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Tematy prac naukowych z prawa  cywilnego – części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa

zobowiązań, prawa rodzinnego i opiekuńczego (doktorskich, habilitacyjnych,

profesorskich, innych do omówienia)

Poniżej  przedstawiono  proponowane  tematy  prac  naukowych,  w  tym  doktorskich,

habilitacyjnych, profesorskich z zakresu części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego,

prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i opiekuńczego. W odrębnym artykule przedstawiono

możliwą tematykę tych prac z zakresu prawa spadkowego. Pewne tematy są opracowane (do

sprawdzenia w literaturze – odesłanie), pewne tematy są nieopracowane, a pewne tematy są

tylko częściowo opracowane. Niektóre tematy wymagają  bardzo dobrej  znajomości  prawa

cywilnego i rodzinnego, nadają się w zasadzie na prace osób z co najmniej 20-letnim stażem

naukowym,  zazwyczaj  samodzielnych  pracowników  naukowych  (np.  prawo  podmiotowe,

oświadczenie woli, czynność prawna,  culpa in contrahendo, zobowiązania realne), niektóre

wymagają  dobrej  znajomości  prawa cywilnego,  a  niektóre  tematy  są  dostateczne,  w tym

sensie,  że  nie  wymagają  wszechstronnej  wiedzy  teoretycznej  i  praktycznej  o  charakterze

bardzo dobrym lub dobrym. Pewne tematy są czysto teoretyczne (aczkolwiek te zazwyczaj

zazębiają się z praktyką), np. czynność prawna, oświadczenie woli, prawo podmiotowe, inne

tematy  są  czysto  praktyczne  (aczkolwiek  zakładają  znajomość  teorii),  pewne  tematy  są

teoretyczno-praktyczne (i tak jest zazwyczaj). Temat pracy naukowej powinien być oparty na

zasadzie  wolności  osoby  jej  piszącej,  nie  narzucany  z  zewnątrz,  dostosowany  do

indywidualnych  możliwości  autora.  Powinno  prowadzić  się  katalog  prac  doktorskich  i

habilitacyjnych  opublikowanych,  nieopublikowanych  i  przygotowywanych,  aby  zapobiec

powtórzeniom, zaskoczeniu w trakcie pisania, możliwe są te same tematy książek, rozwija to

także wiedzę.

Prace  prawnoporównawcze  mogą  dotyczyć  całych  gałęzi  prawa  cywilnego

(rodzinnego), pewne poszczególnych instytucji  prawnych, a pewne konkretnych zagadnień

(tematów) prawnych. Najlepiej omawiać poszczególne konkretne tematy naukowe w ujęciu

prawnoporównawczym. Systemy prawne wszystkich państw są autonomiczne, podobnie jak

języki  narodowe,  nie  można  ich  przełożyć  w  sposób  pełny  na  inne  systemy  prawne,  są

nieprzekładalne, niekompatybilne, niespójne, niezgodne.
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Nie  ma w nauce  i  praktyce  polskiej  tłumaczeń  na  język polski  obcych  kodeksów

cywilnych  i  rodzinnych,  podobnie  jak  innych  kodeksów  (np.  k.p.c.,  k.k.,  k.p.k.,  k.s.h.,

kodeksów  handlowych,  k.p.,  praw  na  dobrach  niematerialnych).  Literatura  polska

obcojęzyczna jest bardzo uboga. Istnieje pilna potrzeba i konieczność tłumaczenia na język

polski dorobku nauki i praktyki państw obcych, np., podręczników, monografii, komentarzy,

artykułów oraz ich streszczeń, zwłaszcza dzieł wartościowych, wybitnych. Inne gałęzie nauki

polskiej  radzą  sobie  z  tym  dostatecznie,  np.  medycyna,  filozofia,  socjologia,  teologia,

biblistyka. W prawie cywilnym i rodzinnym oraz w prawie w ogóle jest zastój, niedorozwój

naukowy, który bierze się z braku kompetentnych naukowców i praktyków, którzy mogliby

tego dokonać, a po części być może z ubogich środków nauki polskiej, ale z tym radzą sobie

przynajmniej inne dyscypliny naukowe, nie jest  to zatem usprawiedliwienie. Niewątpliwie

potrzebny  byłby  mecenat  państwowy  i  prywatny  nad  tymi  akcjami  tłumaczenia  obcych

kodeksów  i  literatury.  Nadto  można  dobrać  odpowiednie  całe  zespoły  tłumaczy

przeszkolonych z tego zakresu, ale zawsze wymagana tu jest świetna znajomość prawa, aby

tłumaczenie oddawało nie tylko literę, ale również ducha praw, ustaw. Powinno tłumaczyć się

w pierwszej kolejności kodeksy i literaturę, pod wpływem której pozostaje prawo polskie, np.

w  prawie  cywilnym  prawo  niemieckie,  austriackie,  szwajcarskie  (system  germański),

francuskie (system romański plus włoskie, hiszpańskie, portugalskie), prawo polskie cywilne

pozostaje pod małym wpływem systemu angloamerykańskiego (common law), ale także ten

system  powinno  się  tłumaczyć  (USA,  Wielka  Brytania,  Kanada,  Australia).  Powinno

przyswoić  sobie  prawo  polskie  także  system  prawa  skandynawskiego  (szwedzkiego,

norweskiego, duńskiego, fińskiego). Powinno przyswoić sobie także prawa inne, np. greckie.

Bardzo ważne jest także przyswojenie sobie praw słowiańskich (Rosji, Ukrainy, Białorusi,

Litwy, Łotwy i Estonii, aczkolwiek trzy ostatnie nie są systemami słowiańskimi, dalej Czech,

Słowacji, Węgier, Rumunii, aczkolwiek dwa ostatnie nie są krajami słowiańskimi, Bułgarii,

Serbii,  państw  byłej  Jugosławii.  Są  to  byłe  państwa  socjalistyczne,  które  miały  wspólne

korzenie  prawne  z  czasów  socjalizmu,  w  tym  zwłaszcza  pozostawały  one  pod  silnym

wpływem prawa radzieckiego,  RFSRR. Tłumaczenie nie powinno ograniczać  się  tylko do

praw europejskich i systemu anglosaskiego (kraje Południowej i Środkowej Ameryki, byłe

kolonie  hiszpańskie  i  portugalskie,  pozostają  pod  wpływem  prawa  hiszpańskiego  i

portugalskiego,  które  zalicza  się,  jak  powiedziano,  do  systemu  romańskiego).  Trzeba

tłumaczyć  prawa  i  literaturę  japońską,  chińską,  Indii  (hinduską),  arabską,  afrykańską,

południowoamerykańską.  Mając przegląd ustawodawstwa i  literatury całego świata, prawo

polskie  i  literatura  będą  mogły  wybierać  z  nich  to,  co  najlepsze  oraz  inkulturować  i
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adoptować je do prawa polskiego. Oczywiście ewentualny przyszły kodeks cywilny polski nie

może  być  kalką  jednego systemu prawnego,  np.  holenderskiego,  z  którym prawo polskie

cywilne zazwyczaj nie ma i nie miało związków historycznych, a tak usiłował zrobić projekt

k.c. opracowany pod redakcją Zbigniewa Radwańskiego. Można to porównać do zapożyczeń,

plagiatu ustawowego, o małym charakterze twórczym, a tylko odtwórczym i to na jednym

systemie  prawa.  Obce  systemy  prawne,  zwłaszcza  pozaeuropejskie  wymagają  zazwyczaj

studiów prawniczych w tych państwach  (np.  systemie  anglosaskim,  japońskim,  chińskim,

hinduskim, arabskim, afrykańskim). Prawo cywilne jest gałęzią prawa, np. trzeba znać całe

prawo,  np.  k.p.c.,  konstytucje,  prawo administracyjne,  karne.  Prawo cywilne  jest  cząstką,

gałęzią całego prawa, nie można go wyrywać z tego kontekstu.

` W pracach cywilnych i  rodzinnych powinno uwzględniać  się  nie  tylko prawo,  ale

także inne nauki, np. prawo Chrystusowe, naukę  Chrystusową,  Nowy Testament, teologię,

etykę, teologię moralną, prawo kanoniczne, filozofię, antropologię, medycynę, psychologię,

socjologię,  nauki  społeczne,  humanistykę,  literaturę  piękną,  aby  prawo nie  było sztywne,

skostniałe, formalistyczne, lecz żywe, duchowe, elastyczne, sprawiedliwe, naukowe (prawa

nauki nie są prawem, ale prawo ma uwzględniać dorobek nauki, np. co do pojęcia winy nauki

psychologii,  psychiatrii,  neurologii,  genetyki,  etyki,  teologii  moralnej,  filozofii,  socjologii,

nauk humanistycznych,  prawa kanonicznego itd.).  Prawo Chrystusowe ma 2 000 lat  i  jest

aktualne, żywe, piękne, dobre, sprawiedliwe, zaś prawa pozytywne wszystkich państw świata

w  ciągu  20  wieków  uległy  wielokrotnym,  setki,  tysiące  razy  zmianom,  i  ciągle  się

dezaktualizują, zmieniają, kostnieją, są sztywne, często niesprawiedliwe, sprzeczne z prawem

Chrystusowym, prawem moralnym, etyką,  moralnością,  poglądami i  oczekiwaniami ludzi,

czas  to  w  końcu  zmienić,  poczynając  od  Polski,  nie  oglądając  się  na  świat.  Prawo

współczesne daleko odeszło od prawa Chrystusowego, na którym oparte było prawo kultury

Zachodu,  nie  miało  ono  większego  wpływu  na  prawo  Wschodu,  czas  to  także  zmienić.

Zachód,  zwłaszcza  Europa  i  USA  tracą  korzenie  chrześcijańskie  prawa,  następuje

zeświecczenie prawa, oparte jest ono na fałszywych założeniach ideologicznych, moralnych,

filozoficznych,  etycznych,  naukowych,  światopoglądzie.  Grozi  to  dehumanizacją  prawa  i

upadkiem kultury  prawnej.  Wschód  i  Zachód  muszą  nawiązać  do  prawa  Chrystusowego,

nauki Chrystusowej, Nowego Testamentu. Istotą prawa Chrystusowego, nauki Chrystusowej

jest  wolność.  Istotą  prawa Chrystusowego jest  miłość,  które  to  zasady wolności,  miłości,

sprawiedliwości, godności, pokory, godności, honoru, ochrony ubogich, dobra powinny stać u

podstaw prawa, każdego prawa, bo tylko to prawo Chrystusowe, Boga jest prawdziwe. Świat

ogłosił po II wojnie światowej, a zaczęło się to już w XVIII wieku w Oświeceniu zerwanie z
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Bogiem,  ogłoszono  śmierć  Boga,  że  Bóg  nie  istnieje,  co  jest  fałszem,  nieprawdą,  złem,

zaprzeczeniem dobra. Mamy zatem prawo takie, jakie mamy, wszyscy narzekamy na nie, a

nikt  nie  potrafi  znaleźć  źródła  prawa,  którym jest  Bóg,  zarówno praw naukowych,  jak  i

prawa. Mamy na Ziemi kulturę śmierci, aborcji, eutanazji osób starych i niepełnosprawnych,

wybujałego  materializmu  teraz  praktycznego,  hedonizmu,  użycia,  miłości  fizycznej  w

przeróżnych  postaciach,  a  nie  miłości  prawdziwej,  prostytucji,  pornografii,  wybujałego,

nieokiełznanego seksualizmu, seks sam w sobie jest bardzo dobry, Boski, ale miłość fizyczna

nie  jest  prawdziwą  miłością,  więcej  poezji,  ducha,  romantyzmu  w  prawie  niż  prozy,

pozytywizmu, prawo pozytywne sprzeczne z prawem moralnym prawdziwym, tj.  Boskim,

Chrystusowym,  nauką  Chrystusową,  Nowym Testamentem nie  obowiązuje,  jest  nieważne

(szkoła prawa naturalnego, prawa moralnego). Świat, w tym Zachód pozostaje od XIX wieku

w szponach pozytywizmu prawniczego, którego gorzkie owoce zebraliśmy w ciągu ostatnich

dwóch wieków, w tym w I, II wojnie światowej, totalitaryzmach różnego rodzaju - świeckich,

np.  komunizm, faszyzm, religijnych, np.  fundamentalizmu, Inkwizycji  i  ducha Inkwizycji,

który nadal trwa, zmieniły się tylko jej metody, ale nie istota.

Tematy prac naukowych z części ogólnej k.c.:

1. Pojęcie prawa cywilnego i prywatnego.

2. Źródła polskiego prawa cywilnego w rozwoju historycznym.

3. Przepisy prawne.

4. Zwyczaj.

5. Zasady współżycia społecznego.

6. Normy prawa cywilnego.

7. Stosunek cywilnoprawny.

8. Stosowanie przepisów prawa.

9. Wykładnia przepisów prawa.

10. Przepisy intertemporalne prawa cywilnego. 

11. Zbieg norm.

12. Luki w prawie.

13. Stosunek cywilnoprawny.

14. Zdarzenia cywilnoprawne i ich klasyfikacja.

15. Pojęcie prawa podmiotowego.
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16. Systematyka praw podmiotowych cywilnych.

17. Nadużycie prawa podmiotowego (art. 5 k.c.).

18. Zdolność prawna osób fizycznych.

19. Zdolność prawna osoby prawnej.

20. Zdolność do czynności prawnych.

21. Ubezwłasnowolnienie.

22. Pojęcie dobra osobistego.

23. Ochrona dóbr osobistych.

24. Dobra osobiste osób prawnych.

25. Pojęcie osoby prawnej.

26. Osoby prawne.

27. Osoby fizyczne.

28. Uznanie za zmarłego.

29. Stwierdzenie zgonu.

30. Akta stanu cywilnego.

31. Zamieszkanie.

32. Tzw. ułomne osoby prawne.

33. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych..

34. Rzeczy.

35. Części składowe.

36. Przynależności.

37. Pożytki.

38. Pieniądz.

39. Papiery wartościowe.

40. Dobra niematerialne.

41. Przedsiębiorstwo.

42. Gospodarstwo rolne.

43. Nieruchomość rolna.

44. Odpowiedzialność prawna nabywcy i zbywcy  gospodarstwa rolnego.

45. Odpowiedzialność prawna nabywcy i zbywcy  przedsiębiorstwa. 

46. Mienie – majątek.

47. Pojęcie czynności prawnej.

48. Pojęcie oświadczenia woli.

49. Nieważność bezwzględna.
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50. Nieważność względna. 

51. Bezskuteczność zawieszona.

52. Bezskuteczność względna.

53. Art. 59 k.c.

54. Orzeczenie sądowe zastępujące oświadczenie woli (art. 64 k.c.).

55. Klasyfikacja czynności prawnych.

56. Czynności prawne jednostronne.

57. Umowy.

58. Czynności prawne między żyjącymi (inter vivos) i  na wypadek śmierci (mortis

causa).

59. Czynności prawne konsensualne i realne. Czynności prawne przysparzające.

60. Czynności prawne zobowiązujące i rozporządzające.

61. Czynności prawne kauzalne (przyczynowe) i abstrakcyjne (oderwane).

62. Wykładnia oświadczenia woli.

63. Zawarcie umowy.

64. Oferta i przyjęcie oferty.

65. Aukcja.

66. Przetarg.

67. Rokowania (negocjacje).

68. Zawarcie umowy w formie elektronicznej.

69. Forma czynności prawnych.

70. Wady oświadczenia woli.

71. Brak świadomości albo swobody.

72. Pozorność.

73. Błąd.

74. Groźba.

75. Treść czynności prawnej.

76. Warunek.

77. Termin.

78. Przedstawicielstwo ustawowe.

79. Pełnomocnictwo.

80. Prokura.

81. Zastępca pośredni.

82. Sankcje wadliwej czynności prawnej.
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83. Akt administracyjny jako zdarzenie cywilnoprawne.

84. Przedawnienie.

85. Prekluzja (terminy prekluzyjne, zawite).

86. Ochrona praw podmiotowych.

87. Samopomoc.

88. Obrona konieczna.

89. Ciężar dowodu.

90. Domniemania.

91. Orzeczenia sądowe.

92. Ignorantia  iuris  nocet (nieznajomość  prawa  szkodzi)  w  prawie  cywilnym

(prywatnym).

Tematy prac naukowych z zakresu prawa rzeczowego:

1. Prawa rzeczowe podmiotowe.

2. Stosunek prawnorzeczowy.

3. Pojęcie własności.

4. Własność państwowa.

5. Własność jednostek samorządu terytorialnego (własność komunalna).

6. Własność prywatna.

7. Pojęcie prawa własności.

8. Stosunki sąsiedzkie.

9. Rozgraniczenie.

10. Przekroczenie granicy przy budowie gruntu (art. 151).

11. Przeniesienie własności.

12. Przeniesienie własności nieruchomości rolnej.

13. Prawo pierwokupu.

14. Nabycie ruchomości od nieuprawnionego.

15. Zasiedzenie.

16. Przemilczenie.

17. Inne wypadki nabycia i utraty własności (art. 180-194 k.c.).

18. Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej.
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19. Spłaty z gospodarstwa rolnego.

20. Współwłasność.

21. Współwłasność łączna.

22. Zarząd rzeczą wspólną

23. Zniesienie współwłasności.

24. Umowne zniesienie współwłasności.

25. Sądowe zniesienie współwłasności.

26. Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej.

27. Odrębna własność lokali.

28. Ustanowienie odrębnej własności lokali. 

29. Zarząd nieruchomością wspólną na tle odrębnej własności lokali.

30. Wspólnota mieszkaniowa.

31. Sądowe ustanowienie odrębnej własności lokali.

32. Ochrona własności.

33. Roszczenie  windykacyjne i negatoryjne (art. 222 k.c.).

34. Roszczenia uzupełniające i oraz roszczenia o zwrot nakładów (art. 224-230 k.c.).

35. Zabudowa cudzego gruntu (art. 231 k.c.).

36. Wieczyste użytkowanie.

37. Prawa rzeczowe ograniczone – przepisy ogólne (art. 244-251 k.c.).

38. Użytkowanie.

39. Użytkowanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

40. Służebności gruntowe.

41. Służebność drogi koniecznej.

42. Służebności przesyłowe.

43. Zasiedzenie służebności gruntowej.

44.  Służebności osobiste.

45.  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

46.  Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (obligacyjne).

47. Posiadanie.

48. Posiadanie samoistne – zależne – dzierżenie – władztwo prekaryjne.

49. Ochrona posiadania.

50. Przeniesienie posiadania.

51. Księgi wieczyste.

52. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
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53. Zasady materialnoprawne ksiąg wieczystych.

54. Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków (porównanie).

55. Postępowanie wieczystoksięgowe.

56. Hipoteka.

57. Hipoteka umowna.

58. Hipoteka przymusowa.

59. Hipoteka a zastaw (porównanie)

Tematy prac naukowych z zakresy prawa zobowiązań:

1. Pojecie stosunku zobowiązaniowego.

2. Zobowiązania realne.

3. Wierzytelność.

4. Dług.

5. Świadczenie.

6. Odpowiedzialność dłużnika – dług a odpowiedzialność – rodzaje odpowiedzialności -

ochrona wierzyciela.

7. Rozszerzona skuteczność praw obligacyjnych (zobowiązań).

8.  Odpowiedzialność osobista.

9. Odpowiedzialność rzeczowa.

10. Zobowiązania niezupełne.

11. Świadczenie pieniężne.

12. Waloryzacja.

13. Nominalizm.

14. Klauzula rebus sic stantibus.

15. Odsetki.

16. Szkoda.

17. Związek przyczynowy.

18. Przyczynienie się poszkodowanego.

19. Zwrot nakładów i wydatków oraz ich pojęcie.

20. Zobowiązania przemienne.

21. Upoważnienie przemienne.
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22. Zobowiązania podzielne i niepodzielne.

23. Zobowiązania solidarne.

24. Solidarność nieprawidłowa (in solidum).

25. Źródła zobowiązań.

26. Akt administracyjny jako źródło zobowiązań.

27. Rodzaje umów w dziedzinie zobowiązań.

28. Treść i forma umowy.

29. Autonomia woli.

30. Swoboda umów.

31. Swoboda umów w części ogólnej kodeksu cywilnego.

32. Swoboda umów w prawie rzeczowym.

33. Swoboda umów i testowania w prawie spadkowym.

34. Swoboda umów w prawie rodzinnym.

35. Swoboda umów w prawie handlowym.

36. Swoboda umów w prawie gospodarczym.

37. Swoboda umów w prawie rolnym.

38. Swoboda umów w prawie pracy.

39. Swoboda umów w prawie bankowym.

40. Tzw. umowy administracyjnoprawne.

41. Swoboda umów na tle poszczególnych umów (np. sprzedaży, darowizny, dożywocia

itd.),  poszczególnych  instytucji  (np.  czynów  niedozwolonych,  bezpodstawnego

wzbogacenia),  poszczególnych  przepisów  prawnych  (konkretnych  lub  ich  grup)

omawiane jako części analizy poszczególnych instytucji prawnych (odrębne paragrafy

pracy  lub  w  ramach  uwag  dotyczących  poszczególnych  instytucji,  zagadnień

prawnych itd.).  Można  o  to  wzbogacić  analizę  szeregu  prac  naukowych  na  różne

tematy.

42. Umowy nazwane – mieszane – nienazwane oraz klasyfikacja i związek umów.

43. Wzory umów.

44. Regulamin.

45. Niedozwolone postanowienia umowne.

46. Culpa in contrahendo.

47. Umowa przedwstępna.

48. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią.

49. Umowa o zwolnienie dłużnika od obowiązku świadczenia.
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50. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej.

51. Wyzysk.

52. Zadatek

53. Prawo odstąpienia od umowy.

54. Odstępne.

55. Odszkodowanie umowne.

56. Bezpodstawne wzbogacenie.

57. Nienależne świadczenie.

58. Niegodziwość świadczenia.

59. Gra i zakład.

60. Zbieg roszczeń, w tym windykacyjnego i negatoryjnego – o ochronę posiadania - z

bezpodstawnego  wzbogacenia  –  z  czynu  niedozwolonego  –  niewykonania  lub

nienależytego wykonania umowy -  roszczenia o wydanie spadku (art. 1029 k.c.).

61. Czyny niedozwolone – zagadnienia ogólne (teoria deliktów).

62. Odpowiedzialność na zasadzie winy – ryzyka – zasad współżycia społecznego.

63. Odpowiedzialność za własne czyny (analiza art. 415 k.c.).

64. Wina w prawie cywilnym

65. Odpowiedzialność deliktowa osób prawnych.

66. Odpowiedzialność deliktowa Skarbu Państwa. 

67. Odpowiedzialność deliktowa państwowych osób prawnych.

68. Odpowiedzialność deliktowa jednostek samorządu terytorialnego.

69. Obrona konieczna.

70. Stan wyższej konieczności.

71. Odpowiedzialność za niepoczytalnych (art. 427 k.c.).

72. Odpowiedzialność za czyny osób, którymi się posłużono (art. 429 k.c.).

73. Odpowiedzialność za podwładnego (art. 420 k.c.).

74. Odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy.

75. Odpowiedzialność  za   szkody wyrządzone w związku z  ruchem przedsiębiorstw i

użyciem elementarnych sił przyrody.

76. Odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  ruchem  mechanicznych  środków

komunikacji.

77. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu praw podmiotowych..

78. Bezpośrednie zagrożenie wyrządzenia szkody.

79. Zbieg odpowiedzialności ex delicto i ex contractu.
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80. Szkoda na osobie.

81. Zadośćuczynienie.

82. Odpowiedzialność za produkt.

83. Przedawnienie roszczeń deliktowych.

84. Wykonanie zobowiązań.

85. Niewykonanie zobowiązań.

86. Odpowiedzialność  za  wykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań  (zasady

ogólne (art. 471-474 k.c.).

87. Skutki niewykonania zobowiązań..

88. Wykonanie i niewykonanie zobowiązań wzajemnych.

89. Wykonanie i niewykonanie zobowiązań niewzajemnych.

90. Prawo zatrzymania.

91. Kara umowna.

92. Niemożliwość świadczenia.

93. Świadczenie w miejsce wypełnienia.

94. Potrącenie.

95. Odnowienie.

96.  Zwolnienie z długu i inne wypadku wygaśnięcia zobowiązań.

97. Przelew wierzytelności.

98. Przejęcie długu.

99. Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

100. Charakterystyka  wszystkich  poszczególnych  umów  nazwanych  w  schematach

podziałowych  umów  (np.  kauzalna  –  abstrakcyjna,  odpłatna  –  nieodpłatna,

zobowiązująca – rozporządzająca itd.).

101. Sprzedaż.

102. Sprzedaż internetowa.

103. Rękojmia za wady fizyczne.

104. Rękojmia za wady prawne.

105. Gwarancja.

106. Rękojmia za wady a gwarancja (porównanie).

107. Sprzedaż na raty.

108. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności.

109. Sprzedaż na próbę.

110. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu.
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111. Prawo pierwokupu.

112. Zamiana.

113. Dostawa.

114. Kontraktacja.

115. Umowa o dzieło.

116. Umowa o roboty budowlane.

117. Najem.

118. Najem lokali.

119. Wstąpienie w stosunek najmu.

120. Dzierżawa.

121. Umowa leasingu.

122. Użyczenie.

123. Pożyczka.

124. Umowa rachunku bankowego.

125. Zlecenie.

126. Zlecenie  a  pełnomocnictwo.  Zlecenie  a  tzw.  zastępstwo  pośrednie.  Zlecenie  a

stosunek podstawowy.

127. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

128. Umowa agencyjna.

129. Komis.

130. Przewóz.

131. Spedycja.

132. Umowa ubezpieczenia.

133. Ubezpieczenia majątkowe.

134. Ubezpieczenia osobowe.

135. Przechowanie.

136. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i

podobne zakłady.

137. Umowa składu.

138. Spółka cywilna.

139. Darowizna.

140. Odwołanie darowizny.

141. Polecenie.

142. Przekazanie nieruchomości.
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143. Renta.

144. Dożywocie.

145. Umowa z następcą (u.b.s.r.)

146. Poręczenie i gwarancja bankowa.

147. Ugoda.

148. Umowa o pracę.

149. Przekaz.

150. Przyrzeczenie publiczne.

151. Papiery wartościowe i znaki legitymacyjne.

152. Weksel.

153. Czek

Tematy prac naukowych z prawa rodzinnego i opiekuńczego:

1. Prawa rodzinne w znaczeniu podmiotowym.

2. Ochrona prawna praw rodzinnych.

3. Nasiciturus (dziecko poczęte).

4. Małżeństwo.

5. Prawa i obowiązki małżonków.

6. Unieważnienie małżeństwa.

7. Małżeństwo osób chorych psychicznie.

8. Wady oświadczenia woli małżeństwa.

9. Małżeńskie ustroje majątkowe.

10. Ustawowy ustrój majątkowy.

11. Umowne ustroje majątkowe..

12. Przymusowy ustrój majątkowy.

13. Rozdzielność majątkowa.

14. Zarząd majątkiem małżonków.

15. Odpowiedzialność za zobowiązania małżonków.

16. Ustanie wspólności majątkowej.

17. Podział majątku wspólnego.

18. Umowny podział majątku wspólnego.

19. Sądowy podział majątku wspólnego.

20. Rozwód.
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21. Separacja.

22. Konkubinat w prawie cywilnym i rodzinnym..

23. Alimentacja małżonków.

24. Ojcostwo.

25. Macierzyństwo.

26. Rodzina.

27. Mąż.

28. Żona.

29. Dziecko.

30. Małoletni.

31. Chorzy psychicznie i inni niepełnosprawni w prawie rodzinnym i cywilnym.

32. Pochodzenie dziecka od męża matki.

33. Uznanie ojcostwa.

34. Sądowe ustalenie ojcostwa.

35. Dowody, w tym biologiczne ustalenia pochodzenia dziecka.

36. Przysposobienie.

37. Pokrewieństwo.

38. Powinowactwo.

39. Stosunki między rodzicami a dziećmi.

40. Władza rodzicielska.

41. Pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej.

42. Piecza zastępcza.

43. Kontakty z dzieckiem.

44.  Imię i nazwisko w prawie rodzinnym i cywilnym.

45. Akta stanu cywilnego.

46. Stan cywilny w prawie rodzinnym.

47. Reprezentacja dziecka przez rodziców i zarząd majątkiem dziecka.

48. Alimentacja.

49. Fundusz alimentacyjny.

50. Alimentacja w polskim prawie cywilnym, karnym, administracyjnym.

51. Przywileje alimentacyjne.

52. Sądowe dochodzenie alimentów.

53. Umowa alimentacyjna.

54. Opieka.
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55. Kuratela.

56. Reprezentacja  osoby  pozostającej  pod  opieką  lub  kuratelą  oraz  zarząd  majątkiem

takich osób.

57. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie i kuratela nad ubezwłasnowolnionym

częściowo.

58. Seksualność w prawie rodzinnym, cywilnym, karnym i administracyjnym.

59. Monogamia i poligamia.

60. Dobra osobiste a prawo rodzinne.

61. Karna ochrona praw rodzinnych.

62. Prawo rodzinne a prawo spadkowe.

63. Prawo rodzinne a prawo cywilne.

64.  Międzynarodowa ochrona praw rodziny.

65. Na szczególną uwagę zasługują wytłuszczone tematy (pojęcie prawa podmiotowego,

pojęcie  osoby  prawnej,  pojęcie  oświadczenia  woli,  pojęcie  czynności  prawnej,  a  także

systematyka  czynności  prawnych  i  praw  podmiotowych  (np.  prawa  obligacyjne  o

rozszerzonej skuteczności),  ignorantia iuris nocet (nieznajomość  prawa szkodzi) w prawie

cywilnym  (prywatnym), zobowiązania  realne,  culpa  in  contrahendo,  teoria  woli  –

oświadczenia  -  zaufania,  teoria  woli  na  tle  testamentu.  Powinny  te  tematy  obejmować

wykorzystanie całej literatury i orzecznictwa polskiego oraz obcego. Powinny je pisać osoby

o  ugruntowanej  wiedzy,  w  zasadzie  powinny  to  być  prace  pisane  przez  samodzielnych

pracowników  naukowych.  W  literaturze  polskiej  brak  jest  takich  prac,  a  jest  obszerna

literatura na ten temat zagraniczna, którą trzeba wykorzystać. Nie były te tematy poruszane w

literaturze polskiej poza ogólnymi wzmiankami.  Są to tematy przede wszystkim teoretyczne

z zakresu czystej cywilistyki, ale także praktyczne. 

66.  Istnieje  pilna  potrzeba  wydania  wszystkich  prac  naukowych,  a  przynajmniej

podręczników i komentarzy do prawa prywatnego austriackiego, niemieckiego, francuskiego,

rosyjskiego  znakomitych  polskich  cywilistów  Fryderyka  Zolla  (seniora),  Fryderyka  Zolla

(juniora),  Ernesta  Tilla,  Stanisława Wróblewskiego,  Władysława Leopolda Jaworskiego,  a

także Encyklopedii Podręcznej Prawa Prywatnego z okresu II RP, w drodze np. reprintów, a

wskazane byłoby wydanie tych dzieł  naukowych z odpowiednim komentarzem naukowym

polskich cywilistów i/lub historyków prawa. Są to dzieła znakomite, niczym nie ustępujące

dziełom  austriackim.  Chodziłoby  o  wydanie  zbiorcze  tych  dzieł  wymienionych  polskich

cywilistów  na  tle  kodeksu  cywilnego  austriackiego.  Są  takie  wydania  zbiorcze  dzieł

niektórych współczesnych polskich cywilistów z II  połowy XX wieku,  czemu nie  wydać
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starszych  dzieł.  Wskazane  również  byłoby  wydanie  zbiorcze  dzieł  Kazimierza

Przybyłowskiego  i  Jana  Gwiazdomorskiego  oraz  Aleksandra  Woltera  (przedwojennych  i

powojennych) i Romana Longchampsa de Bérier (przedwojennych i powojennych). Dzieła te

powinny być dofinansowane przez Ministerstwo Nauki, Uniwersytet Jagielloński, PAN, PAU,

prywatnych sponsorów, można rozpisać także subskrypcje na nie, która pokryje koszty ich

druku.
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