
1 

 

dr Magdalena Deneka 

Katedra Prawa Cywilnego 

WPiA UMCS 

 

 

Tematyka ćwiczeń z przedmiotu „Prawo cywilne cz. I” 

dla studentów II roku prawa stacjonarnego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 

 

I. Prawo rzeczowe: 

1. Ogólna charakterystyka prawa rzeczowego i praw rzeczowych: 

Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. Cechy konstytutywne i charakterystyczne podmio-

towych praw rzeczowych. Zasada zamkniętej listy praw rzeczowych. Pojęcie i rodzaje rzeczy; pojęcie i rodzaje 

nieruchomości. Zasada superficies solo cedit i wyjątki od niej. Część składowa rzeczy – pojęcie; zagadnienie do-

puszczalności obrotu częściami składowymi; przynależność – pojęcie; rozporządzenie przynależnością. Pożytki - 

pojęcie, rodzaje; pożytki a inne dochody z rzeczy; uprawnienie do pobierania pożytków. 

2. Charakter, treść i ochrona prawa własności: 

Treść i przedmiot prawa własności; pozytywna i negatywna strona własności; pozytywna i negatywna definicja 

własności. Pojęcie i środki ochrony własności; ochrona petytoryjna a ochrona posesoryjna. Roszczenie windyka-

cyjne i negatoryjne – pojęcie; legitymacja czynna i bierna w procesie. Roszczenia uzupełniające – rodzaje, prze-

słanki powstania i realizacji. Roszczenia samoistnego posiadacza o zwrot nakładów na rzecz - przesłanki powstania 

i realizacji; sposoby rozliczeń z właścicielem. 

3. Posiadanie: 

Postaci i pojęcie faktycznego władztwa nad rzeczą (posiadanie, dzierżenie, prekarium). 

Posiadanie - pojęcie i rodzaje. Ochrona posiadania – przesłanki i sposoby; model czystego procesu posesoryjnego. 

4. Nabycie własności: 

Przeniesienie własności - pojęcie, zasady. Zasiedzenie - przedmiot, przesłanki, skutki. Przemilczenie - pojęcie, 

przesłanki, skutki. 

5. Ograniczone prawa rzeczowe: 

Ograniczone prawa rzeczowe - pojęcie, typy, przedmiot; powstanie i wygaśnięcie; kwestia przechodniości; zasady 

rozstrzygania kolizji; ochrona. Użytkowanie - przedmiot, treść; użytkowanie jako forma timesharingu. Służebności 

- pojęcie, rodzaje; służebności gruntowe a służebności osobiste i służebność przesyłu; służebności czynne i bierne – 

pojęcie, rodzaje; służebność drogi koniecznej; nabycie służebności w trybie zasiedzenia – przedmiot i przesłanki. 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – ogólna charakterystyka. 

6. Zastaw i hipoteka: 

Zastaw - pojęcie, treść, funkcja; przedmiot obciążenia, przedmiot zabezpieczenia; powstanie zastawu; rodzaje za-

stawu; akcesoryjność zastawu; sposoby zaspokojenia zastawnika. Zastaw rejestrowy. 

Hipoteka - pojęcie, treść, funkcja; przedmiot obciążenia, przedmiot zabezpieczenia; powstanie hipoteki; rodzaje 

hipoteki; akcesoryjność hipoteki; zasada szczegółowości hipoteki; rozporządzanie opróżnionym miejscem hipo-

tecznym; zaspokojenie wierzyciela hipotecznego. 
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7. Księgi wieczyste: 

Księgi wieczyste - pojęcie, funkcja, treść (działy); formalnoprawne i materialnoprawne zasady ksiąg wieczystych. 

II. Prawo rodzinne: 

8. Małżeństwo: 

Zawarcie małżeństwa; przesłanki zawarcia małżeństwa w formie cywilnej i w formie konkordatowej. Przeszkody 

małżeńskie; wady oświadczeń woli nupturientów. Sposoby ustalenia nieistnienia małżeństwa. Nazwisko małżon-

ków. Prawa i obowiązki małżonków tworzące treść stosunku małżeństwa (art. 23 k.r.o). Zaciąganie przez małżon-

ków zobowiązań w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny (art. 30 k.r.o).  

9. Wspólność ustawowa:  

Powstanie; skład majątków; zarząd majątkiem wspólnym; odpowiedzialność małżonków za długi; ustanie; podział 

majątku wspólnego. 

10. Separacja sądowa, rozwód i unieważnienie małżeństwa: 

Separacja – przesłanki orzeczenia i skutki; zniesienie separacji. Rozwód: przesłanki; elementy obligatoryjne i fa-

kultatywne wyroku rozwodowego; skutki rozwodu. Przesłanki, charakter i skutki orzeczenia o unieważnieniu mał-

żeństwa; konwalidacja małżeństwa podlegającego unieważnieniu. 

11. Ustalenie pochodzenia dziecka: 

Prawne sposoby ustalenia ojcostwa i macierzyństwa; zaprzeczenie macierzyństwa i zaprzeczenie ojcostwa. 

12. Władza rodzicielska: 

Pojęcie, treść i zasady wykonywania władzy rodzicielskiej. Ograniczenie władzy rodzicielskiej (ze względu na 

rozłączenie rodziców lub zagrożenie dobra dziecka), zawieszenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzi-

cielskiej – pojęcie, przesłanki i skutki. Kontakty z dzieckiem a władza rodzicielska. 

13. Obowiązek alimentacyjny: 

Pojęcie, funkcja; zakres podmiotowy; przesłanki i zakres przedmiotowy. 

14. Przysposobienie: 

Przysposobienie – pojęcie, funkcje, przesłanki przysposobienia i tryb jego nawiązania; rodzaje i skutki przysposo-

bienia; rozwiązanie stosunku przysposobienia – przesłanki i skutki. 


