
Klausimas 1

Klausimas 2

Klausimas 3

Klausimas 4

Klausimas 5

Klausimas 6

Svarbiausi valstybės ir tautos gyvenimo klausimai sprendžiami:

A. Konstituciniais įstatymais.

B. Įstatymais.

C. Referendumu.

Kokios pasekmės atsiranda priėmus ir paskelbus Konstitucinio Teismo nutarimą, kuriuo pripažinta, kad konkreti teisės akto norma prieštarauja Konstitucijai?

A. Teisės norma negalės būti taikoma nuo nutarimo priėmimo dienos.

B. Teisės norma galės būti taikoma tik tiek laiko, kol bus pakeista kita, Konstitucijai neprieštaraujančia norma.

C. Teisės norma nuo nutarimo oficialaus paskelbimo dienos nebegalės būti taikoma ir bus pašalinta iš teisės sistemos.

Kurie teismai privalo kreiptis į Konstitucinį Teismą, jei nagrinėjamoje byloje iškyla įstatymo atitikties Konstitucijai klausimas?

A. Privalo kreiptis tik aukštesnės nei pirmosios instancijos teismai.

B. Visi teismai privalo kreiptis į Konstitucinį Teismą tokiais atvejais.

C. Jei teismas mano, kad gali išspręsti bylą ir be tokio kreipimosi, kreiptis į Konstitucinį Teismą yra teismo teisė, o ne pareiga.

Kuris iš šių šaltinių laikytinas pirminiu civilinės teisės šaltiniu?

A. Bendrieji civilinės teisės principai.

B. Teisės doktrina.

C. Teismų (arbitražų) praktika.

Tariamuoju sandoriu laikomas sandoris

A. Sudarytas neketinant sukurti teisinių pasekmių.

B. Sudarytas nesilaikant teisės aktų nustatytos formos.

C. Sudarytas kitam sandoriui pridengti.

Kuris iš šių nėra vienas iš Civilinės teisės reglamentavimo bruožų?

A. Subjektų autonomiškumas.

B. Asmeninio pobūdžio teisinė atsakomybė.

C. Įstatymo ar teisės analogijos galimybė.



Klausimas 7

Klausimas 8

Klausimas 9

Klausimas 10

Klausimas 11

Klausimas 12

Baudą kaip netesybas gali nustatyti:

A. Tik įstatymai.

B. Įstatymai arba sutartis.

C. Įstatymai ir administraciniai aktai.

Lietuvoje pagal teisės aktus vaikui gali būti suteikiami

A. Tik vienas vardas.

B. Du vardai.

C. Vardų skaičius teisės aktais neribojamas.

Neturinčio 18 metų asmens prašymu teismas turi teisę sumažinti jo santuokinį amžių

A. Ne daugiau kaip dvejais metais.

B. Ne daugiau kaip keturiais metais.

C. Ne daugiau kaip trejais metais.

Kai asmens veiksnumas apribojamas tam tikroje srityje, jam yra nustatoma:

A. Rūpyba arba globa.

B. Globa.

C. Rūpyba.

Jeigu teismas jau po bylos iškėlimo konstatuoja, kad byla nėra teisminga Lietuvos Respublikos teismams:

A. Byla nutraukiama.

B. Teismas perduoda bylą nagrinėti užsienio valstybės teismui.

C. Pareiškimas paliekamas nenagrinėtas.

Apskundimo apeliacine tvarka objektu gali būti:

A. Preliminarus teismo sprendimas.

B. Nutartis atsisakyti duoti leidimą paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą.

C. Teismo įsakymas.



Klausimas 13

Klausimas 14

Klausimas 15

Klausimas 16

Klausimas 17

Klausimas 18

Prašymas dėl nuostolių, padarytų dalyvaujančiam byloje asmeniui piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, atlyginimo toje pačioje byloje gali būti paduotas:

A. Iki baigiamųjų kalbų pabaigos.

B. Iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

C. Iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį.

Teismo įsakymas:

A. Negali būti skubiai vykdomas.

B. Dėl skubaus jo vykdymo konkrečiu atveju sprendžia teismas.

C. Visais atvejais yra skubiai vykdomas.

Teismas gali ištaisyti jau paskelbtame sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia sprendimo esmės:

A. Savo iniciatyva, net ir nesant dalyvaujančių byloje asmenų prašymui.

B. Tokios teisės teismas jokiais atvejais neturi.

C. Tik esant dalyvaujančių byloje asmenų prašymui.

Ar paskyręs vieną pasirengimo civilinės bylos nagrinėjimui būdą teismas gali papildomai skirti ir kitą būdą?

A. Gali, jeigu tokiu būdu bus geriau ir išsamiau pasirengta nagrinėti bylą teisme.

B. Negali.

C. Gali, bet tik dalyvaujančių byloje asmenų sutikimu.

Darbo sutartis sudaroma

A. Raštu arba žodžiu laisva forma.

B. Raštu pagal pavyzdinę formą.

C. Raštu pagal privalomą formą.

Išbandymo terminas sudarius darbo sutartį gali būti

A. Ne ilgesnis nei trys mėnesiai.

B. Ne ilgesnis nei dvylika mėnesių.

C. Išbandymo terminas negali būti numatytas darbo sutartyje.



Klausimas 19

Klausimas 20

Klausimas 21
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Normalus darbo laikas (norma) per savaitę yra

A. 48 val.

B. 40 val.

C. 60 val.

Teismas, nagrinėdamas darbo ginčą, dėl kurio jau sprendimą yra priėmusi darbo ginčų komisija:

A. Privalo patikrinti komisijos sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

B. Neprivalo vertinti komisijos argumentų, nes ginčą nagrinėja iš esmės.

C. Neprivalo vertinti komisijos argumentų, bet privalo remtis tik tais įrodymais, kurie buvo pateikti komisijai.

Pagal BK 148(1) straipsnį (Neteisėtas žmogaus persekiojimas) atsako tas, kas prieš aiškiai išreikštą žmogaus valią neturėdamas teisėto pagrindo sistemingai
persekiojo šį žmogų, jeigu:

A. Dėl to nukentėjusiam asmeniui sukuriama nuolatinė įtampa ir nerimas bei pažeidžiamas asmens susižinojimo neliečiamumas.

B. Dėl to nukentėjęs asmuo buvo priverstas pakeisti gyvenamąją vietą ar darbą, ar mokymosi įstaigą arba buvo padarytas kitoks neigiamas poveikis jo
socialiniam gyvenimui ar neigiamas poveikis jo emocinei būsenai.

C. Dėl to atsiranda nepageidaujamas kontaktas su persekiojamu žmogumi, sutrikdomas jo privatus gyvenimas, kyla pavojus jo sveikatai.

Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolat Lietuvoje gyvenantys asmenys už užsienyje padarytus nusikaltimus atsako pagal:

A. Nusikaltimo padarymo vietos valstybės baudžiamuosius įstatymus.

B. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, jei nusikaltimo padarymo vietos valstybės baudžiamuosiuose įstatymuose nenustatyta
baudžiamoji atsakomybė už padarytą veiką.

C. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą.

Kuri iš nurodytų nusikalstamų veikų gali būti padaroma ir dėl neatsargumo:

A. BK 183 straipsnio 1 dalis (Turto pasisavinimas).

B. BK 187 straipsnio 1 dalis (Turto sunaikinimas ar sugadinimas).

C. BK 184 straipsnio 1 dalis (Turto iššvaistymas).

Jeigu asmuo vengia savo noru sumokėti baudą ir nėra galimybių ją išieškoti, teismas gali pakeisti baudą:

A. Viešaisiais darbais.

B. Laisvės apribojimu.

C. Areštu.



Klausimas 25

Klausimas 26

Klausimas 27

Klausimas 28

Klausimas 29

Pagal BK 259 straipsnį (Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti) atsako:

A. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti.

B. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip
platinti

C. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, augino, įgijo, laikė, gabeno narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip
platinti.

Bendrininkų baudžiamoji atsakomybė:

A. Jeigu vykdytojo nusikalstama veika nutrūko rengiantis ar pasikėsinant ją daryti, organizatorius, kurstytojas ir padėjėjas neatsako už rengimąsi ar
pasikėsinimą bendrininkaujant padaryti nusikalstamą veiką.

B. Nusikalstamo susivienijimo dalyviai, nesvarbu, koks jų vaidmuo darant nusikalstamą veiką, kurią apėmė jų tyčia, atsako pagal BK 249 straipsnį
(Nusikalstamas susivienijimas) kaip vykdytojai.

C. Jeigu yra vieno iš bendrininkų baudžiamąją atsakomybę šalinančių, lengvinančių arba sunkinančių aplinkybių, į jas atsižvelgiama ir sprendžiant dėl
kitų bendrininkų baudžiamosios atsakomybės.

Jeigu į baudžiamąją bylą kaip civilinis atsakovas įtrauktas juridinis asmuo ar fizinis asmuo, kuriems iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, civilinis
ieškinys šioje baudžiamojoje byloje:

A. Paliekamas nenagrinėtas, o visi su civiliniu ieškiniu susiję dokumentai prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi perduodami bankroto ar
restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui.

B. Nagrinėjamas, jeigu civilinis ieškovas sutinka, kad civilinis ieškinys būtų nagrinėjamas baudžiamojoje byloje.

C. Gali būti nenagrinėjamas, o visi su civiliniu ieškiniu susiję dokumentai prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi gali būti perduodami bankroto ar
restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui.

Viso baudžiamojo proceso metu suėmimas negali trukti ilgiau kaip:

A. Bylose dėl sunkių ar labai sunkių nusikaltimų, taip pat bylose, kuriose nusikalstamų veikų padarymu įtariami ar kaltinami bendrininkų grupės,
organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo nariai, arba kai asmenys suimti užsienio valstybėje, suėmimo terminas neribojamas.

B. Devynis mėnesius, o nepilnamečių suėmimo terminas – ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

C. Du trečdalius didžiausios laisvės atėmimo bausmės, baudžiamajame įstatyme nustatytos už sunkiausią nusikaltimą, dėl kurio tiriama ir nagrinėjama
byla.

Atlikusio bausmę asmens prašymą dėl teistumo laiko sutrumpinimo arba teistumo panaikinimo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 97
straipsnį nagrinėja:

A. Nuosprendį priėmęs teismas rašytinio proceso tvarka.

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

C. Nuosprendį priėmęs teismas žodinio proceso tvarka.
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Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos paskirta piniginė sankcija – tai fiziniam ar juridiniam asmeniui už padarytą nusikalstamą veiką
Europos Sąjungos valstybės narės teismo ar kitos kompetentingos institucijos priimtu sprendimu nustatyta pareiga sumokėti:

A. Sprendime nustatytą pinigų sumą (baudą).

B. Abu atsakymai teisingi.

C. Pinigų sumą už proceso išlaidas.

Bylos parengimo nagrinėti teisme metu gali būti priimta nutartis:

A. Nutraukti bylą.

B. Sustabdyti bylą.

C. Padaryti bylos nagrinėjimo teisme pertrauką.

Teisėjas sprendimą atmesti prokuroro pareiškimą dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka priima šiais atvejais:

A. Abu atsakymai neteisingi.

B. Kai nustato, kad yra praleistas BPK 426 straipsnyje numatytas 10 dienų terminas ir kad byla yra teisminga apygardos teismui.

C. Kai nustato, kad yra praleistas BPK 426 straipsnyje numatytas 14 dienų terminas ir kad kaltinamasis prieštarauja bylos nagrinėjimui pagreitinto
proceso tvarka.

Grupės skundas gali būti paduodamas, jeigu:

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

B. Reikalavimą pareiškia ne mažiau kaip dvidešimt fizinių 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.

Lietuvos Respublikos administracinių teismų sistemą sudaro:

A. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų administraciniai teismai bei Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas.

B. Lietuvos administracinių ginčų komisija, apygardų administraciniai teismai ir Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas.

C. Vilniaus apygardos administracinis teismas, Regionų apygardos administracinis teismas ir Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas.

Ar teismas turi spręsti dėl advokato išlaidų atlyginimo nutraukus administracinio teisės pažeidimo bylą nenustačius teisės pažeidimo sudėties?

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

B. Ne, nes žala dėl valstybės institucijų ar pareigūnų veiksmų gali būti atlyginama tik esant valstybės pareigūnų neteisėtiems veiksmams.

C. Taip.



Klausimas 36

Klausimas 37

Klausimas 38

Klausimas 39

Klausimas 40

Už padarytus administracinius nusižengimus neatsako:

A. Respublikos Prezidentas.

B. Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas.

C. Respublikos Prezidentas, Ministras Pirmininkas.

Kada laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė gali prilygti kankinimams ar nežmoniškam elgesiui, kurį draudžia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnis?

A. Visais atvejais, kai šia bausme yra nuteisti nepilnamečiai.

B. Jei nėra numatyta galimybė kreiptis dėl šios bausmės sušvelninimo.

C. Ši bausmė visais atvejais prilyginama kankinimams ar nežmoniškam elgesiui.

Kuriais iš šių Europos Sąjungos teisės aktų asmuo gali remtis tiesiogiai Lietuvos teismuose?

A. Reglamentais ir tam tikrais atvejais sutarčių nuostatomis, direktyvomis bei sprendimais.

B. Visais, jei jie įtvirtina asmens teises.

C. Tik reglamentais ir ES Pagrindinių teisių chartija.

Išvada dėl teisėjo veiklos vertinimo gali būti skundžiama:

A. Teisėjų Tarybai.

B. Bendrosios kompetencijos teismui.

C. Teisėjų garbės teismui.

Teisėjai už Teisėjų etikos kodekso pažeidimus traukiami atsakomybėn

A. Teisėjų etikos kodekso nustatyta tvarka.

B. Atitinkamo teismo pirmininko nustatyta tvarka.

C. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo nustatyta tvarka.


