Białystok, dnia 3 lipca 2017 roku
……………………………………….
(imię i nazwisko)

Test kwalifikacyjny
dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy wskazać przez zakreślenie
znakiem „X” oznaczenia literowego. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania
testowego komisja przyznaje 1 punkt.

1. Przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności w
wyroku skazującym:
a/ dozór jest obowiązkowy wobec młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego
b/ dozór jest obowiązkowy wobec młodocianego sprawcy każdego przestępstwa
c/ dozór jest obowiązkowy wobec sprawcy określonego w art. 64 § 1 kk
2. Warunkowo umarzając postępowanie karne w sprawie o przestępstwo Sąd
może określić okres próby na:
a/ od roku do 3 lat
b/ od roku do 2 lat
c/ od 6 miesięcy do 3 lat
3. Wydając wyrok skazujący w sprawie o czyn z art. 178a § 1 kk Sąd orzeka
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres:
a/ od 1 roku do 10 lat
b/ od 3 lat do 15 lat
c/ od 6 miesięcy do 10 lat
4. Oskarżyciel publiczny może cofnąć akt oskarżenia do czasu rozpoczęcia
przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej:
a/ za zgodą oskarżonego
b/ bez zgody oskarżonego
c/ za zgodą Prezesa Sądu
5. Ściganie przestępstwa gróźb karalnych następuje:
a/ na wniosek pokrzywdzonego
b/ z oskarżenia prywatnego
c/ z oskarżenia publicznego

6. Sąd decydując w wyroku skazującym o kosztach sądowych, jeśli uzna, że ich
uiszczenie byłoby dla oskarżonego zbyt uciążliwe ze względu na sytuację
majątkową, rodzinną i wysokość dochodów, jak również gdy przemawiają za
tym względy słuszności, może orzec, że:
a/ zwalnia oskarżonego w całości lub w części od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa
kosztów sądowych
b/ zwalnia oskarżonego w całości lub w części od ponoszenia kosztów sądowych
c/ koszty sądowe w całości lub w części przejmuje na rachunek Skarb Państwa
7. Zgodnie z art. 4 § 4 kk, jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie
jest już zabroniony pod groźbą kary, skazanie ulega zatarciu:
a/ z mocy prawa
b/ na mocy orzeczenia Sądu
c/ na mocy decyzji dyrektora jednostki penitencjarnej, w której kara jest wykonywana.
8. W aktualnym stanie prawnym podstawą orzeczenia kary łącznej są
wymierzone i podlegające wykonaniu kary za przestępstwa:
a/ kary podlegające wykonaniu w całości lub w części
b/ kary podlegające wykonaniu w całości
c/ kary już wykonane
9. W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, gdy:
a/ zarzucono mu popełnienie występku
b/ w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez
uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny
c/ nie ukończył 18 lat
10. Jeżeli oskarżony w procesie karnym był obecny na rozprawie przy ogłaszaniu
wyroku, to termin do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie
uzasadnienia wyroku wynosi:
a/ 14 dni od ogłoszenia wyroku
b/ 7 dni od doręczenia odpisu wyroku
c/ 7 dni od ogłoszenia wyroku
11. W Sądzie Rejonowym w procesie karnym:
a/ oskarżony ma prawo brać udział w rozprawie
b/ oskarżony ma obowiązek brać udział w rozprawie
c/ oskarżony nie jest zawiadamiany o terminie rozprawy
12. Przewód sądowy w sprawie karnej rozpoczyna się od:
a/ wywołania sprawy
b/ zwięzłego przedstawienia przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia
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c/ odczytania aktu oskarżenia przez oskarżyciela
13. Czy strony postępowania cywilnego zgodnie z kodeksem postępowania
cywilnego:
a/ mają prawo podawać w wyjaśnieniach okoliczności nieprawdziwe
b/ powinny podawać w wyjaśnieniach okoliczności prawdziwe
c/ mają prawo zatajać w wyjaśnieniach okoliczności dla siebie niekorzystne
14. W postępowaniu cywilnym prokurator:
a/ może żądać wszczęcia każdego postępowania cywilnego
b/ może żądać wszczęcia jedynie postępowań dotyczących praw majątkowych
c/ nie może żądać wszczęcia postępowania dotyczącego praw niemajątkowych z
zakresu prawa rodzinnego, o ile uprawnienia takiego nie daje mu ustawa
15. Prawomocny wyrok sądu karnego uniewinniający stronę od zarzutu dokonania
przestępstwa:
a/ nie ma znaczenia dla postępowania cywilnego
b/ wiąże sąd cywilny w zakresie ustalenia, że strona zarzucanego czynu nie
popełniła
c/ traktowany jest jako dokument urzędowy w rozumieniu art. 244 k.p.c. podlegający
co do mocy dowodowej ocenie sądu cywilnego
16. Sprawy o alimenty należą do właściwości:
a/ sądu rejonowego
b/ sądu okręgowego
c/ sądu rejonowego lub okręgowego w zależności od wysokości dochodzonych
alimentów (wartości przedmiotu sporu)
17. Do wartości przedmiotu sporu zalicza się:
a/ odsetki od dochodzonego roszczenia
b/ w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się - sumę świadczeń za jeden
rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania
c/ ponoszone przez stronę przy wnoszeniu pozwu opłaty sądowe
18. Sąd może sprawdzić podaną przez stronę wartość przedmiotu sporu:
a/ gdy po ostatniej rozprawie przy wydawaniu wyroku dojdzie do wniosku, że powód
tą wartość błędnie określił
b/ na wniosek pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy
c/ na wniosek prezesa sądu po uprawomocnieniu się wyroku, gdy błędne podanie
wartości przedmiotu sporu spowodowało zaniżenie należnych opłat sądowych
19. Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego można wytoczyć:
a/ wyłącznie przed sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania
b/ przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania (a pozwany nie)
c/ przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę
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20. W pierwszej instancji sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego i dwóch
ławników sprawę cywilną o:
a/ przywrócenie do pracy
b/ alimenty
c/ naruszenie posiadania
21. Sędzia podlega z mocy samej ustawy (bez wniosku strony) wyłączeniu od
rozpoznania sprawy:
a/ swojego wnuka
b/ gdzie pozwanym jest sąd, w którym sędzia sprawuje swój urząd
c/ gdy wydawał wyrok w sprawie tych samych stron o podobne roszczenie
22. Pełnomocnikiem procesowym osoby fizycznej może być jej:
a/ wnuk
b/ ciocia
c/ szwagier
23. W przypadku częściowego uwzględnienia powództwa koszty procesu:
a/ zawsze muszą być stosunkowo rozdzielone
b/ mogą w całości obciążyć jedną stronę, jeżeli przeciwnik uległ tylko co do
nieznacznej części żądania
c/ całość kosztów ponosi strona, która uległa w większej części
24. W przypadku, gdy sprawę wygra w całości strona reprezentowana przez
pełnomocnika ustanowionego z urzędu, sąd w wyroku rozstrzygającym
sprawę wynagrodzenie tego pełnomocnika:
a/ zasądzi od strony przegranej na rzecz strony wygrywającej
b/ zasądzi od strony przegranej na rzecz pełnomocnika z urzędu
c/ przyzna ze Skarbu Państwa na rzecz pełnomocnika z urzędu
25. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany
ustawowo za wolny od pracy lub sobotę termin upływa:
a/ następnego dnia, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy
b/ następnego dnia, który nie jest sobotą
c/ następnego dnia, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy ani sobotą
26. Bieg przedawnienia przerywa się:
a/ przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do
rozpoznania spraw
b/ przez przyznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje
c/ przez wszczęcie mediacji
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27. Samoistny posiadacz w dobrej wierze względem właściciela jest obowiązany
do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie,
pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego
winy jeżeli:
a/ właściciel wezwał go do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy,
odszkodowania za jej zużycie, pogorszenie lub utratę
b/ gdy samoistny posiadacz dowiedział się o wytoczeniu powództwa przeciwko
niemu o wydanie rzeczy
c/ gdy właściciel wytoczył powództwo przeciwko samoistnemu posiadaczowi
powództwo
28. Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie
obcej dłużnik:
a/ może w każdej sytuacji spełnić świadczenie w walucie polskiej
b/ nie może spełnić świadczenia w walucie polskiej
c/ może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie
sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie
świadczenia w walucie obcej
29. Nie można żądać zwrotu świadczenia:
a/ jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego
b/ jeżeli spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu
c/ jeżeli spełnienie świadczenia nastąpiło w celu wykonania nieważnej czynności
prawnej
30. Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z
właściwości zobowiązania świadczenie powinno być spełnione:
a/ w terminie tygodnia po wezwaniu dłużnika do wykonania
b/ niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania
c/ w terminie wskazanym przez dłużnika
31. Wierzytelność przedawniona:
a/ nie może być potrącona
b/ może być potrącona jeśli w dniu potrącenia wierzytelność drugiej strony jest także
przedawniona
c/ może być potrącona, jeśli w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe,
przedawnienie jeszcze nie nastąpiło
32. Wierzyciel:
a/ może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew)
nawet jeśli sprzeciwia się to zastrzeżeniu umownemu
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b/ może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew),
chyba że sprzeciwiałoby się to właściwości zobowiązania
c/ nie może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelności na osobę trzecią (przelew)
33. Roszczenia wynikające z umowy o roboty budowlane związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą przedawniają się z upływem:
a/ 2 lat
b/ 3 lat
c/ 10 lat
34. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu
sześciu miesięcy od dnia:
a/ w którym doszło do otwarcia spadku
b/ w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania
c/ otwarcia i ogłoszenia testamentu
35. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy:
a/ jego małżonek i rodzice
b/ jego małżonek i rodzeństwo
c/ wyłącznie jego małżonek
36. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony:
a/ wynajmujący i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów
umownych, a w razie ich braku z zachowaniem terminów ustawowych
b/ wyłącznie najemca może wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów
umownych, a w razie ich braku z zachowaniem terminów ustawowych
c/ wynajmujący i najemca nie mogą wypowiedzieć najmu jeśli terminy wypowiedzenia
nie są ustalone w umowie
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Białystok, dnia 3 lipca 2017 roku
……………………………………….
(imię i nazwisko)

Kazus z zakresu prawa cywilnego
dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Powód Jan Kowalski wniósł powództwo o zapłatę przeciwko "Tor " spółce z
ograniczoną odpowiedzialnością. Wskazał, że jedynym wspólnikiem tej spółki
zajmującej się prowadzeniem jednego sklepu spożywczego jest Zbigniew Nowak,
który nie posiada innego majątku. Zbigniew Nowak rok wcześniej podczas wesela po
spożyciu alkoholu wdał się z nim w kłótnię na tematy polityczne i pobił, łamiąc rękę. Z
tej przyczyny powód przez dwa miesiące miał rękę w gipsie. Obecnie ręka jest
sprawna, natomiast w okresie choroby powód poniósł koszty leczenia w kwocie 1000
zł i utracił możliwość wykonania zawartej wcześniej umowy zlecenia na budowę
garażu, w wyniku czego utracił zarobek w kwocie 5 000 zł. Wniósł o zapłatę kwoty
6 000 zł tytułem odszkodowania. Do pozwu załączył dokumenty potwierdzające
koszty leczenia oraz brak wykonania wskazywanej w pozwie umowy. Dodatkowo
zażądał zasądzenia od spółki kwoty 1 000 000 zł tytułem zadośćuczynienia za
doznane dolegliwości zdrowotne, ból oraz "straty moralne". Wskazał, że o ile mu
wiadomo, udziały w spółce są jedynym przedmiotem majątkowym pozwanego.
Pozwana spółka pomimo dwukrotnego wysyłania przesyłki i dwukrotnego
awizowania każdej z nich nie odebrała przesyłki sądowej zawierającej wezwania na
rozprawę i odpis pozwu, kierowanej na adres wskazany w KRS jako siedziba spółki,
który był jednocześnie adresem zamieszkania Zbigniewa Nowaka oraz adresem
sklepu prowadzonego przez spółkę.
Na rozprawie nie stawił się przedstawiciel pozwanej spółki, nie złożyła ona
również odpowiedzi na pozew ani też w żadnym piśmie nie ustosunkowała się do
roszczenia powoda. Obecny na rozprawie powód wskazał, że nie składa żadnych
wniosków dowodowych, oprócz dokumentów złożonych wraz z pozwem. Wniósł o
wydanie w sprawie wyroku od razu. Pomimo pouczenia przez sąd, że spółka i
Zbigniew Nowak to dwa podmioty prawne podniósł, że nie chce pozywać Zbigniewa
Nowaka, bo ten nie ma żadnego innego majątku.
1. Czy w tej sytuacji sąd może wydać w sprawie orzeczenia, a jeśli tak to jakie?
2. Jakie punkty (rozstrzygnięcia w jakich kwestiach) powinno takie orzeczenie
zawierać ?
3. Czy sąd powinien uwzględnić roszczenie pozwu w całości lub w części ?
4. Czy sytuacja byłaby inna i w jakim zakresie, gdyby powód pozwał Zbigniewa
Nowaka, a nie spółkę.
5. Jakie środki zaskarżenia przysługują każdej ze stron stronom od takiego
orzeczenia?
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Białystok, dnia 3 lipca 2017 roku
……………………………………….
(imię i nazwisko)

Kazus z zakresu prawa karnego
dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
Do Sądu Rejonowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko
Adamowi Z. oskarżonemu o czyn z art. 178 a § 1 kk. Zarzucono mu, że w dniu 19
maja 2017 roku o godz. 07:30 w Białymstoku na ul. Jana Pawła II kierował
samochodem osobowym marki Opel Astra o numerze rejestracyjnym xxxx będąc w
stanie nietrzeźwości wynoszącym: I. badanie – 0,63 mg/dm3, II. badanie – 0,67
mg/dm3 zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Przeprowadzone przez Sąd
na rozprawie postępowanie dowodowe potwierdziło winę oskarżonego w zakresie
zarzuconego mu czynu.

1. Jakie orzeczenie winien wydać Sąd?
2. Jakie rozstrzygnięcia – w jakich kwestiach powinno zawierać orzeczenie –
podać w punktach.
3. Jakie środki zaskarżenia przysługują oskarżonemu od takiego orzeczenia?
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Białystok, dnia 12 marca 2018 roku
……………………………………….
(imię i nazwisko)

Test kwalifikacyjny
dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy wskazać przez zakreślenie
znakiem „X” oznaczenia literowego. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania
testowego komisja przyznaje 1 punkt.

1. Zgodnie z kodeksem cywilnym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na:
a) osobie, która ten fakt kwestionuje
b) osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne
c) osobie, która na ten fakt powołuje się przed sądem
2. Termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi:
a) 1 rok
b) 3 lata
c) 10 lat
3. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna
być zawarta w formie:
a) pisemnej dla celów dowodowych
b) pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi
c) aktu notarialnego
4. Według kodeksu cywilnego osoba prawna obowiązana jest do naprawienia
szkody :
a) gdy szkoda wyrządzona została z winy jej organu
b) gdy przepis szczególny tak stanowi
c) gdy ze względu na ciężkie położenie materialne poszkodowanego
uzasadniają to zasady słuszności lub zasady współżycia społecznego
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5. Darczyńca może odwołać darowiznę:
a) z ważnej przyczyny w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy darowizny
b) jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności
c) jeżeli po wykonaniu darowizny popadł w niedostatek
6. Udział spadkowy małżonki spadkodawcy powołanej do spadku z ustawy
wraz z czterema córkami spadkodawcy wynosi:
a) połowę spadku, a druga połowa przypada córkom w częściach równych
b) jedną piątą całości spadku
c) jedną czwartą całości spadku
7. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego skierowany do sądu ponowny
wniosek o wyłączenie sędziego, oparty na tych samych okolicznościach
podlega:
a) zwrotowi
b) odrzuceniu
c) oddaleniu
8. Zawarcie ugody nie jest dopuszczalne przed sądem:
a) w sprawie z zakresu ubezpieczenia społecznego
b) w sprawie, w której wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 5 tysięcy
złotych
c) w sprawie, w której wniesiono powództwo wzajemne
9. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego czynność procesowa podjęta
przez stronę po upływie terminu jest:
a) nieważna
b) bezskuteczna
c) niedopuszczalna
10. Sąd obligatoryjnie zawiesza postępowanie cywilne z urzędu :
a) w razie śmierci strony
b) w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej
c) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się
postępowania cywilnego
11. Pozwanemu należy się zwrot kosztów pomimo uwzględnienia powództwa :
a) w wypadkach szczególnie uzasadnionych
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b) jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej
czynności procesowej żądanie pozwu
c) jeżeli w toku postępowania składał powodowi propozycję ugodowego
zakończenia sporu, która nie została przyjęta
12. Złożenie do sądu pozwu bez odpisu dla przeciwnika procesowego skutkuje:
a) zwrotem pozwu, o ile powyższy brak formalny nie zostanie uzupełniony
przez powoda w zakreślonym mu terminie
b) odrzuceniem pozwu
c) zawieszeniem postępowania do czasu złożenia odpisu pozwu przez
powoda
13. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego zażalenie do sądu drugiej
instancji przysługuje na postanowienie sądu pierwszej instancji :
a) wyłączające sędziego od rozpoznawania sprawy na wniosek strony
b) podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie
c) przekazujące sprawę sądowi równorzędnemu
14. Od wyroku zaocznego pozwany może wnieść:
a) zarzuty
b) apelację
c) sprzeciw
15. Wyrok wstępny Sąd wydaje, gdy:
a) tylko część żądania nadaje się do rozstrzygnięcia
b) uznaje dochodzone roszczenie za usprawiedliwione co do zasady
c) zgromadzony materiał dowodowy potwierdza tylko niektóre z żądań
pozwu
16. Prawo odmowy złożenia zeznań w charakterze świadka w sprawie cywilnej
o zapłatę nie przysługuje:
a) wujowi strony
b) byłemu małżonkowi strony
c) małżonkowi strony
17. Gdy strona niezadowolona z wyroku zażądała doręczenia odpisu orzeczenia
wraz z uzasadnieniem (złożyła tzw. zapowiedź apelacji), termin do
wniesienia apelacji wynosi:
a) 7 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem
b) 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem
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c) 21 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem
18. Pełnomocnikiem procesowym powoda w sprawie o przywrócenie do pracy
może być:
a) pracownik zakładu pracy w którym powód nie był zatrudniony, ale o
podobnym profilu działalności
b) przedstawiciel organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów
c) inspektor pracy
19. Sąd Najwyższy odmówi przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, jeżeli:
a) zachodzi nieważność postępowania
b) w sprawie nie występuje istotne zagadnienie prawne
c) skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona
20. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się:
a) kuratelę
b) opiekę
c) kuratelę albo opiekę w zależności od rozmiaru pomocy potrzebnej tej
osobie do prowadzenia jej spraw
21. Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron, jeżeli
wniosek o jego podjęcie nie został zgłoszony licząc od daty postanowienia o
zawieszeniu:
a) w ciągu 6 miesięcy
b) w ciągu 1 roku
c) w ciągu 2 lat
22. Do rozpoznania wniosku o zawezwanie do próby ugodowej właściwy jest:
a) sąd rejonowy
b) sąd okręgowy
c) sąd rejonowy albo sąd okręgowy w zależności od roszczenia objętego
zawezwaniem
23. Na zasadach określonych w kodeksie karnym odpowiada ten, kto popełnił
czyn zabroniony po ukończeniu :
a) 18 lat
b) 13 lat
c) 17 lat
24. Zgodnie z kodeksem karnym, katalog kar stanowią :
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a) grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat
pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności
b) grzywna, praca społecznie użyteczna, pozbawienie wolności, 25 lat
pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności
c) grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, dożywotnie
pozbawienie wolności
25. Orzekając środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów
mechanicznych sąd meriti :
a) obligatoryjnie nakłada jednocześnie obowiązek zwrotu dokumentu
uprawniającego do prowadzenia pojazdu, niezależnie od tego, czy dokument
ten został zatrzymany podczas czynności postępowania przygotowawczego
czy też nie został zatrzymany
b) obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu
orzeka jedynie wówczas gdy dokument ten nie został sprawcy odebrany na
etapie czynności postępowania przygotowawczego
c) nie rozstrzyga w przedmiocie dokumentu uprawniającego do prowadzenia
pojazdów, albowiem decyzja w tym przedmiocie zapada w postępowaniu
administracyjnym po uprawomocnieniu wyroku
26. Środek karny w postaci zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w
grach hazardowych :
a) obejmuje uczestnictwo w loteriach promocyjnych
b) nie obejmuje uczestnictwa w loteriach promocyjnych
c) obejmuje uczestnictwo w loteriach promocyjnych,
organizowanych na terenie RP

ale

tylko

tych

27. Orzekając środek karny w trybie art. 46 § 1 k.k. (obowiązek naprawienia
szkody) sąd w wyroku :
a) obligatoryjnie zakreśla termin jego realizacji (zawsze)
b) nie zakreśla terminu realizacji
c) zakreśla jedynie na żądanie Prokuratora lub pokrzywdzonego
28. Instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego nie stosuje się do
sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą :
a) 2 lata
b) 3 lata
c) 5 lat
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29. Wydając wyrok skazujący w sprawie o czyn z art. 178a § 1 kk Sąd orzeka
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres:
a) od 1 roku do 10 lat
b) od 3 lat do 15 lat
c) od 1 miesięcy do 15 lat
30. Warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej wobec oskarżonego kary
pozbawienia wolności nie stosuje się :
a) gdy orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza jednego roku
b) gdy oskarżony w czasie popełnienia przestępstwa był skazany na karę
pozbawienia wolności
c) gdy oskarżony w czasie popełnienia przestępstwa ukończył 21 lat
31. Warunkowo zawieszając wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary
pozbawienia wolności Sąd :
a) obligatoryjnie obok kary pozbawienia wolności orzeka karę grzywny
b) obligatoryjnie obok kary pozbawienia wolności orzeka grzywnę gdy sprawca
działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub korzyść taką osiągnął
c) może orzec karę grzywny, jeżeli jej wymierzenie obok kary pozbawienia
wolności na innej podstawie nie jest możliwe
32. Wniosek o sprostowanie protokołu mogą złożyć :
a) strony
b) strony i osoby mające w tym interes prawny
c) każdy obecny na sali rozpraw
33. Rozprawę główną rozpoczyna :
a) wywołanie sprawy
b) odczytanie aktu oskarżenia
c) przesłuchanie oskarżonego
34. W Sądzie Rejonowym w procesie karnym :
a) oskarżony ma prawo brać udział w rozprawie
b) oskarżony ma obowiązek brać udział w rozprawie
c) oskarżony nie jest zawiadamiany o terminie rozprawy
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35. W rozumieniu kodeksu karnego zbrodnią jest czyn, zabroniony karą pozbawienia
wolności na czas nie krótszy od :
a. 3 lat albo karą surowszą
b. 5 lat albo karą surowszą
c. 25 lat albo dożywotniego pozbawienia wolności
36. Skazując za występek o charakterze chuligańskim sąd co do zasady :
a. obligatoryjnie orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego
b. orzeka nawiązkę jedynie na wniosek pokrzywdzonego
c. nie orzeka nawiązki
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Białystok, dnia 12 marca 2018 roku
…………………………………
(imię i nazwisko)

Kazus z zakresu prawa cywilnego
dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
Powódka Anna Biała reprezentowana przez adw. Stefana Mering w dniu 1
grudnia 2017 roku wniosła pozew skierowany przeciwko BTU Towarzystwu
Ubezpieczeń spółce akcyjnej w Białymstoku o zapłatę kwoty 32.000 zł tytułem
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wypadku samochodowym, jaki został
spowodowany w dniu 15 lipca 2017 roku przez Damiana Gąszcz, kierującego
samochodem marki Alfa Romeo, którego powódka była pasażerką. Ponadto
powódka domagała się zasądzenia od pozwanego zwrotu kosztów procesu wg norm
przepisanych.
W odpowiedzi na pozew wniesionej w dniu 20 grudnia 2017 roku pozwany
ubezpieczyciel, reprezentowany przez radcę prawnego Edmunda Mądrego
wnioskował o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powódki zwrotu
kosztów procesu wg norm przepisanych. Twierdził, że wypłacone powódce
zadośćuczynienie w kwocie 18.000 zł jest sumą odpowiednią w rozumieniu art. 445
kc i rekompensuje należycie doznaną przez nią krzywdę. Wskazywał również, że
kierujący samochodem Damian Gąszcz został skazany za spowodowanie wypadku z
udziałem powódki (art. 177 § 1 kk). W wyroku karnym został on zobowiązany do
zapłaty kwoty 5.000 zł tytułem zadośćuczynienia na rzecz powódki, zatem ta kwota
wraz z wypłaconym zadośćuczynieniem (łącznie 23.000 zł) wyczerpuje roszczenie
powódki.
W dniu 23 grudnia 2017 roku akta sprawy przedstawiono Sędziemu
referentowi celem wyznaczenia terminu rozprawy i tego samego dnia wydano
zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy na dzień 19 stycznia 2018 roku.
W dniu 9 stycznia 2018 roku do akt wpłynęło pismo procesowe powódki
informujące, że strony zawarły ugodę pozasądową, w związku z czym powódka
cofnęła pozew w całości i wnioskowała o zwrot opłaty sądowej od pozwu zgodnie z
normami przepisanymi, wskazując, że koszty zastępstwa procesowego zostały
rozliczone w ugodzie.

1. Proszę wskazać kolejność czynności podejmowanych przez Sędziego/Sąd od
chwili cofnięcia pozwu przez powódkę (zarządzenie, postanowienie).
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2. Proszę sformułować treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem wydanego przez
Sąd na skutek cofnięcia pozwu przez powódkę, przy założeniu, że powódka
wniosła opłatę sądową od pozwu w kwocie 1.600 zł oraz zaliczkę na poczet
wydatków związanych z przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłego
sądowego w kwocie 1.000 zł.
3. Proszę wskazać ogólnie różnice w procedowaniu sądu w przypadku cofnięcia
pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia i bez zrzeczenia się roszczenia przy
założeniu, że cofnięcie pozwu nastąpiło po rozpoczęciu rozprawy.
4. Proszę wskazać, jakie znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy cywilnej ma
prawomocny wyrok skazujący sprawcę wypadku co do popełnienia
przestępstwa.
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Białystok, dnia 12 marca 2018 roku
……………………………………….
(imię i nazwisko)

Kazus z zakresu prawa karnego
dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Sąd Rejonowy w Białymstoku rozpoznawał na rozprawie sprawę przeciwko
Henrykowi W. oskarżonemu o czyn z art. 178a § 4 k.k. Oskarżony przyznał się do
popełnienia zarzucanego mu czynu i przed zakończeniem składania wyjaśnień
wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze (art. 387 § 1 k.p.k.) proponując
następujące rozstrzygnięcie : orzeczenie wobec niego kary 1 (jednego) roku i 2
(dwóch) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
na okres próby w wymiarze 5 (pięciu) lat, oddanie go w okresie próby pod dozór
kuratora sądowego oraz zobowiązanie w czasie jej trwania do powstrzymania się od
nadużywania alkoholu, orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 (dziesięciu) lat oraz świadczenia
pieniężnego w kwocie 5000 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Obecny na sali Prokurator nie
wyraził zgody na wydanie wyroku zgodnie z propozycją oskarżonego, szeroko
argumentując swoje stanowisko.
W związku z zaistniałą sytuacją procesową należy wskazać czy Prokurator
miał podstawy do tego, aby zakwestionować wniosek oskarżonego - oceniając jego
treść z perspektywy kodeksu karnego (proszę o krótkie uzasadnienie stanowiska)
oraz dokonać ewentualnej modyfikacji ww. wniosku, w stopniu umożliwiającym jego
uwzględnienie i wydanie wyroku w trybie art. 387 § 1 k.p.k.
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Nr …………

Białystok, dnia 10 maja 2019 r.

Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie:
a) w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany
b) w którym został ujawniony przez organy ścigania
c) w którym został zgłoszony organom ścigania
1. Przestępstwo jest:
a) zbrodnią
b) występkiem
c) zbrodnią albo występkiem
2. Karę ograniczenia wolności za przestępstwo wymierza się:
a) w miesiącach
b) latach
c) w miesiącach i latach
3. Kara zasadnicza pozbawienia wolności trwa najkrócej:
a) miesiąc
b) trzy miesiące
c) sześć miesięcy
4. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi:
a) od roku do 2 lat
b) od roku do 3 lat
c) od 2 lat do 5 lat
5. Zgodnie z obecnie obowiązującym kodeksem karnym, Sąd może warunkowo
zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze:
a) nieprzekraczającym roku
b) nieprzekraczającym 2 lat
c) nieprzekraczającym 3 lat
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6. W wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary orzeczonej za
przestępstwo wobec sprawcy młodocianego oraz sprawcy, który popełnił
przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej,
okres próby wynosi:
a) od roku do 3 lat
b) od roku do 2 lat
c) od 2 do 5 lat
7. Młodocianym w rozumieniu kodeksu karnego jest sprawca, który:
a) w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 18 lat
b) w czasie orzekania w pierwszej instancji nie ukończył 24 lat
c) w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania
w pierwszej instancji 24 lat
8. Granicą ustawową pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem kradzieży (art. 278
§ 1 kk i art. 119 § 1 k.w.) jest:
a. wartość skradzionego mienia nie przekraczająca kwoty 500 złotych
b. wartość skradzionego mienia nie przekraczająca ¼ minimalnego wynagrodzenia,
c. wartość skradzionego mienia nie przekraczająca kwoty ½ przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia
9. Pokrzywdzony, a także prokurator, może na rozprawie głównej złożyć wniosek,
o którym mowa w art. 46 § 1 kodeksu karnego (tj. o orzeczenie środka
kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody):
a) do otwarcia przewodu sądowego na rozprawie głównej
b) do czasu złożenia przez pokrzywdzonego pierwszych zeznań

na rozprawie

głównej
c) aż do zamknięcia przewodu sądowego
10. Oskarżony w postępowaniu karnym:
a) ma obowiązek dostarczania dowodów na swoją korzyść
b) ma obowiązek dowodzenia swojej niewinności
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c) nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania
dowodów na swoją niekorzyść
11. Obrońcą w postępowaniu karnym może być:
a) jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury lub
ustawy o radcach prawnych
b) osoba najbliższa wobec oskarżonego
c) każda osoba ustanowiona przez oskarżonego
12. W postępowaniu karnym, złożone wobec biegłego albo wobec lekarza
udzielającego

pomocy

medycznej

oświadczenia

oskarżonego,

dotyczące

zarzucanego mu czynu:
a) mogą stanowić dowód
b) nie mogą stanowić dowodu
c) to, czy mogą stanowić dowód czy też nie, zależy od decyzji sądu
13. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego nie jest środkiem zapobiegawczym:
a) dozór kuratora
b) zakaz opuszczania kraju
c) dozór policji
14. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić:
a) na podstawie postanowienia prokuratora
b) tylko na mocy postanowienia sądu
c) w zależności od etapu postępowania karnego na mocy postanowienia prokuratora
albo sądu
15. Rozprawę główną rozpoczyna:
a) wywołanie sprawy
b) wejście stron na salę rozpraw
c) odczytanie aktu oskarżenia
16. Każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać:
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a. nie dłużej niż 21 dni
b. nie dłużej niż 35 dni
c. nie dłużej niż 14 dni
18. Termin do wniesienia apelacji w sprawach karnych od wyroku sądu pierwszej
instancji wynosi:
a. 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku
z uzasadnieniem
b. 7 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku
z uzasadnieniem
c. 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty wydania wyroku
19. Firmą osoby prawnej jest:
a) jej siedziba
b) jej nazwa
c) jej kapitał zakładowy
20. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli o to samo roszczenie
pomiędzy tymi samymi stronami sprawa została już prawomocnie osądzona, ale
powód nie posiada tytułu wykonawczego z tej sprawy, sąd:
a) postanowieniem stwierdzi powagę rzeczy osądzonej
b) odrzuci pozew
c) oddali powództwo
21. W postępowaniu uproszczonym powództwo wzajemne i zarzut potrącenia:
a)

są niedopuszczalne

b)

są dopuszczalne

c)

są dopuszczalne, jeżeli roszczenia nadają się do rozpoznania w postępowaniu
uproszczonym

22. Jeżeli sąd wyda postanowienie o prowadzeniu sprawy z pominięciem przepisów
o postępowaniu uproszczonym, to:
a) ustala nową opłatę i pobiera w uzupełniającej wysokości od powoda
b) ustala opłatę i rozlicza ją w orzeczeniu końcowym
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c) nic pobiera uzupełniającej opłaty

23. Gdy po wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym okaże się, że
doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić dlatego, że miejsce pobytu pozwanego
nie

jest

znane

albo

gdy

doręczenie

mu

nakazu

nie

mogło

nastąpić

w kraju, sąd z urzędu:
a)

oddala powództwo

b)

odrzuca pozew

c)

uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności

24. W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym:
a) następuje zwrot pozwu
b) sąd oddala powództwo
c) przewodniczący wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może być rozpoznana na
posiedzeniu niejawnym
25. Zgodnie z kodeksem cywilnym termin przedawnienia roszczeń majątkowych nie
będących roszczeniami o świadczenia okresowe ani roszczeniami związanymi
z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi (o ile przepis szczególny nie
stanowi inaczej):
a) 1 rok
b) 3 lata
c) 6 lat
26. Czy

w

świetle

obowiązujących

przepisów

kodeksu

cywilnego

posiadacz

nieruchomości niebędący jej właścicielem, który uzyskał posiadanie w złej wierze,
nabywa własność jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie:
a) tak - po upływie lat dwudziestu
b) tak - po upływie lat trzydziestu
c) nie - nigdy nie nabędzie własności
27. Zgodnie z kodeksem cywilnym spadek otwiera się:
a)

z chwilą śmierci spadkodawcy

b)

z chwilą złożenia przez wszystkich spadkobierców oświadczeń o przyjęciu lub
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odrzuceniu spadku
c)

z chwilą wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

28. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego spóźniony wniosek o uzasadnienie
wyroku sąd:
a) zwraca
b) odrzuca
c) pozostawia bez nadania mu dalszego biegu
29. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego pozew może być cofnięty bez
zezwolenia pozwanego, jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się
roszczenia:
a) do chwili doręczenia pozwanemu odpisu pozwu
b) do rozpoczęcia rozprawy
c) aż do wydania wyroku
30. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego od nakazu zapłaty wydanego
w postępowaniu upominawczym pozwany może wnieść:
a) zarzuty
b) sprzeciw
c) zażalenie
31. Zgodnie z kodeksem cywilnym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na:
a) osobie, która ten fakt kwestionuje
b) osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne
c) osobie, która powołuje się na ten fakt
32. Termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi:
a) 1 rok
b) 3 lata
c) 10 lat
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33. Według kodeksu cywilnego osoba prawna obowiązana jest do naprawienia
szkody:
a) gdy szkoda wyrządzona została z winy jej organu
b) gdy przepis szczególny tak stanowi
c) gdy ze względu na ciężkie położenie materialne poszkodowanego uzasadniają to
zasady słuszności lub zasady współżycia społecznego
34. Darczyńca może odwołać darowiznę:
a) z ważnej przyczyny w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy darowizny
b) jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności
c) jeżeli po wykonaniu darowizny popadł w niedostatek
35. Pozwanemu należy się zwrot kosztów pomimo uwzględnienia powództwa:
a) w wypadkach szczególnie uzasadnionych
b) jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności
procesowej żądanie pozwu
c) jeżeli w toku postępowania składał powodowi propozycję ugodowego
zakończenia sporu, która nie została przyjęta
36. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się:
a) kuratelę
b) opiekę
c) kuratelę albo opiekę w zależności od rozmiaru pomocy potrzebnej tej osobie do
prowadzenia jej spraw
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Nr …………

Białystok, dnia 10 maja 2019 r.

Kazus z zakresu prawa cywilnego
dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym mężu Marcinie W. złożyła jego
żona Anna W. - jako wnioskodawczyni. Jako uczestników postępowania wykazała córkę
Krystynę W., natomiast w miejsce zmarłego syna Mieczysława, jego dzieci Karolinę i
Norberta.
Jakie będą udziały spadkowe poszczególnych osób?
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Białystok, dnia 10 maja 2019 r
Nr …………

Kazus z zakresu prawa karnego
dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
Do Sądu Rejonowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia skierowany przez
Prokuraturę Rejonową Białystok – Południe w Białymstoku. Oskarżonym był Jan N.
urodzony 13 sierpnia 2002 r. Zarzut zawarty w akcie oskarżenia dotyczył zachowania ww.
polegającego na tym, że: 1 stycznia 2019 r. przy ulicy Rynek Kościuszki w Białymstoku
spowodował naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia Romana S., inny niż
określony w art. 156 § 1 k.k., w ten sposób, że go szarpał, uderzał pięścią w twarz, kopał, w
wyniku czego pokrzywdzony doznał urazu twarzy z obustronnym złamaniem żuchwy,
powodując tym naruszenie czynności narządu ciała trwające powyżej 7 dni czym wyczerpał
ustawowe znamiona przestępstwa z art. 157 § 1 k.k.
Sąd Rejonowy w Białymstoku 30 kwietnia 2019 r. wydał wyrok nakazowy, w którym
uznał oskarżonego za winnego

popełnienia zarzuconego mu czynu i przy przyjęciu

kwalifikacji prawnej wskazanej w akcie oskarżenia, na podstawie art. 157 § 1 k.k. w zw. z art.
37a k.k. w zw. z art. 34 §1, § 1a pkt 1 k.k., art. 35 § 1 k.k. wymierzył mu karę ośmiu miesięcy
ograniczenia wolności polegającą na obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej
pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 godzin w stosunku miesięcznym. Sąd zwolnił
oskarżonego od kosztów sądowych. Postępowanie karne w tej sprawie wszczęto 26 stycznia
2019 r., a wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nastąpiło 3 lutego 2019 r. Oskarżony
przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu, wyraził żal, przeprosił pokrzywdzonego,
tłumaczył, że jego zachowanie wynikało z chęci przypodobania się koleżankom
towarzyszącym mu podczas zabawy sylwestrowej.
Czy Sąd Rejonowy w Białymstoku mógł wydać powyższy wyrok nakazowy ?
Proszę krótko uzasadnić stanowisko.
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Nr …………
17 luty 2020 r.

1. Karę grzywny za przestępstwo wymierza się:
a) w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki
b) kwotowo
c) w stawkach lub kwotowo w zależności od wyboru sądu.
2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:
a) może bez zgody sądu zmienić miejsca pobytu
b) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu
c) miejsce pobytu skazanego nie ma znaczenia.

3. Jeden ze środków karnych określony w kodeksie karnym to:
a) pozbawienie praw rodzicielskich
b) pozbawienie praw publicznych
c) pozbawienie praw obywatelskich.
4. Jeżeli kodeks karny przewiduje możliwość wyboru rodzaju kary, a przestępstwo
jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat, sąd orzeka
karę pozbawienia wolności:
a) zawsze
b) nigdy
c) tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary.
5. Zgodnie z kodeksem karnym przy warunkowym umorzeniu postępowania okres
próby biegnie od:
a) daty sporządzenia wyroku
b) daty ogłoszenia wyroku
c) uprawomocnienia się orzeczenia.
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6. Na podstawie art. 75 § 1 k.k. Sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie kary
pozbawienia wolności, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne
przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie:
a) taką samą karę, na jaką poprzednio był skazany
b) karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
c) karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

7. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego, w trybie art. 105 § 1 sprostowanie
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz w obliczeniu terminów
w orzeczeniu lub zarządzeniu albo ich uzasadnieniu może nastąpić:
a) w terminie do 1 roku od ich wydania
b) w każdym czasie
c) w terminie do 1 miesiąca od ich wydania.
8. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego rozprawa odbywa się:
a) pisemnie
b) ustnie
c) według wyboru przewodniczącego.
9. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego przewód sądowy rozpoczyna się od:
a) wywołania sprawy
b) sprawdzenie obecności
c) zwięzłego przedstawienia przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia.
10. Obecnie, zgodnie z kodeksem postępowania karnego, każdorazowa przerwa
w rozprawie może trwać:
a) nie dłużej niż 21 dni
b) nie dłużej niż 35 dni
c) nie dłużej niż 42 dni.
11. Jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego ujawni się, że czyn oskarżonego
stanowi wykroczenie, zgodnie z kodeksem postępowania karnego sąd:
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a) nie przekazując sprawy właściwemu sądowi, rozpoznaje ją w tym samym składzie,
stosując w dalszym jej toku przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o
wykroczenia,
b) umarza postępowanie
c) uniewinnia oskarżonego.
12. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego, w sprawie zawiłej albo z innych
ważnych powodów sąd może odroczyć wydanie wyroku na czas
nieprzekraczający:
a) 7 dni
b) 10 dni
c) 14 dni.
13. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, za konsumenta uważa się:
a) osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
b) zarówno osobę fizyczną, jak i osobę prawną dokonującą z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
c) zarówno osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak i osobę fizyczną
dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
14. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, ograniczonym prawem rzeczowym nie jest:
a) użytkowanie
b) służebność osobista
c) dzierżawa.

15. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik
zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo
świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej:
a) zobowiązanie dotychczasowe wygasa (odnowienie)
b) zobowiązanie dotychczasowe wygasa tylko wtedy, gdy strony tak postanowią
(odnowienie)
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c) zobowiązanie dotychczasowe nie wygasa tylko wtedy, gdy spełnione zostanie
świadczenie zastrzeżone w odnowieniu (odnowienie).
16. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej
przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść
majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną
(skarga pauliańska):
a) tylko wówczas, gdy osoba ta wiedziała, że dłużnik działał ze świadomością
pokrzywdzenia wierzycieli
b) chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie
mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli
c) tylko wówczas, gdy osoba ta przy zachowaniu należytej staranności mogła się
dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
17. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, po upływie terminu przedawnienia roszczenia
przysługującego przeciwko konsumentowi:
a) powództwo podlega oddaleniu na zarzut pozwanego
b) pozew podlega odrzuceniu
c) powództwo podlega oddaleniu.
18. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli umowa użyczenia nie stanowi inaczej,
biorący w użyczenie:
a) zobowiązany jest do zapłaty czynszu i zwykłych kosztów utrzymania rzeczy
b) nie ponosi żadnych opłat
c) ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy.
19. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowa pożyczki kwoty 5.000 zł zawarta bez
zachowania formy dokumentowej:
a) jest nieważna
b) jest ważna, ale zobowiązanie pożyczkobiorcy jest długiem naturalnym
c) jest ważna.
20. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, gmina, której spadek przypadł z mocy ustawy:
a) może odrzucić spadek
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b) nie może odrzucić spadku
c) może odrzucić spadek, ale tylko wtedy, gdy długi spadkowe przekraczają wartość stanu
czynnego spadku.

21. Zgodnie z kodeksem cywilnym, pełnomocnikiem może być:
a) wyłącznie adwokat lub radca prawny
b) wyłącznie adwokat, radca prawny i najbliżsi krewni
c) każda osoba mająca zdolność do czynności prawnych.

22. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowa sprzedaży zawarta z osobą nie będącą
właścicielem rzeczy jest:
a) bezskuteczna
b) ważna
c) nieważna
23. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, od wyroku zaocznego
oddalającego powództwo powodowi przysługuje:
a) zażalenie
b) sprzeciw
c) apelacja
24. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, nakaz zapłaty w postępowaniu
nakazowym może być wydany:
a) przez sędziego
b) przez sędziego i referendarza sądowego
c) przez referendarza sądowego.

25. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd z urzędu zawiesza
postępowanie jeżeli:
a) jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości i masy sanacyjnej
b) jeżeli postępowanie dotyczy wyłącznie masy upadłości
c) jeżeli wszczęto jakiekolwiek postępowanie restrukturyzacyjne.

32

26. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego sąd umarza postępowanie jeżeli:
a) zawieszono je na zgodny wniosek stron, a wniosek o podjęcie postępowania nie został
zgłoszony w ciągu dwóch lat od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny
b) zwieszono je na skutek braku w organach jednostki organizacyjnej będącej stroną
uniemożliwiającej jej działanie, po upływie dwóch lat od daty postanowienia
o zawieszeniu z tej przyczyny
c) zwieszono je na skutek braku w organach jednostki organizacyjnej będącej stroną
uniemożliwiającej jej działanie, po upływie dwóch lat od daty uprawomocnienia się
postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny.
27. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego swoją właściwość miejscową sąd
bierze pod rozwagę:
a) z urzędu przy wpłynięciu pozwu
b) na zarzut pozwanego
c) z urzędu w każdym stanie sprawy.

28. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu w sprawach
gospodarczych:
a) zawsze, gdy uzna to za niezbędne
b) dowód z zeznań świadków sąd może dopuścić jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu
innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla
rozstrzygnięcia sprawy
c) gdy na dopuszczenie dowodu z zeznań świadków wyrażą zgodę strony na rozprawie.
29. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne przewiduje następujące
postępowania restrukturyzacyjne:
a) postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe,
postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne
b) postępowanie o zatwierdzenie układu, postępowanie układowe, postępowanie
sanacyjne, postępowanie upadłościowe
c) postępowanie naprawcze, postępowanie upadłościowe.
30. Zgodnie z kodeksem cywilnym od zaległych odsetek można żądać odsetek za
opóźnienie:
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a) od chwili wezwania dłużnika do zapłaty
b) wyłącznie w sytuacji wytoczenia o nie powództwa od daty wniesienia pozwu
c) po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczanie zaległych odsetek od dłużnej
sumy.
31. Zgodnie z kodeksem cywilnym strony mogą w umowie zastrzec karę umową
(zapłatę określonej sumy):
a) w związku z niewykonaniem zobowiązania pieniężnego
b) w związku z niewykonaniem zobowiązania niepieniężnego
c) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania pieniężnego.
32. Zgodnie z kodeksem cywilnym zażalenie na postanowienie sądu pierwszej
instancji przysługuje:
a) wyłącznie do sądu drugiej instancji
b) wyłącznie do innego sądu pierwszej instancji
c) do innego składu sądu pierwszej instancji i do sądu drugiej instancji w zależności od
rodzaju postanowienia.
33. Zgodnie z kodeksem cywilnym do umów o świadczenie usług stosuje się:
a) przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia
b) przepisy o świadczeniu usług
c) przepisy o zleceniu.
34. Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę spedycji:
a) spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego
przedsiębiorstwa do wysłania lub odbioru przesyłki
b) spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego
przedsiębiorstwa do przewiezienia osób lub rzeczy
c) spedytor zobowiązuje się bez wynagrodzenia w zakresie działalności swego
przedsiębiorstwa do przewiezienia osób lub rzeczy.
35. Zgodnie z kodeksem cywilnym podwykonawca z tytułu wykonanych robót
budowlanych może żądać zapłaty wynagrodzenia od:
a) inwestora i wykonawcy solidarnie, jeśli wykonawca lub podwykonawca zgłosił
inwestorowi szczegółowy przedmiot robót budowalnych przed przystąpieniem do
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wykonania tych robót, a inwestor nie zgłosił sprzeciwu wobec wykonania tych robót
przez podwykonawcę
b) inwestora i wykonawcy solidarnie gdy inwestor wiedział, że wykonawca zlecił
wykonanie prac podwykonawcy
c) wyłącznie od wykonawcy.
36. Zgodnie z kodeksem cywilnym wierzyciel:
a) może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią
b) nie może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią
c) może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że
sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
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Nr …………

Białystok, dnia 17 lutego 2020 r.

Kazus z zakresu prawa cywilnego
dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

W dniu 20.01.2019 r. Jan Zysk uczestniczył w kolizji drogowej w Białymstoku. W jej
trakcie z wyłącznej winy Anny Straty doszło do uszkodzenia tylnego zderzaka samochodu
Fiat 126P stanowiącego własność Jana Zysk.
Anna Strata w chwili kolizji korzystała z ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie
OC posiadacza pojazdu mechanicznego, którym kierowała.
Jej ubezpieczyciel, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, na wniosek
Jana Zysk złożony w dniu 21.01.2019 r. przyjął swoją odpowiedzialność co do zasady i
wypłacił kwotę 50 zł tytułem odszkodowania. Wskazał, że pojazd powoda w dacie kolizji był
pojazdem 34 letnim o wartości 500 zł. Koszt jego naprawy wyniósłby 450 zł i zdaniem
ubezpieczyciela byłaby to naprawa bezcelowa i nieopłacalna. Dlatego też wypłacił
odszkodowanie wyliczone jako różnica wartości pojazdu przed szkodą i w stanie
uszkodzonym- co dało kwotę 50 zł. taką też kwotę wypłacił Janowi Zysk w dniu 15.03.2019
r.
Nie godząc się z takim załatwieniem sprawy Jan Zysk wniósł pozew domagając się
zapłaty kwoty 450 zł z odsetkami od dnia następnego po zgłoszeniu szkody
Bazując na podanym stanie faktycznym proszę zająć stanowisko w zakresie:
1.
2.
3.
4.

zasadności roszczeń powoda
sposobu wyliczenia należnego odszkodowania przez ubezpieczyciela
okresu należnych powodowi odsetek
treści rozstrzygnięcia sporu.
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Nr …………

Kazus z zakresu prawa karnego
dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
W dniu 1 stycznia 2020 r., około godz. 20:00, Jan Nowak znajdując się w stanie
nietrzeźwości - wynik I badania o godz. 21:14 – 0,45 mg/dm³, wynik II badania o godz. 21:31
– 0,43 mg/dm³ zawartości alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu - prowadził pojazd
mechaniczny marki Opel Vectra o nr rej. BIA 555LG w ruchu lądowym w miejscowości
Żednia, gm. Michałowo.
Funkcjonariusze policji tego samego dnia odebrali oskarżonemu prawo jazdy.
Prokurator w dniu 10 stycznia 2020 r. wydał postanowienie o zatrzymaniu Janowi
Kowalskiemu prawa jazdy odebranego mu przez funkcjonariuszy policji
Jan Nowak składając wyjaśnienia na etapie postępowania przygotowawczego przyznał
się do popełnienia zarzuconego czynu. W dniu 17 stycznia 2020 roku Prokuratura Rejonowa
w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko
Janowi Nowakowi, zarzucając mu popełnienie przestępstwa z art. 178a§1 kk. Przesłuchany na
rozprawie, oskarżony ponownie przyznał się do winy i złożył szczere wyjaśnienia, wyraził
skruchę za swój czyn.
Jan Nowak ma 30 lat, jest osobą zdrową, niekaraną, posiada dobrą opinię w miejscu
zamieszkania i w miejscu pracy. Zatrudniony jest jako magazynie na umowę o pracę na czas
nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, z miesięcznym wynagrodzeniem 3 500
złotych netto , nadto posiada oszczędności w wysokości 10.000 złotych. W skład majątku
oskarżonego wchodzi dom o powierzchni 100 metrów kwadratowych, 5 -letni samochód
marki Mazda 6. Oskarżony nie ma nikogo na utrzymaniu.
Proszę sporządzić projekt wyroku.
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Białystok, 17 maja 2021 roku
……………………………………….

(wylosowany numer)

Test kwalifikacyjny
dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy wskazać przez zakreślenie
znakiem „X” oznaczenia literowego. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania
testowego komisja przyznaje 1 punkt.

37.

Przestępstwo występku można popełnić:

d) tylko umyślnie
e) umyślnie i nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi
f) umyślnie i nieumyślnie.

38.

Warunkowo umarzając postępowanie, Sąd może określić okres próby na okres:

d) od roku do 2 lat
e) od 6 miesięcy do 3 lat
f) od roku do 3 lat.

39.

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego, w trybie art. 105 § 1 tego kodeksu

sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz w obliczeniu
terminów w orzeczeniu lub zarządzeniu albo ich uzasadnieniu może nastąpić:
a) w terminie 1 roku od ich wydania
b) w każdym czasie
c) w terminie 1 miesiąca od ich wydania.

40.

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego, środkiem zapobiegawczym nie jest:

a) dozór kuratora
b) zakaz opuszczania kraju
c) dozór policji.
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41.

Sąd może odroczyć wydanie wyroku w sprawie karnej na czas:

d) nieprzekraczający 14 dni
e) nieprzekraczający 21 dni
f) nieprzekraczający 3 dni.

42.

Każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać:
a) nie dłużej niż 21 dni
b) nie dłużej niż 35 dni
c) nie dłużej niż 42 dni.

43.

Wyrok łączny wydaje się:
a) wyłącznie z urzędu
b) wyłącznie na wniosek skazanego
c) z urzędu, na wniosek skazanego lub prokuratora.

44. Przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności w wyroku
skazującym:
a) dozór jest obowiązkowy wobec młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego
b) dozór jest obowiązkowy wobec młodocianego sprawcy każdego przestępstwa
c) dozór jest obowiązkowy wobec sprawcy określonego w art. 64 § 1 kk.
45. Oskarżyciel publiczny może cofnąć akt oskarżenia do czasu rozpoczęcia przewodu
sądowego na pierwszej rozprawie głównej:
a) za zgodą oskarżonego
b) bez zgody oskarżonego
c) za zgodą Prezesa Sądu.

46. Ściganie przestępstwa gróźb karalnych następuje:
a) na wniosek pokrzywdzonego
b) z oskarżenia prywatnego
c) z oskarżenia publicznego.
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47. W sądzie rejonowym w procesie karnym:
a) oskarżony ma prawo brać udział w rozprawie
b) oskarżony ma obowiązek brać udział w rozprawie
c) oskarżony nie jest zawiadamiany o terminie rozprawy.

48. Przewód sądowy w sprawie karnej rozpoczyna się od:
a) wywołania sprawy
b) zwięzłego przedstawienia przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia
c) odczytania aktu oskarżenia przez oskarżyciela.
49. Przestępstwo jest:
d) zbrodnią
e) występkiem
f) zbrodnią albo występkiem.
50. Karę ograniczenia wolności za przestępstwo wymierza się:
d) w miesiącach
e) w latach
f) w miesiącach i latach.
51. Kara zasadnicza pozbawienia wolności trwa najkrócej:
d) miesiąc
e) trzy miesiące
f) sześć miesięcy.
52. Młodocianym w rozumieniu kodeksu karnego jest sprawca, który:
d) w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 18 lat
e) w czasie orzekania w pierwszej instancji nie ukończył 24 lat
f) w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w
pierwszej instancji 24 lat.
53. Oskarżony w postępowaniu karnym:
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d) ma obowiązek dostarczenia dowodów na swoją korzyść
e) ma obowiązek dowodzenia swojej niewinności
f) nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów
na swoją niekorzyść.

54. W postępowaniu karnym, złożone wobec biegłego albo wobec lekarza udzielającego
pomocy medycznej oświadczenia oskarżonego, dotyczące zarzucanego mu czynu:
a) mogą stanowić dowód
b) nie mogą stanowić dowodu
c) to, czy mogą stanowić dowód czy też nie, zależy od decyzji Sądu.

55.

Zgodnie z kodeksem cywilnym spadek otwiera się:
a) z chwilą śmierci spadkodawcy
b) z chwilą złożenia przez wszystkich spadkobierców oświadczeń o przyjęciu lub
odrzuceniu spadku
c) z chwilą wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

56. Zgodnie z kodeksem cywilnym do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą
odpowiedzialność za długi spadkowe:
a) w stosunku do wielkości udziałów, w jakich nabyli spadek
b) solidarną
c) w częściach równych, niezależnie od wielkości udziałów, w jakich nabyli spadek.
57. Zgodnie z kodeksem cywilnym nie mają zdolności do czynności prawnych:
a) osoby, które nie ukończyły lat osiemnastu
b) osoby, które nie ukończyły lat trzynastu
c) osoby ubezwłasnowolnione częściowo.
58. Zgodnie z kodeksem cywilnym, czy w świetle obowiązujących przepisów kodeksu
cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem, który uzyskał
posiadanie w złej wierze, nabywa własność jeżeli posiada nieruchomość
nieprzerwanie:
a) tak – po upływie lat dwudziestu
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b) tak – po upływie lat trzydziestu
c) nie – nigdy nie nabędzie własności.
59. Zgodnie z kodeksem cywilnym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na:
a) osobie, która ten fakt kwestionuje
b) osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne
c) osobie, która na ten fakt powołuje się przed sądem.

60. Zgodnie z kodeksem cywilnym - umowa zobowiązująca do przeniesienia własności
nieruchomości powinna być zawarta w formie:
a) pisemnej dla celów dowodowych
b) pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi
c) aktu notarialnego.

61. Zgodnie z kodeksem cywilnym termin przedawnienia roszczeń majątkowych nie
będących roszczeniami o świadczenia okresowe ani roszczeniami związanymi z
prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi (o ile przepis szczególny nie stanowi
inaczej):
a) 1 rok
b) 3 lata
c) 6 lat.
62. Zgodnie z kodeksem cywilnym firmą osoby prawnej jest:
a)
jej siedziba
b)

jej nazwa

c)

jej kapitał zakładowy.

63. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego do rozpoznania wniosku o zawezwanie
do próby ugodowej właściwy jest:
a) sąd rejonowy
b) sąd okręgowy
c) sąd apelacyjny.
64. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli pismo procesowe wniesione
przez stronę zamieszkałą lub mającą siedzibę za granicą i nie posiadającą w kraju
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przedstawiciela, nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania
warunków formalnych lub jego nieopłacenia, przewodniczący wzywa taką stronę,
pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w
terminie:
a) 7 dni
b) 14 dni
c) nie krótszym niż miesiąc.

65. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego skierowany do sądu kolejny wniosek o
wyłączenie sędziego i z powołaniem tych samych okoliczności i oparty na
okolicznościach związanych z rozstrzygnięciem przez sąd o dowodach podlega:
a) zwrotowi
b) odrzuceniu
c) pozostawieniu w aktach spraw bez dalszych czynności.
66. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego obowiązująca adwokatów i radców
prawnych w toku postępowania cywilnego zasada doręczania bezpośrednio sobie
nawzajem pism procesowych wraz z załącznikami nie dotyczy:
a) odpowiedzi na pozew
b) pism przygotowawczych z wnioskami dowodowymi
c) apelacji.
67. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego postępowanie cywilne ulega
zawieszeniu z mocy prawa:
a) w razie śmierci strony
b) w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej
c) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji
publicznej.
68. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy
tymi samymi stronami sprawa została już prawomocnie osądzona (res iudicata), sąd:
a) odrzuca pozew
b) oddala powództwo
c) umarza postępowanie.
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69. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego w sprawie szczególnie zawiłej,
materiał dowodowy szczególnie obszerny lub sąd znacznie obciążony czynnościami w
innych sprawach, sąd może po zamknięciu rozprawy odroczyć ogłoszenie wyroku
wyjątkowo na czas:
a) do dwóch miesięcy
b) do trzech tygodni
c) maksymalnie do miesiąca.
70. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego sprostowanie przez sąd z urzędu
niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych
omyłek w wyroku dopuszczalne jest:
a) w terminie 14 dni od ogłoszenia wyroku
b) do czasu uprawomocnienia się wyroku
c) w każdym czasie.
71. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego sąd rozpoznający sprawę w
postępowaniu cywilnym związany jest:
a) ustaleniami każdego wyroku skazującego wydanego w postępowaniu karnym, choćby
był on nieprawomocny
b) ustaleniami faktycznymi co do zarzutu popełnienia przestępstwa poczynionymi przez
sąd w postępowaniu karnym
c) ustaleniami wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego
co do popełnienia przestępstwa.
72. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami kodeksu postępowania cywilnego
sędzia, którego dotyczy wniosek o wyłączenie może do czasu rozstrzygnięcia
wniosku:
a) podejmować dalsze czynności, które nie kończą postępowania w sprawie;
b) podejmować jedynie czynności niecierpiące zwłoki;
c) wydawać orzeczenia i zarządzenia kończące postępowanie w sprawie.
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……………………………………….
(wylosowany numer)
Kazus z zakresu prawa karnego
dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
Do Sądu Rejonowego w Białymstoku został skierowany akt oskarżenia przeciwko
Henrykowi W., który został oskarżony o to, że :w dniu 29 stycznia 2021 roku, około
godziny 11:00, znajdując się w stanie nietrzeźwości tj wyniki badania urządzeniem
Drager : I – 1,49 mg/dm³; II – 1,67 mg/dm³ oraz urządzeniem Alkometr 2.0 : III – 1, 59
mg/dm³, IV – 1,64 mg/dm³ zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, prowadził
pojazd mechaniczny marki Skoda o numerze rejestracyjnym BI 6699A w ruchu
lądowym tj po ulicy gen. Władysława Andersa w Białymstoku, czym wyczerpał
znamiona ustawowe przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k.
Do aktu oskarżenia Prokurator dołączył na podstawie art. 335 § 2 k.p.k. wniosek
o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z
oskarżonym kar.
Oskarżony i prokurator uzgodnili następujące rozstrzygnięcie: orzeczenie kary
1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym
zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata, orzeczenie środka
karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres
4 (czterech) lat oraz świadczenia pieniężnego w kwocie 5000 tysięcy złotych na rzecz
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zwolnienie
oskarżonego od kosztów sądowych.
Henryk W. jest osobą dotychczas nie karaną.

1. Co powinien zrobić Sąd i w jakiej formie?
2. Proszę sporządzić projekt takiej decyzji (tj. orzeczenia we właściwej formie
przewidzianej w kodeksie postępowania karnego).
3. Proszę podać, czy orzeczenie podlega zaskarżeniu, jeżeli tak, to proszę wskazać
sposób i termin wniesienia środka odwoławczego, podać podmiot (podmioty),
którym orzeczenie podlega doręczeniu.
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……………………………………….
(wylosowany numer)

Kazus z zakresu prawa cywilnego
dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Janina Kowalska, żona spadkodawcy złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
po zmarłym w dniu 1 stycznia 2021 roku mężu Marcinie Kowalskim.
We wniosku podała, że spadkodawca sporządził testament, w którym do całości
spadku powołał żonę tj. wnioskodawczynię. Do wniosku został dołączony testament. Zmarły
mąż nie miał dzieci.
Janina Kowalska wniosła o ustalenie nabycia spadku po zmarłym mężu na podstawie
testamentu własnoręcznego spadkodawcy.
We wniosku jako ustawowych spadkobierców Janina Kowalska wskazała:
- Jana Kowalskiego, Annę Kowalska - jako żyjących rodziców zmarłego
spadkodawcy;
- Bogdana Kowalskiego i Barbarę Kowalską – jako rodzeństwo zmarłego
spadkodawcy.
Rozprawa sądowa wyznaczona została na dzień 17 maja 2021 roku, na którą stawili
się wnioskodawczyni i wszyscy wskazani uczestnicy postępowania.
Uczestnicy

podstępowania

podnieśli,

że

testament

nie

został

sporządzony

własnoręcznie przez zmarłego Marcina Kowalskiego, na testamencie widnieje jedynie podpis
zmarłego.
Wnioskodawczyni przyznała, że testament sama sporządziła, jednak zapisała wiernie
ostatnią wolę męża; jej mąż tym czasie był obłożnie chory i nie był w stanie samodzielnie
sporządzić testamentu, dlatego poprosił o to żonę Janinę Kowalską. Natomiast spadkodawca
samodzielnie podpisał sporządzony przez żonę testament.
1. Czy sąd stwierdzi, że wnioskodawczyni Janina Kowalska całość spadku po mężu
nabyła na podstawie testamentu?
2. Czy złożony z wnioskiem testament jest ważny?
3. Kto w przypadku nieważności testamentu będzie dziedziczył po zamarłym Marcinie
Kowalskim?
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4. Czy sąd dobierze od spadkobierców oświadczenia o przyjęciu, bądź odrzuceniu
spadku?
5. Czy sąd otworzy i ogłosi testament (nawet jeśli nie jest ważny)?
6. Jakie osoby będą brały udział w spadkobraniu?
7. Jakie będą udziały spadkowe poszczególnych osób?
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