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Zagadnienia egzaminacyjne:  
 
Prawo prywatne międzynarodowe 
 

1. Prawo prywatne międzynarodowe w znaczeniu wąskim i szerokim 
2. Prawo obcych 
3. Normy merytoryczne a normy kolizyjne 
4. Rodzaje norm kolizyjnych : zupełne, jednostronne, niezupełnie dwustronne, 

pierwszego stopnia, drugiego stopnia 
5. pojęcie statutu, pojęcie prawa personalnego 
6. Wielość źródeł ppm, normy pochodzenia czysto krajowego, normy pochodzenia 

międzynarodowego, przepisy o charakterze informacyjnym w naszej ustawie 
7. Wzmocniona współpraca 
8. Konferencja Haska PPM 
9. Sposoby wskazania prawa właściwego, m.in. kaskada, wskazanie alternatywne 

(alternatywa pełna i osłabiona, szczególne odmiany), właściwość równoległa, 
kumulatywna 

10. Reguła korekcyjna 
11. Budowa normy kolizyjnej 
12. Przejawy kolizyjnoprawnej autonomii woli  
13. Kwalifikacja funkcjonalna, inne metody kwalifikacji 
14. Kwestia wstępna 
15. Kwestia pierwotna 
16. Kwestia cząstkowa 
17. Odesłanie  
18. Niejednolite prawo  
19. Klauzula porządku publicznego  
20. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie 
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21. Zmiana statutu 
22. Dostosowanie czynności do wymagań niewłaściwego prawa 
23. Art. 51a Prawa o ustroju sądów powszechnych 
24. Zasady stosowania odszukanego prawa właściwego 
25. Kwalifikacja rozgraniczająca  
26. Dostosowanie  
27. Ocena ekwiwalentności pojęć/substytucja 
28. W jakiej roli może wystąpić reguła najściślejszego związku? 
29. Uzupełnianie luk w ppm 
30. Miejsce zamieszkania a miejsce zwykłego pobytu 
31. Pobyt prosty 
32. Wielorakie obywatelstwo 
33. Zmiana statutu - sposoby przezwyciężania trudności wynikających ze zmiany 

statutu, znaczenie wyboru prawa jako instrumentu hamującego zmianę statutu, 
pojęcie petryfikacji właściwości prawa 

34. Statut personalny osoby fizycznej 
35. Statut imienia i nazwiska  
36. Statut personalny osoby prawnej  
37. Teorie: siedziby, powstania i kontroli 
38. Ułomne osoby prawne 
39. Międzynarodowe osoby prawne 
40. Dopuszczalność czynności prawnej, dokonanie czynności prawnej  
41. Treść czynności prawnej  
42. Wady oświadczenia woli  
43. Dopuszczalność działania przez przedstawiciela 
44. Forma czynności prawnej  
45. Wpis do rejestru  
46. Przedstawicielstwo ustawowe  
47. Pełnomocnictwo  
48. Zasięg czasowy i przedmiotowy rozporządzenia Rzymi I 
49. Zalety wyboru prawa 
50. Wybór nieograniczony i ograniczony na tle rozporządzenia Rzym I 
51. Wybór uprzedni, następczy, zmiana wyboru prawa na tle rozporządzeń Rzym I i 

Rzym II 
52. Wybór wyraźny i dorozumiany na tle rozporządzenia Rzym I i rozporządzenia 

spadkowego 
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53. Wybór częściowy, złożony (rozczłonkowanie statutu) 
54. Samodzielny byt prawny klauzuli wyboru prawa; pactum de lege utenda 
55. Prawo właściwe w braku wyboru prawa na tle rozporządzenia Rzym I 
56. Odgraniczenie statutu kontraktowego od prawa waluty 
57. Świadczenie charakterystyczne 
58. Zakres przedmiotowy rozporządzenia Rzym II 
59. Wybór prawa w świetle rozporządzenia Rzym II 
60. Rozporządzenie spadkowe - czasowy i przedmiotowy zasięg rozporządzenia  
61. Prawo właściwe dla ogółu spraw spadkowych  
62. Dziedziczenie małżonka 
63. Wybór prawa na tle rozporządzenia spadkowego 
64. Umowa dotycząca spadku  
65. Rozrządzenie na wypadek śmierci - pojęcie,  
66. Rozrządzenia inne niż umowy dotyczące spadku - prawo właściwe - 

hipotetyczny statut spadkowy 
67. Ważność materialna rozrządzeń na wypadek śmierci 
68. Ważność formalna rozrządzeń na wypadek śmierci 
69. Kommorienci 
70. Zakres zastosowania statutu rzeczowego 
71. Współwłasność a wspólność  
72. Zdarzenia prowadzące do nabycia prawa rzeczowego rozciągnięte w czasie 
73. Problemy na styku koncepcji konsensualnego i realnego przeniesienia 

własności  
74. Prawa rzeczowe na rzeczach w transporcie 
75. Protokół haski z 2007 r. 
76. Art. 15 rozporządzenia alimentacyjnego 
77. Pojęcie zobowiązania alimentacyjnego 
78. Prawo właściwe na tle Protokołu haskiego - reguła zasadnicza, odstępstwa od 

niej 
79. Wybór prawa na tle Protokołu haskiego 
80. Norma merytoryczna ppm - art. 14 Protokołu haskiego 
81. Pojęcie odpowiedzialności rodzicielskiej na tle Konwencji haskiej z 1996 r. 
82. Środki ochrony dziecka podejmowane przez organy sądowe lub administracyjne 

- prawo właściwe - związek z jurysdykcją (art. 5 Konwencji haskiej z 1996 r. i 
odstępstwa od wyrażonej w nim zasady) 
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83. Powstanie, ustanie odpowiedzialności rodzicielskiej z mocy prawa lub na mocy 
czynności prawnej 

84. Wykonywanie odpowiedzialności rodzicielskiej 
85. Jedno- i dwustronne przeszkody do zawarcia małżeństwa 
86. Statut stosunków osobistych między małżonkami 
87. Statut małżeńskich stosunków majątkowych 
88. Statut małżeńskiej umowy majątkowej 
89. Ochrona osoby trzeciej wobec małżeńskiego ustroju majątkowego 
90. Statut rozwodowy 

 
Prawo rodzinne 
 
1. Przeszkody małżeńskie 
2.  Skutki unieważnienia małżeństwa  
3.  Prawa i obowiązki niemajątkowe małżonków 
4. Prawa i obowiązki majątkowe małżonków 
5. Pojęcie i rodzaje ustrojów majątkowych małżeńskich 
6.  Ustrój wspólności ustawowej - skład mas majątkowych 
7. Ustrój wspólności ustawowej - zarząd majątkiem wspólnym 
8. Ustrój wspólności ustawowej - odpowiedzialność za zobowiązania 
9. Ustrój wspólności ustawowej - podział majątku wspólnego 
10. Ustrój ograniczonej wspólności 
11. Ustrój rozszerzonej wspólności 
12. Ustrój rozdzielności majątkowej 
13.  Ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków 
14. Ustrój  przymusowy 
15. Przesłanki rozwodu  
16. Pojęcie i znaczenie winy w rozwodzie 
17. Wyrok rozwodowy  
18. Skutki rozwodu 
19. Przesłanki orzeczenia separacji 
20. Skutki separacji  
21.  Macierzyństwo 
22. Ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego 
23. Sądowe ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego 
24. Uznanie ojcostwa  
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25. Władza rodzicielska - piecza nad osobą dziecka  
26. Władza rodzicielska - piecza nad majątkiem dziecka  
27. Reprezentacja dziecka 
28. Wykonywanie władzy rodzicielskiej i odpowiedzialność rodziców  
29. Ustanie władzy rodzicielskiej 
30. Zawieszenie władzy rodzicielskiej  
31. Ograniczenie władzy rodzicielskiej  
32. Przesłanki przysposobienia  
33. Rodzaje przysposobienia i jego skutki 
34. Przysposobienie pełne rozwiązywalne  
35. Przysposobienie całkowite  
36. Przysposobienie niepełne  
37. Ustanie stosunku przysposobienia  
38. Pojęcie i  funkcja obowiązku alimentacyjnego 
39. Zakres podmiotowy i kolejność obowiązków alimentacyjnych  
40. Przesłanki obowiązku alimentacyjnego 
41. Treść i zakres obowiązku alimentacyjnego 
42. Sposoby wykonania świadczenia alimentacyjnego 
43. Opieka nad małoletnim  
44.Opieka nad całkowicie ubezwłasnowolnionym  
45. Kuratela dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej  
 
 

 


