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Dr hab., prof. UŚ 
Historia prawa sądowego 
Prawo/jednolite magisterskie/studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
Zagadnienia egzaminacyjne:  
 
Dla prac przygotowanych na temat prawa cywilnego, procedury cywilnej, prawa pracy: 

1. Kodeks Napoleona – charakterystyka i znaczenie 
2. Niemiecki BGB – charakterystyka i znaczenie 
3. Systemy małżeńskie w wielkich kodyfikacjach cywilnych 
4. Austriacka procedura cywilna 1895 – zasady 
5. Prawo małżeńskie w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim 
6. Prawo cywilne na ziemiach polskich pod zaborami 
7. Stan prawny w Polsce po odzyskaniu niepodległości w zakresie prawa 

prywatnego – problemy związane z utrzymaniem w mocy obowiązującego 
prawa  

8. Komisja Kodyfikacyjna II RP – powołanie, organizacja, zadania 
9. Komisja Kodyfikacyjna i jej prace nad prawem cywilnym 
10. Zasady prawa cywilnego w II RP 
11. Prawo pracy w II RP 
12. Prawo pracy w Polsce Ludowej – kodyfikacja 
13. Unifikacja prawa cywilnego w latach 1945-1946 
14. Kodyfikacja prawa cywilnego w Polsce Ludowej – trzy etapy 
15. Własność w Polsce Ludowej 

Dla prac przygotowanych na temat prawa karnego, procedury karnej i wymiaru 
sprawiedliwości: 

1. Szkoły w prawie karnym XVIII i XIX wieku 
2. Kodeksy karne austriackie w XVIII-XIX wieku 
3. Francuski kodeks karny z 1810 r. 
4. Sądy przysięgłych a sądy ławnicze w nowożytnym postępowaniu karnym 
5. Prawo karne na ziemiach polskich pod zaborami 
6. Stan prawny w Polsce po odzyskaniu niepodległości w zakresie prawa karnego 

– problemy związane z utrzymaniem w mocy obowiązującego prawa 
7. Stan prawny w Polsce po odzyskaniu niepodległości w zakresie procedury 

cywilnej i karnej – problemy związane z utrzymaniem w mocy obowiązującego 
prawa  
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8. Komisja Kodyfikacyjna II RP – powołanie, organizacja, zadania 
9. Komisja Kodyfikacyjna i jej prace nad prawem karnym materialnym i formalnym 
10. Zasady kodeksu karnego z 1932 r. 
11. Sądy i prawo Polskiego Państwa Podziemnego 
12. Rok 1944 w Polsce – nowa władza, nowe prawo karne 
13. Sądy wojskowe w Polsce Ludowej 
14. Ustrój sądów powszechnych do 1950 r. w Polsce 
15. Ustrój sądów powszechnych od 1951 r. w Polsce 

 
 


