ADMINISTRACJA; STUDIA 1. i 2. STOPNIA. Pytania na egzamin magisterski i licencjacki z prawa
cywilnego. Część ogólna prawa cywilnego
1.

Pojęcie i szczególne cechy prawa cywilnego. Prawo cywilne a podział prawa na prywatne i

publiczne.
2.

Pojęcie i rodzaje podmiotów stosunków cywilnoprawnych.

3.

Pojęcie osoby fizycznej; zakres zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób

fizycznych.
4.

Pojęcie, zasady działania i rodzaje osób prawnych.

5.

Nadużycie prawa podmiotowego; pojęcie, przesłanki i konsekwencje.

6.

Dobra osobiste i cywilnoprawne środki ich ochrony.

7.

Pojęcie i rodzaje czynności prawnych.

8.

Przesłanki i skutki wydania orzeczenia sądowego ustalającego obowiązek złożenia oznaczonego

oświadczenia woli.
9.

Zasada swobody kształtowania treści i swobody formy czynności prawnej.

10.

Sposoby zawarcia umowy.

11.

Pojęcie, rodzaje i skutki prawne wad oświadczenia woli.

12.

Istota i rodzaje przedstawicielstwa. Dopuszczalność i konieczność działania przez przed-

stawiciela.
13.

Konstrukcja prawna przedawnienia roszczeń.

14.

Terminy przedawnienia roszczeń a terminy zawite.

Prawo rzeczowe
1.

Jakie są szczególne cechy podmiotowych praw rzeczowych.

2.

Przedstaw prawne, w tym konstytucyjne a także gospodarcze znaczenie własności.

3.

Instytucje prawa sąsiedzkiego.

4.

Umowne przeniesienie prawa własności.

5.

Zasiedzenie jako sposób nabycia własności.

6.

Istota współwłasności a inne rodzaje wspólności praw.

7.

Przesłanki, tryb i sposób zniesienia współwłasności.

8.

Instrumenty prawne ochrony własności

9.

Konstrukcja prawna odrębnej własności lokalu.

10.

Użytkowanie wieczyste jako prawna forma zagospodarowania gruntów państwowych i

samorządowych.
11.

Konstrukcja prawna, rodzaje i gospodarcze znaczenie służebności.

12.

Konstrukcja prawna i gospodarcze znaczenie hipoteki.

13.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

14.

Istota i rodzaje posiadania. Ochrona posiadania.

15.

Pojęcie, sposób prowadzenia i funkcje ksiąg wieczystych.

Zobowiązania
1.

Pojęcie i struktura zobowiązania. Źródła zobowiązań.

2.

Zasada swobody umów i jej ograniczenia.

3.

Zasady wykonywania zobowiązań z umów wzajemnych

4.

Pojęcie i zasady spełniania świadczenia pieniężnego..

5.

Istota i postaci zobowiązań solidarnych.

6.

Zasady, przesłanki i funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej.

7.

Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej.

8.

Umowy z udziałem konsumentów - ochrona konsumentów (niedozwolone postanowienia

umowne, umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa, umowy zawierane na odległość).
9.

Bezpodstawne wzbogacenie - pojęcie i przesłanki roszczenia o zwrot wzbogacenia.

10.

Umowa przedwstępna i inne „porozumienia przedkontraktowe" - istota i funkcje.

11.

Sposoby wygaśnięcia zobowiązań.

12.

Skarga pauliańska.

13.

Umowa sprzedaży - charakter prawny, treść i znaczenie społeczno - gospodarcze.

14.

Charakterystyka umowy darowizny. Przesłanki dopuszczalności i skutki odwołania darowizny.

15.

Charakter prawny umowy o dzieło.

16.

Charakterystyka umowy najmu z uwzględnieniem najmu lokalu mieszkalnego.

17.

Konstrukcja prawna oraz funkcje umowy dożywocia.

Spadki
1.

Pojęcie, przedmiot, zakres podmiotowy dziedziczenia oraz tytuły powołania do dziedziczenia.

2.

Stwierdzenie nabycia spadku a poświadczenie dziedziczenia.

3.

Pojęcie i sposoby działu spadku.

4.

Pojęcie oraz rodzaje testamentów.

5.

Zasady odpowiedzialności za długi spadkowe.

6.

Pojęcie i funkcje prawa do zachowku.

7.

Dopuszczalność zawierania i rodzaje umów o spadek.

