
SR STALOWA WOLA 30.11.2018r. (KONKURS NA ETAT REFERENDARSKI) 

 

Imię i nazwisko: 

 

1. Wady oświadczenia woli z art. 82-88 KC powodują: 

a) nieważność bezwzględną  

b) nieważność bezwzględną i nieważność względną 

c) nieważność bezwzględną, bezskuteczność względną i bezskuteczność zawieszoną   

 

2. Z tytułu umowy poręczenia, odpowiedzialność poręczyciela za dług:  

a) nigdy nie jest subsydiarna, a poręczyciel odpowiada jak współdłużnik solidarny 

b) jest subsydiarna 

c) jest subsydiarna, jeśli w umowie poręczenia tak zastrzeżono 

 

3. Spółka akcyjna w organizacji: 

a) jest osobą prawną 

b) jest tzw. ułomną osobą prawną (art. 33 
1
 k.c.) 

c) nie jest ani osobą prawną, ani tzw. ułomną osobą prawną (art. 33 
1
 k.c.) 

 

4. Przez zasiedzenie można nabyć (po spełnieniu przesłanek) każdą: 

a) służebność osobistą 

b) służebność gruntową 

c) służebność przesyłu 

 

5. Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna powinna być ustanowiona w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w których:  

a) kapitał zakładowy przewyższa kwotę 100 000 złotych, albo wspólników jest więcej niż 

dwudziestu, 

c) kapitał zakładowy przewyższa kwotę 100 000 złotych, a wspólników jest więcej niż 

dwudziestu pięciu 

c) kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż 

dwudziestu pięciu 

 

6.  Nie przedawnia się każde: 

a) roszczenie o zniesienie współwłasności  

b) roszczenie negatoryjne dotyczące ruchomości 

c) roszczenie windykacyjne 

 

7. Formy pisemnej pod rygorem nieważności wymaga: 

a) przelew wierzytelności 

b) przejęcie długu 

c) umowa zlecenia dotycząca nabycia nieruchomości  

 

8. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:  

a) dożywociu 

b) wieczystemu użytkowaniu 

c) użytkowaniu  

 

 

 



9. Ubezwłasnowolnić można częściowo osobę:  

a) małoletnią  

b) małoletnią, która ukończyła lat 13 

c) pełnoletnią 

 

10.  Jednostronne zrzeczenie się prawa własności przez właściciela może dotyczyć: 

a) zarówno nieruchomości jak i ruchomości 

b) wyłącznie ruchomości 

c) wyłącznie nieruchomości 

 

11.  Hałasy odczuwalne na gruncie sąsiednim są immisją: 

a) bezpośrednią, materialną    

b) pośrednią, materialną 

c) pośrednią, niematerialną  

 

12. Właścicielowi przysługuje roszczenie o wykup gruntu, na którym wzniesiono budynek o 

wartości znacznie przenoszącej wartość gruntu (art. 231 § 2 k.c.), którego adresatem jest:   

a) każdy posiadacz 

b) posiadacz samoistny w dobrej wierze  

c) każdy, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie 

 

13. Wspólnicy spółki jawnej:  

a) nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania tej spółki  

b) ponoszą solidarną ze spółką odpowiedzialność za jej zobowiązania 

c)  ponoszą solidarną ze spółką, ale subsydiarną odpowiedzialność za jej zobowiązania 

 

14. Wskutek niewykonywania przez lat dziesięć wygasa: 

a) służebność gruntowa 

b) służebność osobista 

c) służebność gruntowa i służebność osobista 

 

15. W spółce z o.o., zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego 

zastawienie powinno być dokonane: 

a) w formie pisemnej  

b) w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi 

c) w formie aktu notarialnego 

 

16. Służebność drogi koniecznej:  

a) może być ustanowiona tylko na rzecz właściciela 

b) może być ustanowiona na rzecz właściciela i posiadacza samoistnego  

c) może być ustanowiona na rzecz właściciela i posiadacza,  

 

17. Konstytutywny charakter ma wpis (odpowiednio: do księgi wieczystej, do Krajowego 

Rejestru Sądowego):  

a) nabycia prawa własności nieruchomości 

b) ustanowienia odrębnej własności lokalu 

c) udzielenia prokury  

 

 

 



18. Kara umowna może być zastrzeżona na wypadek niewykonania bądź nienależytego 

wykonania: 

a) zobowiązań pieniężnych 

b) zobowiązań niepieniężnych 

c) zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych 

 

19. Umowa przeniesienia własności ruchomości: 

a) jest materialnie kauzalna, ale formalnie abstrakcyjna 

b) jest formalnie kauzalna, ale materialnie abstrakcyjna 

c) jest materialnie i formalnie kauzalna 

 

20. Deklaratoryjny charakter ma orzeczenie sądu wydane w sprawie:  

a) o zachowek 

b) o dział spadku 

c) o uznanie za niegodnego dziedziczenia 

 

21. Umowne prawo odstąpienia od umowy: 

a) ma charakter roszczenia i wywołuje skutki ex nunc 

b) ma charakter roszczenia i wywołuje skutki ex tunc  

c) ma charakter uprawnienia kształtującego i wywołuje skutki ex tunc  

 

22. Odpowiedzialność odszkodowawcza za culpa in contrahendo obejmuje: 

a) wszelki uszczerbek w dobrach prawnie chronionych 

b) lucrum cessans 

c) odszkodowanie w granicach ujemnego interesu umowy 

 

23. Wykaz inwentarza może sporządzić:  

a) spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza  

b) każdy spadkobierca, zapisobierca windykacyjny, wykonawca testamentu 

c) spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza; zapisobierca, 

wykonawca testamentu 

 

24. Przebaczenie (występujące przy umowie darowizny, niegodności dziedziczenia i 

wydziedziczeniu) jest: 

a) przejawem uczuć  

b) oświadczeniem woli   

c) oświadczeniem wiedzy  

 

25. Kodeks cywilny zna: 

a) jedną czynność mortis causa 

b) dwie czynności mortis causa 

c) trzy czynności mortis causa 

 

26. Skarb Państwa:  

a) nie może odrzucić spadku ani zrzec się dziedziczenia 

b) nie może zrzec się dziedziczenia 

c) nie może odrzucić spadku 

 

 



27. Przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku 

uwzględnia się także: 

a) spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia oraz tych, którzy zostali wydziedziczeni 

b) spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili 

c) spadkobierców niegodnych oraz tych którzy zostali wydziedziczeni 

 

28. Hipotekę wpisuje się w: 

a) w drugim dziale księgi wieczystej 

b) w trzecim dziale księgi wieczystej 

c) w czwartym dziale księgi wieczystej 

 

29.  Księgi wieczyste prowadzi się dla ujawnienia stanu prawnego: 

a) praw rzeczowych 

b) nieruchomości 

c) nieruchomości, wieczystego użytkowania i spółdzielczego prawa do lokalu 

 

30. Referendarz sądowy może wykonywać czynności w sprawie o: 

a) zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego 

b) stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu 

c) zabezpieczenie spadku 

 

31. W postępowaniu egzekucyjnym referendarz sądowy może wykonać czynności 

zastrzeżone dla sądu w sprawach o:  

a) egzekucję wydania rzeczy ruchomej 

b) egzekucję przez zarząd przymusowy 

c) egzekucję przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego 

 

32. Zgodnie z KPC, postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza: 

a) z urzędu obu stronom 

b) z urzędu obu stronom wraz z uzasadnieniem 

c) z urzędu obu stronom chyba że przepis szczególny stanowi inaczej  

 

33. Zgodnie z KPC, sąd może zawiesić postępowanie: 

a) jeżeli ustanowiono zarządcę przymusowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia 

upadłości lub zarządcę tymczasowego w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego, 

a postępowanie dotyczy majątku objętego zabezpieczeniem. 

b) jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości, masy układowej lub masy sanacyjnej i 

ogłoszono upadłość lub wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe albo ustanowiono 

zarządcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym; 

c) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania 

cywilnego 

 

34. Zgodnie z KPC, w postępowaniu apelacyjnym:  

a) można rozszerzyć żądanie pozwu oraz występować z nowymi roszczeniami 

b) w razie zmiany okoliczności można rozszerzyć żądanie pozwu oraz występować z nowymi 

roszczeniami 

c) nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami 

 



35. W sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o 

wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość przedmiotu sporu stanowi 

przy umowach zawartych na czas oznaczony: 

a) suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok 

b) suma czynszu za czas sporny 

c) suma odpowiadająca trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy 

 

36. Skarga do sądu rejonowego (art. 767 KPC) służy na:  

a) zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma 

b) zarządzenie komornika o zwrocie pisma 

c) na zawiadomienie o terminie czynności 

 

37. W postępowaniu uproszczonym podlegają rozpoznaniu bez względu na wartość 

przedmiotu sporu, sprawy o:  

a)  roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości 

b) zapłatę czynszu najmu 

c) zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych 

 

38. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew: 

a) w wyznaczonym terminie 

b) w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż tydzień 

c) w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie 

 

39. Zgodnie z KPC, uzupełnienie wyroku: 

a) wymaga zawsze przeprowadzenia rozprawy 

b) nie wymaga zawsze przeprowadzenia rozprawy 

c) może być dokonane na posiedzeniu niejawnym 

 

40. Opłacie sądowej nie podlega: 

a) sprzeciw od wyroku zaocznego 

b) sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym 

c) zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym 

 

41. Zgodnie z KPC, jeśli strona nie uzupełniła w terminie braków formalnych skargi o 

wznowienie postępowania: 

a)  sąd odrzuca skargę 

b) przewodniczący zarządza zwrot skargi 

c) sąd pozostawia skargę bez rozpoznania 

 

42. Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności 

biegnie od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji: 

a) dla wierzyciela  

b) dla dłużnika  

c) dla wierzyciela i dla dłużnika 

 

43. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być dokonane: 

a) dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu 

b) po uzyskaniu zgody sądu, a w przypadku pieniędzy polskich także przed uzyskaniem 

zezwolenia sądu 

c) zarówno przed uzyskaniem zezwolenia sądu, jak i po jego uzyskaniu 



44. Postanowienie, w przedmiocie zabezpieczenia, wydane na posiedzeniu niejawnym, a 

podlegające wykonaniu przez organ egzekucyjny, sąd doręcza: 

a) tylko uprawnionemu 

b) tylko uprawnionemu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 

c) uprawnionemu i zobowiązanemu 

 

45. Zgodnie z KPC koszty procesu, w którym zawarto ugodę: 

a) znosi się wzajemnie, 

b) znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej 

c) znosi się wzajemnie, chyba że sąd postanowi inaczej 

 

46. W egzekucji z nieruchomości komornik sporządza plan podziału: 

a) niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu 

b) niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności 

c) niezwłocznie po złożeniu na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumy ulegającej 

podziałowi 

 

47. Zgodnie z KPC, Przewodniczący z ważnej przyczyny może przedłużyć stronie termin 

sądowy: 

a) na jej wniosek zgłoszony w każdym czasie i po wysłuchaniu strony przeciwnej 

b) na jej wniosek zgłoszony przed upływem terminu i po wysłuchaniu strony przeciwnej 

c) na jej wniosek zgłoszony przed upływem terminu, nawet bez wysłuchania strony 

przeciwnej 

 

48.  Środek karny  zakazu wstępu na imprezę masową orzeka się  

a) w latach, od roku 10 

b) w latach, od roku do 15  

c) w latach, od lat 2 do 6 

 

49. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony: 

a) grzywną, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia 

wolności przekraczającą miesiąc 

b) grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc 

albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc 

c) grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia 

wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą 

miesiąc 

 

50. Zamiast kary pozbawienia wolności, sąd może wobec sprawcy orzec grzywnę albo karę 

ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1 lub 4 kk, w przypadku gdy ustawa 

przewiduje za dane przestępstwo: 

a) zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat 

b) zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat  

c) zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 10 lat 

 

51.  Zgodnie z KK,  jeżeli zachowanie sprawcy po uchyleniu środka zabezpieczającego 

wskazuje, że zachodzi konieczność stosowania środków zabezpieczających, sąd może 

ponownie orzec ten sam środek zabezpieczający lub inny środek, jednak nie później niż: 

a) niż w ciągu roku od uchylenia środka  

b) niż w ciągu 3 lat od uchylenia środka 



c) niż w ciągu 5 lat od uchylenia środka 

 

52. Umarzając warunkowo postępowanie karne: 

a) sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną 

krzywdę w całości albo w części, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę 

b) sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w 

miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo 

zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę 

c) sąd może nałożyć na sprawcę obowiązek naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za 

doznaną krzywdę w całości albo w części, albo zamiast tych obowiązków może orzec 

nawiązkę 

 

53. Jeśli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności 

zapobieżenia powrotowi do przestępstwa, sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary 

pozbawienia wolności: 

a) orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia 

przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności  

b) orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym dwóch lat, jeżeli sprawca w czasie popełnienia  

przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności  

c) orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym dwóch lat 

 

54. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za 

poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak: 

a) 540 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia 

wolności 

b) 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia 

wolności 

c) 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia 

wolności 

 

55. W kwestii wznowienia postępowania prowadzonego według przepisów rozdziałów 11-16 

oraz działu X kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (sprawa wykroczeniowa), 

zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu rejonowego, orzeka: 

a) na posiedzeniu jednoosobowo sąd okręgowy 

b) na rozprawie jednoosobowo sąd okręgowy 

c) na posiedzeniu jednoosobowo sąd apelacyjny 

 

56. Zgodnie z KKW, w postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia, właściwy jest sąd:  

a) sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji 

b) sąd który wydał orzeczenie, chyba że ustawa stanowi inaczej 

c) sąd w którego okręgu przebywa skazany, chyba że ustawa stanowi inaczej 

 

57. Zgodnie z przepisami KKW, referendarz sądowy nie może wydać postanowienia:  

a) o zawieszeniu postępowania wykonawczego 

b) o umorzeniu postępowania wykonawczego  

c) o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności  

 

 

 

 



 

58. Zgodnie z przepisami KKS, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i 

wykroczenia skarbowe: 

a) stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeżeli przepisy kodeksu karnego 

skarbowego nie stanowią inaczej 

b) stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeżeli przepisy 

kodeksu karnego skarbowego nie stanowią inaczej 

c) stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego 

 

59. Tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane, jeżeli przestępstwo zagrożone jest 

karą pozbawienia wolności: 

a) nieprzekraczającą roku 

b) nieprzekraczającą dwóch lat 

c) nieprzekraczającą trzech lat 

 

60. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie 

głównej oskarżony, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu 

określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez 

przeprowadzania postępowania dowodowego, o ile zarzucono mu przestępstwo zagrożone 

karą nieprzekraczającą: 

a) 8 lat pozbawienia wolności 

b) 10 lat pozbawienia wolności 

c) 15 lat pozbawienia wolności 

 

 

SR STALOWA WOLA 30.11.2018r. (KONKURS NA ETAT REFERENDARSKI) 

KAZUSY 

 

Kazus z prawa cywilnego 

Powód A.B. pozwał pozwanego J.K. o zapłatę kwoty 20.000 zł z tytułu zachowku. Pozwany 

reprezentowany był przez pełnomocnika w osobie adwokata J.D. z Kancelarii Adwokackiej w 

S.W. W toku sprawy przeprowadzono dowód z opinii biegłego z zakresu wyceny 

nieruchomości. Koszt tej opinii to 3.000 zł. Wynagrodzenie biegłego zostało wypłacone w 

części z zaliczki uiszczonej przez powoda w kwocie 2.000 zł, a w pozostałym zakresie (co do 

kwoty 1.000 zł) tymczasowo z sum budżetowych sądu. Sąd uwzględnił żądanie pozwu co do 

kwoty 14.000 zł, a w pozostałym zakresie je oddalił. Przed ogłoszeniem wyroku, każda ze 

stron wnosiła o zasądzenie od przeciwnika kosztów procesu, w tym pozwany wnosił o 

zasądzenie  kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa 

procesowego.  

Stawka minimalna wynagrodzenia pełnomocnika kwalifikowanego to 3.600 zł. Uiszczona 

płata od pozwu to kwota 1.000 zł.  

 

Sporządź projekt postanowienia o kosztach procesu.  

 

Kazus z prawa wieczystoksięgowego 

Skarb Państwa – Starosta S. złożył do Sądu Rejonowego w S. wniosek o wykreślenie z działu 

drugiego księgi wieczystej TB1S/12345678/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w S.W. dla 

należącej do niego nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 12234/8 o pow. 2,78 ha 

położonej w S.W., wpisu prawa wieczystego użytkowania na rzecz Beta spółki jawnej w L. 

Dołączył do wniosku wieczystoksięgowego, spełniającego wymogi formalne, jednostronne 



oświadczenie Beta Spółki jawnej złożone przez wspólników uprawnionych do jej 

reprezentacji, w formie aktu notarialnego, o zrzeczeniu się ustanowionego na jej rzecz prawa 

wieczystego użytkowania, jak też odpis z KRS co do spółki jawnej. Na gruncie oddanym w 

wieczyste użytkowanie, Beta Spółka jawna wzniosła budynek, zgodnie z umową o 

ustanowienie tego prawa.  

 

Sporządź projekt postanowienia 

 

Kazus z prawa karnego 
J. K., ur. 10.03.1992r., został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w S.W. 

wydanym w sprawie IIK 800/16 za popełnienie przestępstwa z art. 288 § 1 kk na karę 8 

miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 

2 lat. Nadto zobowiązano go do naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu D.D. 

poprzez zapłatę na jego rzecz kwoty 3.000 zł. Wyrok wydany w grudniu 2016r., 

uprawomocnił się w dniu 20.01.2017r. W dniu 15.09.2018r. do sądu wpłynął wniosek 

kuratora zawodowego o zarządzenie wykonania wobec tego skazanego kary pozbawienia 

wolności z uwagi na popełnienie przez niego w okresie próby tj. w dniu 15.05.2017r. 

podobnego przestępstwa umyślnego tj. przestępstwa z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk, 

za które został on skazany prawomocnym (z dniem 15.04.2018r.) wyrokiem Sądu 

Rejonowego w S.W. na karę 100 stawek dziennych grzywny po 20 zł każda. Pomimo 

wezwania sądu, nie zapłacił do chwili obecnej kary grzywny. Kurator wskazał, że popełnienie 

takiego podobnego przestępstwa obliguje sąd do zarządzenia wykonania kary z wyroku w 

sprawie IIK 800/16. Z ustaleń sądu wynika, że skazany nie pracuje, nie uczy się, jest na 

utrzymaniu rodziców, nie wykonał także obowiązku naprawienia szkody orzeczonego 

wyrokiem w sprawie IIK 800/16 tłumacząc się brakiem dochodów, gdyż nie udało mu się 

podjąć pracy. Dodatkowo J.K. został ukarany prawomocnym (z dniem 15.07.2018r.) 

wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w S.W. za wykroczenie z art. 51 § 2 kw. 

popełnione 15.04.2018r. na karę 1 miesiąca ograniczenia wolności z obowiązkiem 

wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 32 godzin. 

Kara ta nie została do chwili obecnej wykonana.   

 

Sporządź projekt postanowienia.  


