1. Strona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika złożyła wniosek o
zwolnienie od kosztów sądowych bez dołączenia oświadczenia obejmującego
szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
Przewodniczący, wg KPC:
a) wzywa do uzupełnienia wniosku przez złożenie oświadczenia pod rygorem zwrotu
wniosku,
b) oddala wniosek,
c) odrzuca wniosek,
d) zwraca wniosek.

2. Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy cywilnej zależy od wyniku postępowania toczącego się
przed Trybunałem Konstytucyjnym:
a)
b)
c)
d)

sąd zawiesza postępowania z urzędu,
sąd może zawiesić postępowanie,
sąd zawiesza postępowanie, gdy obie strony wyrażą na to zgodę,
nie ma podstaw do zawieszenia postępowania.

3. Powództwo wzajemne i zarzut potrącenia w postępowaniu uproszczonym:
a) są dopuszczalne zawsze,
b) są niedopuszczalne,
c) są dopuszczalne jeżeli roszczenia nadają się do rozpoznania w postępowaniu
uproszczonym.
4. Jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna:
a) sąd oddala powództwo,
b) sąd zwraca pozew,
c) sąd odrzuca pozew.

5. Wydanie postanowienia w przedmiocie ponownego wydania tytułu wykonawczego
zamiast utraconego może nastąpić:
a) na posiedzeniu niejawnym,
b) jedynie po przeprowadzeniu rozprawy,
c) na posiedzeniu niejawnym po doręczeniu dłużnikowi odpisu wniosku i umożliwieniu
zajęcia stanowiska w sprawie.
6. Po wydaniu wyroku, ale przed jego zaskarżeniem i uprawomocnieniem powód cofnął
pozew bez zrzeczenia się roszczenia. W takim przypadku:

a) sąd umarza postępowanie, jeżeli cofnięcie pozwu uzna za dopuszczalne,
b) sąd uchyla wyrok i umarza postępowanie, bez uzyskania zgody pozwanego, jeżeli
cofnięcie pozwu uzna za dopuszczalne,
c) sąd uchyla wyrok i umarza postępowaniu wyłącznie po uzyskaniu zgody na
cofnięcie pozwu przez pozwanego, jeżeli cofnięcie pozwu Sąd uzna za
dopuszczalne.

7. Z chwilą śmierci strony w postępowaniu cywilnym:
a) pełnomocnictwo wygasa i pełnomocnik nie może działać za stronę od tego zdarzenia,
b) pełnomocnictwo wygasa jednakże pełnomocnik działa do czasu zawieszenia
postępowania,
c) pełnomocnictwo wygasa lecz pełnomocnik działa przez okres dwóch tygodni od
chwili zdarzenia,
d) pełnomocnictwo wygasa po zawieszeniu postępowania.

8. Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa
sprzedawcy przedawniają się z upływem:
a)
b)
c)
d)

2 lat,
roku,
10 lat,
3 lat.

9. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę, termin, wg. KPC,
upływa:
a) w tym dniu,
b) w poniedziałek, który nie jest dniem wolnym,
c) dnia następnego.

10. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat z tytułu umowy najmu odpowiada:
a) wyłącznie najemca,
b) solidarnie najemca i wszystkie osoby stale z nim zamieszkujące,
c) solidarnie najemca i wyłącznie pełnoletnie osoby stale z nim zamieszkujące.

11. Zawarcie ugody w toku postępowania, wg. kpc:
a) jest dopuszczalne w każdym rodzaju postępowania i na każdym etapie,
b) jest dopuszczalne jedynie do czasu wydania wyroku przez sąd I instancji,

c) nie jest dopuszczalne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
12. W umowie między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a członkiem zarządu oraz
w sporze z nim spółkę reprezentuje:
a)
b)
c)
d)

wyłącznie rada nadzorcza,
rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników,
wyłącznie pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników,
zgromadzenie wspólników.

13. Powództwo o odszkodowanie przeciwko członkom organów spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością wytacza się:
a) według właściwości ogólnej pozwanego,
b) zawsze według miejsca siedziby spółki,
c) przed sądem miejsca okręgu gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

14. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy (KPC):
a) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej,
krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego
stopnia;
b) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej do drugiego
stopnia, krewnych bocznych do drugiego stopnia i powinowatych bocznych do
drugiego stopnia;
c) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych
bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do czwartego stopnia.

15. Uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało
złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby:
a) wygasa w razie błędu - z upływem 6 miesięcy od jego wykrycia, a w razie groźby - z
upływem 6 miesięcy od chwili, kiedy stan obawy ustał;
b) wygasa w razie błędu - z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby - z
upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał;
c) nie wygasa.

16. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku:
a) nie może być odwołane,
b) może być odwołane w każdym czasie,

c) może być odwołane do czasu zakończenia postępowania o stwierdzenie nabycia
spadku.
17. Ponowny wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, oparty na tych samych
okolicznościach, wg. kpc, podlega:
a) oddaleniu,
b) zwrotowi,
c) odrzuceniu.
18. Prawomocność orzeczenia w toku postępowania cywilnego stwierdza na wniosek strony:
a) zawsze sąd pierwszej instancji;
b) sąd pierwszej instancji, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej
instancji - ten sąd,
c) sąd którego orzeczenia dotyczy wniosek.

19. Stronie, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku
w sprawie cywilnej (ocznego):
a) sąd z urzędu doręcza odpis jego sentencji, jeżeli strona działa bez adwokata,
radcy prawnego lub rzecznika patentowego,
b) sąd z urzędu nie doręcza odpisu sentencji wyroku, chyba że strona ta wniosła o
doprowadzenie na termin rozprawy, a Sąd wniosku nie uwzględnił.

20. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to
może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć przy
czym:
a) w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego
przedłużenie na dalsze lat pięć; dalsze przedłużenie nie jest już dopuszczalne,
b) w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego
przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić,
c) przedłużenie tego terminu nie jest dopuszczalne.

21. W toku sprawy adwokat oraz radca prawny mają obowiązek doręczać sobie
nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. Potwierdzeniem tej
okoliczności dla sądu jest:
a) wyłącznie dołączenie do pisma dowodu doręczenia albo dowodu wysłania przesyłką
poleconą,

b) oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie zawarte w treści pisma
wniesionego do sądu.

22. Zapis zwykły:
a) może być czyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
b) nie może być czyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
c) może być czyniony pod warunkiem, a nie z zastrzeżeniem terminu.

23. Śmierć przedsiębiorcy:
a) nie powoduje wygaśnięcia prokury,
b) powoduje wygaśnięcie prokury,
c) powoduje wygaśnięcie prokury, ale po upływie dwóch tygodni od tego zdarzenia.

24. Jeżeli kilka osób zaciągnęło zobowiązanie dotyczące ich wspólnego mienia:
a) są one zobowiązane solidarnie,
b) są one zobowiązane solidarnie, chyba że umówiono się inaczej.

25.Odroczenie wykonania zobowiązania udzielone przez sąd albo bezpłatnie przez
wierzyciela:
a) nie wyłącza potrącenia,
b) wyłącza potrącenie.

26.
Sąd nie przeniesie służebność drogi koniecznej do księgi wieczystej założonej dla
odłączonej, na skutek podziału nieruchomości, działki jeśli:
a) nowy właściciel złoży oświadczenie, że służebność nie przebiega po jego
części nieruchomości;
b) nowy właściciel dołączy do wniosku oświadczenie właścicieli
nieruchomości władnącej o zrzeczeniu się służebności, co do tej działki z
podpisami notarialnie poświadczonymi;
c) właściciel dołączyć do wniosku oświadczenie poprzedniego właściciela
nieruchomości obciążonej, że służebność nie obciąża tej część nieruchomości z
podpisami notarialnie poświadczonymi.
27. Ile działów ma księga wieczysta dla spółdzielczego prawa do lokalu:
a) trzy;
b) cztery;

c) pięć;
28. Hipoteka umowna może zabezpieczać:

a) tylko jedną wierzytelność wynikającą z tego samego stosunku;
b) kilka wierzytelności z różnych stosunków prawnych przysługujących temu
samemu wierzycielowi;
c) tylko kilka wierzytelności np: główną i uboczną z tego samego stosunku prawnego.

29. sąd zniósł współwłasność nieruchomości dwóch współwłaścicieli, przyznając całą
nieruchomość jednemu z nich ze spłatą na rzecz drugiego, ale udział tego drugiego
współwłaściciela, który dostał spłatę był obciążony hipoteką. Czy Sąd wpisując prawo
własności całości nieruchomości na rzecz tego jednego współwłaściciela wykreśli hipotekę
na udziale drugiego współwłaściciela, który dostał spłatę?
a) tak, na wniosek właściciela;
b) tylko jeśli wierzyciel hipoteczny zrzeknie się hipoteki, a jeśli nie to hipoteka zostanie
na udziale;
c) nie.

30. czy hipotekę przymusową można uzyskać na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu
roszczenia w procesie o zapłatę:
a) tak;
b) nie.

31. do wpisu w dziale III księgi wieczystej zabezpieczenia roszczenia polegającego na
zakazie zbywania nieruchomości na czas trwania procesu jest wymagane:
a) postanowienie zaopatrzone z urzędu przez przewodniczącego we wzmiankę o
wykonalności;
b) postanowienie ze stwierdzeniem prawomocności;
c) prawomocne postanowienie zaopatrzone z urzędu w klauzulę wykonalności.

32. Można zastąpić zabezpieczoną wierzytelność inną wierzytelnością tego samego
wierzyciela. Do zmiany zabezpieczonej wierzytelności:
a) potrzebna jest zgoda osób, którym przysługują prawa z pierwszeństwem równym lub
niższym;

b) nie jest potrzebna zgoda osób, którym przysługują prawa z pierwszeństwem
równym lub niższym.

33. w razie wykreślenia hipoteki bez jednoczesnego wpisania na jej miejsce innej hipoteki,
właściciel nieruchomości może zachować uprawnienie do rozporządzania opróżnionym
miejscem hipotecznym, jeżeli:
a) jednocześnie z wykreśleniem hipoteki uprawnienie to zostanie wpisane do księgi
wieczystej na podstawie oświadczenia właściciela;
b) jednocześnie z wykreśleniem hipoteki uprawnienie to zostanie wpisane do księgi
wieczystej na podstawie oświadczenia właściciela z podpisem notarialnie
poświadczonym;
c) jednocześnie z wykreśleniem hipoteki uprawnienie to zostanie wpisane do księgi
wieczystej na podstawie oświadczenia wierzyciela dalszej hipoteki, wyrażającego
zgodę na to rozporządzenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

34. czy każde spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ma księgę wieczystą
a) tak;
b) nie.

35. nabywca nieruchomości w drodze licytacji komorniczej wniósł o wykreślenie wszystkich
hipotek na nieruchomości i dołączył prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności ze
stwierdzeniem, że cała cena nabycia została zapłacona gotówką. Czy jego wniosek będzie
uwzględniony:
a) tak;
b) nie, ponieważ powinien dołączyć jeszcze plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z
zaznaczeniem które prawa wygasły.
36. Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w
czasie popełnienia przestępstwa:
A. stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą
poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy;
B. zawsze i bez wyjątku stosuje się ustawę nową;
C. zawsze stosuje się ustawę obowiązującą w czasie popełnienia przestępstwa;
37. Zgodnie z Kodeksem karnym, na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada
ten, kto popełnia czyn zabroniony :

A. po ukończeniu18 lat;
B. po ukończeniu17 lat chyba, że sprawcą jest nieletni, który po ukończeniu 15
lat dopuszcza się czynu zabronionego enumeratywnie wymienionego w
kodeksie karnym i na warunkach wskazanych w tej ustawie;
C. zawsze po ukończeniu 15 lat;
38. Zgodnie z Kodeksem karnym, karą nie jest:
A. grzywna;
B. pozbawienie wolności;
C. 20 lat pozbawienia wolności;
39. Zgonie z Kodeksem karnym, karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia
prywatnego ustaje:
A. z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy
przestępstwa;
B. z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy
przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego
popełnienia;
C. z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy
przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 10 lat od czasu jego popełnienia;
40. Zgodnie z Kodeksem karnym, skazanego na karę ograniczenia wolności, który
przestrzegał porządku prawnego, jak również wykonał nałożone na niego obowiązki,
orzeczone środki karne, środki kompensacyjne i przepadek, sąd może zwolnić od
reszty kary, uznając ją za wykonaną po odbyciu przez niego:
A. przynajmniej 2/3 orzeczonej kary;
B. przynajmniej 3/5 orzeczonej kary;
C. przynajmniej połowy orzeczonej kary;
41. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna
lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić
grzywnę na pracę społecznie użyteczną, określając czas jej trwania. Praca społecznie
użyteczna trwa:
A. najkrócej tydzień, najdłużej 2 miesiące;
B. najkrócej 2 tygodnie, najdłużej 3 miesiące;
C. najkrócej miesiąc, najdłużej 3 miesiące;

42. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w sprawach o przestępstwa ścigane z
oskarżenia prywatnego pokrzywdzony, który nie wniósł oskarżenia, może w terminie
zawitym 14 dni od daty powiadomienia go o odstąpieniu prokuratora od oskarżenia
złożyć akt oskarżenia lub oświadczenie, że podtrzymuje oskarżenie jako prywatne, a
jeżeli takiego oświadczenia nie złoży, referendarz sądowy :
A. zawiesza postępowanie na okres 1 roku;
B. umarza postępowanie;
C. przekazuje sprawę sądowi celem kontynuowania postępowania z urzędu;
43. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, wniosek o wyznaczenie obrońcy z
urzędu prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy rozpoznaje:
A. niezwłocznie;
B. w terminie 7 dni od daty wpływu do sądu;
C. w terminie 3 dni od daty wpływu do sądu;
44. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, od postanowień i zarządzeń wydanych
przez referendarza sądowego może być :
A. wniesione zażalenie;
B. wniesiona apelacja;
C. wniesiony sprzeciw;
45. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, referendarz wydaje postanowienia
A. na posiedzeniu;
B. po przeprowadzeniu rozprawy;
C. w zależności od rodzaju sprawy po przeprowadzeniu rozprawy lub na
posiedzeniu;
46. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia
okoliczności faktycznych przed wydaniem orzeczenia na posiedzeniu
A. referendarz może dokonać czynności sprawdzających;
B. referendarz może dokonać czynności sprawdzających, jeśli czynność nie
wymaga przeprowadzenia dowodu;
C. referendarz nie może dokonywać czynności sprawdzających;
47. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, stronom, obrońcom, pełnomocnikom i
przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej oraz daje możność
sporządzenia z nich odpisów lub kopii. Akta te mogą być udostępnione również innym
osobom za zgodą:
A. referendarza sądowego;

B. kierownika sekretariatu;
C. prezesa sądu;
48. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w postępowaniu przed sądem
postanowienie w przedmiocie sprzedaży przedmiotów ulegających szybkiemu
zniszczeniu lub takich, których przechowywanie byłoby połączone z
niewspółmiernymi kosztami lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby
znaczne obniżenie wartości rzeczy może wydać:
A. sąd;
B. sąd lub referendarz sądowy;
C. prokurator;
49. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, posiedzenie pojednawcze w sprawach z
oskarżenia prywatnego prowadzi:
A. sąd lub referendarz sądowy;
B. sąd;
C. referendarz sądowy;
50. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w postępowaniu karnym oskarżony musi
mieć obrońcę, jeżeli:
A. nie ukończył 18 lat,
B. jest nieletni,
C. jest młodociany;
51. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, jeżeli wniosek, o którym mowa w art.
335 § 1 kpk, odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu lub referendarz sądowy w
sprawie, w której oskarżony ustanowił obrońcę z wyboru, i w której ujawniono
pokrzywdzonego, niezwłocznie zarządza doręczenie jego odpisu:
A. oskarżonemu,
B. oskarżonemu i obrońcy,
C. oskarżonemu, obrońcy i ujawnionemu pokrzywdzonemu;
52. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, brakiem formalnym aktu oskarżenia nie
jest:

czyn

A. nie wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn podpada,
B. nie wskazanie danych o zastosowaniu zabezpieczenia majątkowego,
C. nie zawarcie wniosków w zakresie wymiaru kary za zarzucany oskarżonemu
w akcie oskarżenia;

53. Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym, w razie nieuiszczenia przez skazanego
w całości należności z tytułu grzywny, również orzeczonej jako kara zastępcza,

nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, kwoty pieniężnej stanowiącej przedmiot
przepadku, kosztów sądowych lub pieniężnej kary porządkowej na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądowego wydanego w sprawie o przestępstwo lub
wykroczenie w terminie wynikającym z przepisów niniejszego kodeksu sąd
przekazuje informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości do biur informacji
gospodarczej
A. niezwłocznie;
B. w terminie 1 miesiąca od daty prawomocności wyroku;
C. w terminie 2 miesięcy od wezwania skazanego do zapłaty należności;

54. Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym, w postępowaniu wykonawczym
czynności zastrzeżone dla sądu lub sędziego mogą być wykonywane przez
referendarza sądowego, z wyłączeniem:
A. spraw zastrzeżonych dla sądu penitencjarnego oraz sędziego penitencjarnego;
B. spraw dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności;
C. spraw dotyczących wykonania kary grzywny;
55. Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym, zażalenie na postanowienie
referendarza sądowego rozpoznaje :
A. sąd okręgowy;
B. sąd, w którym wydano zaskarżone postanowienie;
C. referendarz orzekający w innym wydziale w sądzie, w którym wydano zaskarżone
postanowienie;

56. Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym, jeżeli natychmiastowe wykonanie
grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, a nie
zachodzą wypadki zasługujące na szczególne uwzględnienie sąd może rozłożyć
grzywnę na raty na czas
A. nieprzekraczający 6 miesięcy;
B. nieprzekraczający 1 roku;
C. nieprzekraczający 2 lat;
57. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, jeżeli egzekucja grzywny okazała się
bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd
może zamienić karę grzywny na pracę społecznie użyteczną, określając czas jej
trwania.
A. praca społecznie użyteczna trwa najkrócej 7 dni, najdłużej - 3 miesiące;
określa się ją w dniach i miesiącach;

B. praca społecznie użyteczna trwa najkrócej 14 dni, najdłużej - 2 miesiące; określa
się ją w dniach i miesiącach;
C. praca społecznie użyteczna trwa najkrócej 14 dni, najdłużej - 3 miesiące; określa
się ją w tygodniach i miesiącach;
58. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, w przypadku przestępstwa skarbowego
polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności
publicznoprawnej rozpoczyna się:
A. z końcem roku, w którym upłynął termin płatności tej należności,
B. z datą popełnienia przestępstwa skarbowego,
C. karalność ww. przestępstw skarbowych nie ustaje;
59. Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym, skazanego na grzywnę sąd wzywa do
jej uiszczenia w terminie:
A. 7 dni,
B. 14 dni,
C. 30 dni;
60. Zgodnie z ustawą o opłatach w sprawach karnych, od wniosku o odroczenie
wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności uiszcza się
opłatę w wysokości:
A. 45,00 złotych;
B. 60,00 złotych;
C. 80,00 złotych;

Kazus z prawa cywilnego.
Powód wniósł w pozwie o zasądzenie kwoty 45 000 zł wraz z kosztami postępowania.
Pozwany wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie kosztów postępowania. W wyroku
sąd zasądził na rzecz powoda kwotę 31500 zł, a w pozostałej części powództwo oddalił.
Koszty postępowania poniesione przez powoda to: 2250 zł opłata od pozwu, 3617 zł koszty
zastępstwa procesowego (adwokackie) wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa, 1 500 zł
wynagrodzenie biegłego. Pozwany poniósł koszty w kwocie 3617 zł tytułem wynagrodzenia
adwokata oraz 1 000 zł wynagrodzenia biegłego. Proszę przygotować projekt orzeczenia o
kosztach na podstawie art. 100 kc przy zastosowaniu zasady stosunkowego rozdzielenia wraz
z uzasadnieniem.

Kazus z ksiąg wieczystych
Jan Kowalski kupił od dewelopera prawo odrębnej własności lokalu w bloku położonym w
Rybniku. Zawarł umowę w formie aktu notarialnego, ale nie dołączył do wniosku o wpis tego
prawa rzutu lokalu i zaświadczenie Starosty o tym, że lokal jest odrębny i Sąd oddalił jego

wniosek o wyodrębnienie lokalu i wpis prawa własności na jego rzecz. Jan Kowalski
mieszkał jednak w lokalu, a po jakimś czasie zmarł. Jego jedyny spadkobierca, syn, na
podstawie tamtego aktu notarialnego i postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wniósł o
wyodrębnienie lokalu, założenie księgi wieczystej i wpisanie jego prawa własności jako
następcy. Czy wniosek będzie uwzględniony?
Czy można żądać zasiedzenia prawa do odrębnej własności lokalu powołując się na
posiadanie poprzednika i swoje, jeśli księgą nie była założona?

Kazus z zakresu prawa karnego.
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 1 października 2013 r. w sprawie o
sygn. akt III K 100/13 Jan Nowak został skazany za przestępstwo z art. 178a § 1 kk na karę
grzywny w wymiarze 120 stawek dziennych grzywny, przy przyjęciu wysokości jednej
stawki na kwotę 20,00 złotych. Od skazanego zasądzono także koszty postępowania w łącznej
wysokości 310,00 złotych. Orzeczono także środek karny w postaci zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Wyrok uprawomocnił się 15 października
2013 roku.
Po wezwaniu do zapłaty należności sądowych skazany wpłacił kwotę 100,00 złotych
tytułem zasadzonych kosztów postępowania oraz kwotę 200,00 złotych tytułem kary
grzywny.
Z uwagi na brak dodatkowych wpłat sprawę skierowano do postępowania
egzekucyjnego, w którego toku komornik wyegzekwował od skazanego kwotę 150,00
złotych, która została następnie zaksięgowana na poczet kosztów sądowych.
Postanowieniem z dnia 30 września 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Rybniku umorzył postępowanie egzekucyjne wobec bezskutecznej egzekucji
w pozostałym zakresie i zwrócił tytuł wykonawczy do Sądu Rejonowego w Rybniku.
W dniu 10 października 2016 roku skazany złożył wniosek o zamianę kary grzywny
na pracę społecznie użyteczną oraz o umorzenie kosztów postępowania, wskazując w
uzasadnieniu tego wniosku, iż z uwagi na brak własnych dochodów (przedłożył
zaświadczenie o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, bez prawa do zasiłku) nie jest w
stanie uiścił ani grzywny, ani kosztów. Wskazał on nadto w swoim wniosku, iż od 2 lat nie
uzyskuje żadnych dochodów i pozostaje na utrzymaniu żony, która uzyskuje płacę w
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a na utrzymaniu mają jeszcze małoletnie
dziecko, które choruje i miesięczny koszt zakupu dla niego leków wynosi 100,00 złotych.
Poza tym, skazany podniósł w swoim wniosku, iż nie posiada żadnych nieruchomości, a wraz
z rodziną mieszka w mieszkaniu komunalnym, a miesięczne koszty związane z utrzymaniem
mieszkania i opłatami wszelkich mediów wynoszą 700,00 złotych.
Posiedzenie w przedmiocie ww. wniosku zostało wyznaczone na dzień 30
października 2016 roku.

Polecenie:
Proszę sporządź projekt postanowienia w przedmiocie ww. wniosku skazanego.

