinio proceso tvarka.

B. Apylinkės teismas pagal atliekančio bausmę asmens gyvenamąją vietą žodinio proceso tvarka.

C. Nuosprendį priėmęs teismas rašytinio proceso tvarka.

Sudėtingos ar didelės apimties bylos, taip pat bylos, nagrinėjamos pagal iš anksto suderintą ir nustatytą teisiamojo posėdžio grafiką, turi
būti pradėtos nagrinėti ne vėliau kaip:

A. Per tris mėnesius nuo teismo nutarties perduoti bylą nagrinėti teisiamajame posėdyje priėmimo.

B. Per mėnesį nuo bylos gavimo teisme, jeigu kaltinamasis yra suimtas, ir per tris mėnesius, – jeigu kaltinamasis yra laisvėje.

C. Per tris mėnesius nuo bylos gavimo teisme dienos.

Įtariamojo, kaltinamojo ir nuteistojo teisė į gynybą užtikrinama:

A. Nuo sulaikymo arba pirmosios apklausos momento.

B. Nuo pirmosios apklausos momento.

C. Nuo sulaikymo momento.



Klausimas 33

Klausimas 34

Klausimas 35

Klausimas 36

Grupės skundas gali būti paduodamas, jeigu: 

A. Reikalavimą pareiškia ne mažiau kaip dvidešimt fizinių asmenų, raštu pareiškusių savo valią būti grupės nariais ir paduoti teismui
grupės skundą.

B. Reikalavimą pareiškia ne mažiau kaip dvidešimt juridinių asmenų, raštu pareiškusių savo valią būti grupės nariais ir paduoti
teismui grupės skundą. 

C. Reikalavimą pareiškia ne mažiau kaip dvidešimt fizinių ar juridinių asmenų, raštu pareiškusių savo valią būti grupės nariais ir
paduoti teismui grupės skundą. 

Proceso šalys, įgyvendindamos savo procesines teises:

A. Gali daryti garso ir/arba vaizdo įrašą teismo posėdžio eigai užfiksuoti ir naudoti kitas technines priemones. 

B. Neturi teisės teismo posėdžio metu filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus ir naudoti kitas technines priemones.

C. Gali daryti garso įrašą teismo posėdžio eigai užfiksuoti.

Asmuo laikomas padariusiu administracinį nusižengimą tik:

A. Įvykdęs administracinį nurodymą arba Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka įsiteisėjus nutarimui, kuriuo asmuo
pripažįstamas padariusiu administracinį nusižengimą. 

B. Kai kompetentingo pareigūno ar teismo nutarimu yra pripažįstamas kaltas dėl administracinio nusižengimo padarymo. 

C. Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka įsiteisėjus nutarimui, kuriuo asmuo pripažįstamas padariusiu
administracinį nusižengimą. 

Administraciniai nusižengimai tiriami ir administracinių nusižengimų bylos nagrinėjamos pagal procesines teisės normas:

A. Galiojančias procesinių veiksmų atlikimo metu. 

B. Galiojusias administracinio nusižengimo padarymo metu, o esant trunkamajam administraciniam nusižengimui, galiojusias jo
paaiškėjimo metu. 

C. Galiojusias administracinio nusižengimo padarymo metu.



Klausimas 37

Klausimas 38

Klausimas 39

Klausimas 40

Ar teismas gali prašyti Europos Žmogaus Teisių Teismo konsultacinės išvados:

A. Tik tuomet, jei kreipiasi aukščiausios instancijos Lietuvos teismas ir, kai tai susiję su jo nagrinėjama byla.

B. Tik tuomet, jei konsultacinės išvados reikia ginant viešą interesą.

C. Gali, kai tai yra susiję su jo nagrinėjama byla, kurioje reikia išaiškinti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
nuostatas, turinčias reikšmę visai šalies teisinei sistemai.

Vykdomuosius raštus dėl Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos ar Europos Centrinio Banko sprendimų, kuriais asmenims, išskyrus
valstybes, skiriama piniginė prievolė, taip pat dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų suinteresuotos šalies prašymu
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, išduoda:

A. Lietuvos apeliacinis teismas.

B. Vilniaus apygardos teismas. 

C. Apygardų teismai. 

Drausmės bylą teisėjui iškelia: 

A. Teismo, kuriame dirba teisėjas, pirmininkas. 

B. Teisėjų Taryba. 

C. Teisėjų etikos ir drausmės komisija. 

Teisėjų etikos ir drausmės komisija, išnagrinėjusi teikimą dėl drausmės bylos iškėlimo, priima sprendimą atsisakyti iškelti drausmės bylą
teisėjui: 

A. Jei praėjo daugiau kaip dveji metai nuo teisėjo veikos, kuri sudaro drausmės bylos iškėlimo pagrindą. 

B. Jei praėjo daugiau kaip vieneri metai nuo teisėjo veikos, kuri sudaro drausmės bylos iškėlimo pagrindą. 

C. Jei praėjo daugiau kaip treji metai nuo teisėjo veikos, kuri sudaro drausmės bylos iškėlimo pagrindą. 


