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Kokios yra Lietuvos Respublikos Seimo kreipimosi į Konstitucinį Teismą dėl teisės akto ginčijimo pasekmės šio teisės akto galiojimui?

A. Teisės akto galiojimas sustabdomas tik Respublikos Prezidentui kreipusis į Konstitucinį Teismą dėl teisės akto suderinamumo su
Konstitucija.

B. Teisės akto galiojimas sustabdomas, jei Konstitucinis Teismas priima sprendimą nagrinėti prašymą.

C. Teisės aktas ir toliau gali būti taikomas, tačiau su juo susijusią bylą nagrinėjantis teismas turi sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol
Konstitucinis Teismas priims sprendimą.

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

A. Privalo kreiptis tik aukštesnės nei pirmos instancijos teismai.

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

C. Privalo kreiptis galutinės instancijos teismai.

Ar asmuo, kurį Seimas už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą arba priesaikos sulaužymą apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų
pareigų, gali užimti pareigas, kurios susietos su priesaikos davimu?

A. Negali, jei priesaika yra būtinoji pareigų užėmimo sąlyga.

B. Gali, jei nuo Seimo sprendimo pašalinti iš užimamų pareigų yra praėjęs protingas laikotarpis.

C. Gali, jei nuo Seimo sprendimo praėjo daugiau kaip 10 metų.

Lietuvoje testamentai gali būti

A. Oficialieji ir paprastieji.

B. Oficialieji ir asmeniniai.

C. Paprastieji ir asmeniniai.

Rankpinigiais gali būti užtikrinama

A. Vartojimo sutartis.

B. Preliminarioji sutartis.

C. Sutartis, kuriai pagal įstatymus privaloma notarinė forma.
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Autorių teisių objektais nelaikomi

A. Folkloro kūriniai.

B. Dienoraščiai.

C. Paskaitos.

Santuoka, sudaryta dėl akių, neturint tikslo sukurti šeimos teisinius santykius, gali būti pripažinta negaliojančia

A. Pagal vieno iš sutuoktinių ar jų artimųjų giminaičių ieškinį.

B. Pagal vieno iš sutuoktinių arba prokuroro ieškinį.

C. Pagal vieno iš sutuoktinių, prokuroro, Registrų centro ar Migracijos departamento ieškinį.

Likviduojant juridinį asmenį pirmiausia tenkinami

A. Valstybės institucijų reikalavimai dėl visų priskaičiuotų juridiniam asmeniui mokėtinų mokesčių, įmokų, rinkliavų.

B. Likviduojamo juridinio asmens turto įkeitimu užtikrinti reikalavimai.

C. Valstybės institucijų reikalavimai dėl gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų.

Tariamuoju sandoriu laikomas sandoris

A. Sudarytas nesilaikant teisės aktų nustatytos formos.

B. Sudarytas kitam sandoriui pridengti.

C. Sudarytas neketinant sukurti teisinių pasekmių.

Jei tėvystės nustatymo byloje atsakovas atsisako ekspertizės, teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes

A. Bylos nagrinėjimą sustabdyti iki tol, kol atsakovas sutiks atlikti ekspertizę.

B. Bylą dėl tėvystės nustatymo nutraukti.

C. Gali tokį atsisakymą įvertinti kaip tėvystės įrodymą.
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Atskiruoju skundu negali būti skundžiama teismo nutartis:

A. Atsisakyti priimti ieškinį.

B. Atsisakyti priimti priešieškinį.

C. Atmesti prašymą nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša.

Iki teisėjui pareikšto nušalinimo klausimo išsprendimo:

A. Byloje negali būti atliekami jokie procesiniai veiksmai.

B. Byloje gali būti atliekami tik neatidėliotini procesiniai veiksmai.

C. Byloje gali būti atliekami tik tie procesiniai veiksmai, kurių atlikimo prašo bent viena iš šalių.

Fizinio asmens skundas dėl antstolio procesinių veiksmų, kuriame neprašoma taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, pateikiamas:

A. Apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

B. Procesinius veiksmus atlikusiam antstoliui.

C. Apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra pareiškėjo gyvenamoji vieta.

Ginčams dėl nedidelių sumų priteisimo priskiriamos bylos dėl piniginių sumų, neviršijančių:

A. 5000 eurų.

B. 3000 eurų.

C. 2000 eurų.

Ar teismas gali taikyti kelias laikinąsias apsaugos priemones?

A. Taip, bet bendra jų suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą.

B. Taip, jeigu taikomos laikinosios apsaugos priemonės nėra vienarūšės.

C. Ne, kelių laikinųjų apsaugos priemonių teismas taikyti negali.
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Ieškinio suma bylose dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis išieškojimo nustatoma:

A. Pagal bendrą išmokų už vienerius metus sumą.

B. Pagal bendrą išmokų už trejus metus sumą.

C. Pagal bendrą išmokų už dvejus metus sumą.

Darbo sutartis įsigalioja

A. Kai darbuotojas pradeda dirbti.

B. Kai darbdavys pateikia pranešimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

C. Sutarties pasirašymo dieną.

Terminuota darbo sutartis tampa neterminuota, jei po jos termino pasibaigimo:

A. Darbdavys neatsiskaito su darbuotoju.

B. Darbo santykiai faktiškai tęsiasi daugiau kaip vieną darbdavio administracijos darbo dieną.

C. Per tris darbo dienas darbdavys nepraneša apie santykių pasibaigimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

Susitarimas dėl darbuotojo nekonkuravimo su darbdaviu turi būti

A. Atlyginamas mokant specialią kompensaciją tik tais atvejais, kai susitarimas sudaromas darbo santykių nutraukimo metu.

B. Atlyginamas mokant specialią kompensaciją tik tol, kol darbuotojas nesudaro darbo sutarties su kitu darbdaviu ar nepradeda
vykdyti savarankiškos veiklos.

C. Visais atvejais atlyginamas mokant specialią kompensaciją.

Išbandymo terminas sudarius darbo sutartį gali būti

A. Ne ilgesnis nei dvylika mėnesių.

B. Ne ilgesnis nei trys mėnesiai.

C. Išbandymo terminas negali būti numatytas darbo sutartyje.
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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 prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, ir yra pagrindo manyti, kad jis laikysis
įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

B. Jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir yra ne mažiau kaip dvi BK 59 straipsnio 1 dalyje numatytos atsakomybę
lengvinančios aplinkybės, ir nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių.

C. Jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir visiškai pripažino savo kaltę bei gailisi padaręs nusikalstamą veiką, ir bent iš dalies
atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta.

Pagal BK 159 straipsnį (Vaiko įtraukimas į nusikalstamą veiką) atsako tas:

A. Kas įtikinėdamas, prašydamas, papirkdamas, grasindamas, apgaule ar kitokiu būdu įtraukė vaiką į nusikalstamą veiką.

B. Kas įtikinėdamas, prašydamas, papirkdamas, grasindamas, apgaule ar kitokiu būdu įtraukė mažametį vaiką į nusikalstamą veiką.

C. Kas įtikinėdamas, prašydamas, papirkdamas, grasindamas, apgaule ar kitokiu būdu įtraukė jaunesnį negu šešiolikos metų vaiką į
nusikalstamą veiką.

Kokios nusikalstamos veikos požymis yra lytinės aistros tenkinimas su žmogumi prieš šio valią:

A. Išžaginimo.

B. Seksualinio priekabiavimo.

C. Seksualinio prievartavimo.

Kuris iš žemiau nurodytų nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų nėra nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas teisingumui:

A. Ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo.

B. Laisvės atėmimo įstaigos darbo dezorganizavimas.

C. Pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.

Bendrininkų nusikalstamos veikos padarymo vieta yra vieta:

A. kurioje ši veika buvo padaryta, o jeigu vienas bendrininkų veikė kitoje vietoje, – jo veikimo vieta.

B. kurioje veikė nusikalstamos veikos vykdytojas.

C. kurioje atsirado baudžiamojo įstatymo numatyti padariniai.



Klausimas 26

Klausimas 27

Klausimas 28

Klausimas 29

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso paskirtis:

A. Ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir
tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas.

B. Baudžiamosios teisės priemonėmis ginti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus nuo nusikalstamų
veikų.

C. Abu atsakymai teisingi.

Kuris teismas privalo priimti sprendimą pagal BPK 347 straipsnį (Kelių neįvykdytų nuosprendžių vykdymas), kai nuteistajam yra kitų visiškai
ar iš dalies neįvykdytų nuosprendžių, apie kuriuos nežinojo vėliausią nuosprendį priėmęs teismas, kokia tvarka bus vykdomos bausmės,
numatytos visiškai ar iš dalies neįvykdytuose nuosprendžiuose:

A. Vėliausią nuosprendį priėmęs teismas.

B. Tos pačios pakopos arba aukštesnysis teismas pagal vėliausiojo nuosprendžio vykdymo vietą.

C. Abu atsakymai teisingi.

Kada gali būti sustabdytas ikiteisminis tyrimas:

A. Nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui pasislėpus.

B. Nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui susirgus psichine liga.

C. Nusikalstamą veiką padariusio asmens nenustačius.

Laikinas sulaikymas, neužklupus asmens nusikalstamos veikos padarymo vietoje ar tuoj po jos padarymo, galimas prokuroro ar
ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu tik išimtiniais atvejais ir tik tada, kai yra visos šios sąlygos:

A. Yra pakankamai duomenų, leidžiančių manyti, kad asmuo padarė nusikalstamą veiką; tuoj pat būtina suvaržyti asmens laisvę
siekiant BPK 119 straipsnyje numatytų tikslų; nėra galimybės BPK 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka itin skubiai kreiptis į
teismą dėl suėmimo skyrimo.

B. Yra pakankamai duomenų, leidžiančių manyti, kad asmuo padarė nusikalstamą veiką; tiriant ir nagrinėjant bylas dėl nusikaltimų,
už kuriuos baudžiamasis įstatymas numato griežtesnę negu vienerių metų laisvės atėmimo bausmę; tuoj pat būtina suvaržyti
asmens laisvę siekiant BPK 119 straipsnyje numatytų tikslų.

C. Nustatytas bent vienas BPK 122 straipsnyje numatytas suėmimo skyrimo pagrindas ir visos suėmimo skyrimo sąlygos; tuoj pat
būtina suvaržyti asmens laisvę siekiant BPK 119 straipsnyje numatytų tikslų; nėra galimybės BPK 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta
tvarka itin skubiai kreiptis į teismą dėl suėmimo skyrimo.
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Liudytojas, kuris be svarbios priežasties neatvyksta pas ikiteisminio tyrimo pareigūną ar prokurorą arba be teisėto pagrindo atsisako ar
vengia duoti parodymus, pagal BPK 163 straipsnio 1 dalį gali būti nubaustas:

A. Iki trisdešimties minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio bauda.

B. Areštu iki vieno mėnesio.

C. Abu atsakymai teisingi.

Sutrumpinto įrodymų tyrimo atveju (BPK 273 straipsnis) teisiamojo posėdžio pirmininkas:

A. BPK 290 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbia kaltinamųjų, nukentėjusiųjų, liudytojų, ekspertų ir specialistų apklausų protokolus,
surašytus ikiteisminio tyrimo ar anksčiau teisiamojo posėdžio metu, ir byloje esančius dokumentus, supažindina su kitais
įrodymais.

B. Tuo atveju, kai nagrinėjimo teisme dalyviai pareiškia, jog jie su visais ar dalimi byloje esančių įrodymų yra susipažinę ir
nepageidauja, kad tai teisme būtų tiriama ir skelbiama, gali apsiriboti tik šių įrodymų išvardijimu.

C. Balsu perskaito kaltinamųjų, nukentėjusiųjų, liudytojų, ekspertų ir specialistų apklausų protokolus, surašytus ikiteisminio tyrimo ar
anksčiau teisiamojo posėdžio metu, paskelbia byloje esančius dokumentus, supažindina su kitais įrodymais

BPK numato tokias nuosprendžio dalis:

A. Įžanginę, aprašomąją, rezoliucinę.

B. Įžanginę, nustatomąją, motyvuojamąją, rezoliucinę.

C. Įžanginę, nustatomąją, rezoliucinę.

Administracinių bylų procesas vyksta pagal administracinio proceso įstatymus,

A. Galiojančius bylos nagrinėjimo metu.

B. Galiojančius bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu.

C. Galiojusius ginčijamo sprendimo priėmimo ar veiksmo atlikimo metu.

Faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje,

A. Iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas.

B. Iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys.

C. Nagrinėjant kitas administracines bylas įvertinami iš naujo.
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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.

Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą atsako

A. Fizinis asmuo.

B. Fizinis arba juridinis asmuo.

C. Juridinis asmuo.

Ar Europos žmogaus teisių teismo konsultacinė išvada yra privaloma Lietuvos teismui, kuris kreipėsi dėl jos?

A. Neprivaloma, tačiau teismas, nagrinėjantis panašaus pobūdžio atvejį, turi į ją atsižvelgti.

B. Neprivaloma, nes ji yra rekomendacinio pobūdžio.

C. Privaloma tik Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui.

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

A. Visais, jei jie įtvirtina asmens teises.

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

C. Tik reglamentais ir ES Pagrindinių teisių chartija.

Teisėjų etikos ir drausmės komisijos sprendimas, kuriuo teisėjui iškeliama drausmės byla,

A. Gali būti skundžiamas Teisėjų Tarybai.

B. Yra neskundžiamas.

C. Gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
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Drausmės bylos teisėjui iškelti negalima praėjus daugiau kaip

A. Trejiems metams nuo nusižengimo padarymo.

B. Penkeriems metams nuo nusižengimo padarymo.

C. Vieneriems metams nuo nusižengimo padarymo.


