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Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  Znajomość części ogólnej prawa cywilnego, prawa zobowiązań i prawa rzeczowego. 

Cele przedmiotu:   Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresy prawa rodzinnego i spadkowego z uwzględnieniem społecznej doniosłości rodziny i jej prawnej 

ochrony, w nawiązaniu do regulacji konstytucyjnych, na tle standardów międzynarodowych wypracowanych w aktach prawnych i orzecznictwie Trybunału Praw 

Człowieka oraz  na tle procesów społecznych i ich wpływu na strukturę rodziny i ewolucję sposobu wypełniania przez rodzinę jej funkcji. 

 Metody dydaktyczne:   Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  

Prawo rodzinne: 

1. Pojęcie prawa rodzinnego i stosunku rodzinno prawnego. 
2. Źródła i zasady prawa rodzinnego 
3. Sąd rodzinny, sąd opiekuńczy i inne organy powołane do ochrony rodziny i rozstrzygania spraw rodzinnych. 
4. Pojęcie stanu cywilnego. 
5. Małżeństwo, przesłanki i forma zawarcia, unieważnienie, rola kierownika USC i sądu cywilnego 
6. Małżeńskie stosunki majątkowe niezależne od ustroju majątkowego. 
7. Ustroje majątkowe: a) ustawowy ustrój wspólności, zarząd majątkiem wspólnym; b) umowne ustroje majątkowe 
8. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania względem osób trzecich w różnych ustrojach majątkowych 
9. Ustanie wspólności majątkowej, rozliczenia między małżonkami i podział majątku wspólnego 
10. Ustanie małżeństwa: śmierć, rozwód – przesłanki żądania i skutki 
11. Separacja orzeczona przez sąd na tle instytucji prawnej rozwodu 
12. Pochodzenie dziecka – omówienie reformy prawa filiacyjnego z 2008r. 
13. Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa 
14. Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa dziecka zrodzonego w czasie trwania małżeństwa 
15. Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego: a) uznanie ojcostwa i ustalenie bezskuteczności uznania; b) ustalenie ojcostwa na drodze sądowej, przesłanki, 

skutki i charakter wyroku 
16. Pojęcia, atrybuty i wykonywanie władzy rodzicielskiej, ingerencja sądu opiekuńczego w sprawowanie tej władzy 
17. Piecza zastępcza 
18. Kontakty z dzieckiem po reformie KRO z 2008 r. 
19. Przysposobienie, rodzaje skutki, tzw. adopcja międzynarodowa 
20. Pojęcie i funkcje obowiązków alimentacyjnych, wykonanie tego obowiązku po reformie z 2008 r. 
21. Rola funduszu alimentacyjnego i świadczeń socjalnych w ocenie zasadności roszczenia o alimenty 
22. Przesłanki ustanowienia opieki, wyznaczenia opiekuna, zakres uprawnień opiekuna na tle regulacji władzy rodzicielskiej 
23. Funkcje i rodzaje kurateli 
Prawo spadkowe: 
1. Zjawisko prawne sukcesji uniwersalnej, pojecie dziedziczenia 
2. Pojęcie spadku i wyjaśnienie innych terminów prawnych z zakresu dziedziczenia 
3. Dziedziczenie ustawowe 
4. Dziedziczenie testamentowe, pojęcie testamentu, zapisu, polecenia; reguły sporządzenia testamentu, przesłanki nieważności, rodzaje testamentów; 

wydziedziczenie a niegodność dziedziczenia 
5. Przyjęcie i odrzucenie spadku, skutki tych oświadczeń 
6. Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadku 
7. Stwierdzenie nabycia spadku, tryb, skutki, charakter prawny 
8. Zachowek i inne uprawnienia członków rodziny nie będących spadkobiercami 
9. Umowy dotyczące spadku; zrzeczenie się dziedziczenia, zbycie spadku 
10. Tendencje nowelizacji prawa spadkowego w świetle tzw. Zielonej Księgi opracowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego  

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin pisemny w formie pytań opisowych 
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