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Recepcja prawa rzymskiego w wybranych instytucjach prawa 
kanonicznego i prawa cywilnego 

 

1. Pojęcie normy prawnej w rozumieniu prawa rzymskiego, kanonicznego i 

cywilnego. 

2. Pojęcie małżeństwa i jego rozwój w prawie rzymskim. 

3. Szczegółowa i znaczeniowa interpretacja instytucji małżeństwa podana przez 

Modestyna i Instytucje Justyniana.  

4. Instytucja małżeństwa w prawie kanonicznym: istotne przymioty i elementy 

konieczne do zaistnienia wspólnoty trwałego i dozgonnego związku. 

5. Problem sakramentalności małżeństwa ochrzczonych i wartość znaczeniowa 

przymiotów wynikających z natury i celów małżeństwa. 

6. Małżeństwo w świetle prawa cywilnego. 

7. Elementy wspólne dla definicji prawa rzymskiego – kanonicznego – cywilnego. 

8. Wpływ koncepcji małżeństwa w prawie rzymskim na obowiązującą koncepcję 

kanoniczną i cywilną. 

9. Okoliczności zawierania małżeństwa konkordatowego: podstawa prawna, 

spełnienie koniecznych wymogów, warunki osiągnięcie skutków cywilnych. 

10. Przeszkoda pokrewieństwa w prawie rzymskim.  

11. Przeszkoda pokrewieństwa w prawie kanonicznym. Obliczanie linii i stopni 

pokrewieństwa. Konieczność dyspensy i niemożliwość dyspensy kanonicznej.  

12. Recepcja norm prawa rzymskiego w normach kanonicznych i cywilnych odnośnie 

związków kazirodczych. Współczesne rozwiązania prawno-kanoniczne i prawno-

cywilne. 

13. Skutki adopcji w prawie rzymskim, kanonicznym i cywilnym. 
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14. Adopcja pełna i jednostronna. Relacje prawne między adoptującym i 

adoptowanym. Zasady wspólne dla systemu prawa rzymskiego – kanonicznego – 

cywilnego.  
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