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Wykaz zagadnień z zakresu prawa rodzinnego  

obowiązujących na zaliczeniu z przedmiotu „Prawo cywilne cz. I”  

w semestrze letnim 2017/2018 

 

1. Pojęcie rodziny. Powiązania rodzinne (pokrewieństwo, małżeństwo, powinowactwo i przysposobienie) oraz więzi 

podobne do rodzinnych (opieka nad małoletnim, kuratela dla dziecka poczętego, stosunek bliskości, powiązanie 

osobiste wynikające z tzw. statusu domownika). 

2. Podstawowe zasady prawa rodzinnego (zasada dobra dziecka, zasada szczególnej ochrony rodziny, zasada unieza-

leżnienia osobistych stosunków rodzinnych od wpływu elementów majątkowych). 

3. Problem przynależności prawa rodzinnego do prawa cywilnego. 

4. Pojęcie i cechy praw rodzinnych. Ochrona praw rodzinnych. Sąd opiekuńczy i sąd rodzinny. 

5. Dochodzenie praw stanu cywilnego. Rejestracja stanu cywilnego. 

6. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza nad dzieckiem. 

7. Pojęcie małżeństwa. Podstawowe zasady prawa rodzinnego dotyczące małżeństwa (zasada odmienności płci nuptu-

rientów, zasada monogamii, zasada sekularyzacji małżeństwa, zasada równości małżonków). 

8. Konkubinat i związek partnerski (pojęcie i znaczenie, stosunki majątkowe i rozliczenia). 

9. Zaręczyny. Zawarcie małżeństwa (charakter prawny, forma cywilna i forma wyznaniowa, przesłanki istnienia mał-

żeństwa, przesłanki formalno-porządkowe, przeszkody małżeńskie, wady oświadczeń o wstąpieniu w związek mał-

żeński, problem małżeństw pozorowanych). 

10. Ustalenie istnienia i nieistnienia małżeństwa. Unieważnienie aktu małżeństwa. Unieważnienie małżeństwa. 

11. Prawa i obowiązki małżonków. 

12. Separacja faktyczna małżonków i jej znaczenie. Separacja sądowa (pojęcie, przesłanki, skutki). 

13. Pojęcie, rodzaje i typy małżeńskich ustrojów majątkowych. Ustrój podstawowy. 

14. Ustawowy ustrój majątkowy małżeński (istota, majątki małżonków i ich skład, przesunięcia majątkowe między 

majątkami małżonków, zarząd majątkiem wspólnym i korzystanie z tego majątku, odpowiedzialność za zobowiąza-

nia majątkiem wspólnym, ustanie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego). 

15. Umowne ustroje majątkowe (pojęcie, typy, zakres swobody wyboru, zawarcie, treść i charakter umowy majątkowej 

małżeńskiej). 

16. Przymusowy ustrój majątkowy (pojęcie, powstanie i ustanie). 

17. Przyczyny ustania małżeństwa. Rozwód (pojęcie, dopuszczalność, przesłanki, skutki, oddalenie powództwa o roz-

wód). Śmierć małżonka i uznanie go za zmarłego. 

18. Pochodzenie dziecka (macierzyństwo i ojcostwo, ogólne zasady ustalenia pochodzenia dziecka; ustalenie i zaprze-

czenie macierzyństwa, ustalenie i kwestionowanie ojcostwa). 

19. Przysposobienie (pojęcie i funkcja, przesłanki, postępowanie preadopcyjne, postępowanie sądowe o przysposobie-

nie, rodzaje i skutki przysposobienia, rozwiązanie przysposobienia, tajemnica przysposobienia). 

20. Władza rodzicielska (pojęcie, powstanie, treść i wykonywanie władzy rodzicielskiej, pozbawienie, zawieszenie, 

ograniczenie i inne modyfikacje władzy rodzicielskiej, ustanie władzy rodzicielskiej). 

21. Obowiązek rodziców i dziecka wzajemnego szacunku i wspierania się. 

22. Nazwisko dziecka i inne jego dane personalne. 

23. Kontakty z dzieckiem. 



24. Obowiązek alimentacyjny (pojęcie i zakres, obowiązek alimentacyjny ze względu na jego źródło, realizacja obo-

wiązku alimentacyjnego). 

25. Opieka (pojęcie i organizacja, treść i sprawowanie opieki nad małoletnim, ustanie opieki i wygaśnięcie funkcji opie-

kuna małoletniego, opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie). 

26. Kuratela (pojęcie kurateli i sposób jej uregulowania, rodzaje kurateli, instytucje zbliżone do kurateli). 


