
Kodeks rodzinny
i opiekuńczy.
Orzecznictwo
Aplikanta

Przejdź do produktu na www.ksiegarnia.beck.pl

Sp
is

 t
re

śc
i

Wydanie 3.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19392-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-orzecznictwo-aplikanta-mateusz-kurman
https://www.ksiegarnia.beck.pl/19392-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-orzecznictwo-aplikanta-mateusz-kurman
https://www.ksiegarnia.beck.pl/19392-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-orzecznictwo-aplikanta-mateusz-kurman


V

Spis treści
Artykuł 1. [Przesłanki zawarcia małżeństwa]  ……………………………………………  1
Artykuł 2. [Ustalenie nieistnienia małżeństwa]  …………………………………………  2
Artykuł 6. [Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika]  ………………………………  3
Artykuł 8. [Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej]  ……………………………  3
Artykuł 10. [Wiek]  ………………………………………………………………………  4
Artykuł 12. [Choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy]  …………………………  4
Artykuł 13. [Bigamia]  ……………………………………………………………………  6
Artykuł 151. [Wady oświadczenia]  ………………………………………………………  6
Artykuł 17. [Unieważnienie małżeństwa]  ………………………………………………  7
Artykuł 20. [Zła wiara małżonka]  ………………………………………………………  7
Artykuł 23. [Osobiste prawa i obowiązki małżonków]  …………………………………  8
Artykuł 27. [Zaspokajanie potrzeb rodziny]  ……………………………………………  8
Artykuł 28. [Nakaz wypłaty wynagrodzenia]  ……………………………………………  14
Artykuł 281. [Uprawnienie do korzystania z mieszkania]  ………………………………  14
Artykuł 29. [Wzajemna reprezentacja]  …………………………………………………  16
Artykuł 30. [Solidarna odpowiedzialność]  ………………………………………………  16
Artykuł 31. [Wspólność ustawowa – zasada ogólna]  ……………………………………  17
Artykuł 33. [Skład majątku osobistego]  …………………………………………………  33
Artykuł 34. [Przedmioty zwykłego urządzenia domowego]  ……………………………  40
Artykuł 341. [Zakres uprawnienia do współposiadania rzeczy]  …………………………  40
Artykuł 35. [Charakter prawny wspólności]  ……………………………………………  40
Artykuł 36. [Zarząd majątkiem wspólnym]  ……………………………………………  44
Artykuł 361. [Sprzeciw wobec czynności zarządu]  ………………………………………  47
Artykuł 37. [Czynności wymagające zgody drugiego małżonka]  ………………………  47
Artykuł 38. [Ochrona dobrej wiary osób trzecich]  ………………………………………  52
Artykuł 39. [Zastępcze zezwolenie sądu]  ………………………………………………  53
Artykuł 40. [Pozbawienie samodzielnego zarządu; zastępcze zezwolenie sądu na 

dokonywanie czynności zarządu]  …………………………………………  54
Artykuł 41. [Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania zaciągnięte 

przez jednego z małżonków]  ………………………………………………  54
Artykuł 42. [Ograniczenie praw wierzyciela]  ……………………………………………  61
Artykuł 43. [Udziały w majątku wspólnym po ustaniu wspólności]  ……………………  61
Artykuł 45. [Zwrot wydatków i nakładów]  ………………………………………………  72



Spis treści

VI

Artykuł 46. [Stosowanie odpowiednio przepisów o wspólności majątku spadkowego 
i o dziale spadku]  ……………………………………………………………  95

Artykuł 47. [Umowy majątkowe małżeńskie]  ……………………………………………  102
Artykuł 471. [Powołanie się na umowę wobec osób trzecich]  …………………………  105
Artykuł 49. [Rozszerzenie wspólności]  …………………………………………………  107
Artykuł 501. [Udziały w majątku wspólnym po ustaniu wspólności]  …………………  108
Artykuł 51. [Rozdzielność majątkowa]  …………………………………………………  108
Artykuł 52. [Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej]  …………………………  109
Artykuł 54. [Skutki separacji]  ……………………………………………………………  122
Artykuł 55. [Uznanie za zmarłego]  ………………………………………………………  122
Artykuł 56. [Przesłanki rozwodu]  ………………………………………………………  123
Artykuł 57. [Wina rozkładu pożycia]  ……………………………………………………  133
Artykuł 58. [Wyrok rozwodowy]  …………………………………………………………  141
Artykuł 59. [Nazwisko po rozwodzie]  ……………………………………………………  151
Artykuł 60. [Obowiązek alimentacyjny]  …………………………………………………  152
Artykuł 617. [Pokrewieństwo]  ……………………………………………………………  162
Artykuł 618. [Powinowactwo]  ……………………………………………………………  163
Artykuł 6110. [Ustalenie macierzyństwa]  …………………………………………………  163
Artykuł 62. [Ojcostwo dziecka z małżeństwa]  …………………………………………  163
Artykuł 63. [Zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki]  ………………………………  163
Artykuł 64. [Zaprzeczenie ojcostwa przez męża ubezwłasnowolnionego całkowicie]   170
Artykuł 65. [Zaprzeczenie ojcostwa przez męża chorego psychicznie]  ………………  171
Artykuł 66. [Legitymacja bierna]  …………………………………………………………  171
Artykuł 67. [Przesłanka zaprzeczenia ojcostwa] …………………………………………  172
Artykuł 69. [Legitymacja czynna matki]  …………………………………………………  174
Artykuł 70. [Legitymacja czynna dziecka]  ………………………………………………  175
Artykuł 72. [Sposoby ustalenia ojcostwa]  ………………………………………………  176
Artykuł 73. [Uznanie ojcostwa]  …………………………………………………………  178
Artykuł 77. [Zdolność do złożenia oświadczenia]  ………………………………………  178
Artykuł 78. [Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa]  ……………………………  179
Artykuł 80. [Zakaz wytaczania powództwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności]    179
Artykuł 81. [Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa na żądanie dziecka]  ………  180
Artykuł 84. [Sądowe ustalenie ojcostwa]  ………………………………………………  181
Artykuł 85. [Domniemanie ojcostwa pozamałżeńskiego]  ………………………………  183
Artykuł 86. [Legitymacja prokuratora]  …………………………………………………  185
Artykuł 89. [Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego i dziecka nieznanych rodziców]  …  187
Artykuł 91. [Obowiązki dziecka]  …………………………………………………………  188
Artykuł 93. [Podmioty]  …………………………………………………………………  188
Artykuł 95. [Obowiązki i prawa rodziców i dzieci]  ………………………………………  189
Artykuł 96. [Piecza nad osobą dziecka]  …………………………………………………  193
Artykuł 97. [Wykonywanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców]  ………………  193
Artykuł 98. [Reprezentacja dziecka]  ……………………………………………………  195
Artykuł 99. [Ustanowienie kuratora]  ……………………………………………………  199
Artykuł 100. [Pomoc organów państwowych]  …………………………………………  201
Artykuł 101. [Zarząd majątkiem dziecka]  ………………………………………………  202



Spis treści

VII

Artykuł 103. [Przeznaczenie dochodów]  ………………………………………………  207
Artykuł 106. [Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej]  ………………………………  207
Artykuł 107. [Władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu]  …………………  208
Artykuł 109. [Ograniczenie]  ……………………………………………………………  208
Artykuł 110. [Zawieszenie]  ………………………………………………………………  210
Artykuł 111. [Pozbawienie]  ………………………………………………………………  211
Artykuł 1121. [Podział pieczy i reprezentacji]  ……………………………………………  214
Artykuł 113. [Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów]  …………………………  214
Artykuł 1136. [Odpowiednie stosowanie]   ………………………………………………  217
Artykuł 114. [Przesłanki po stronie przysposabianego]  ………………………………  218
Artykuł 1141. [Przesłanki po stronie przysposabiającego]  ………………………………  219
Artykuł 1142. [Przysposobienie zagraniczne]  ……………………………………………  220
Artykuł 115. [Przysposobienie wspólne]  ………………………………………………  220
Artykuł 1171. [Ponowne przysposobienie]  ………………………………………………  221
Artykuł 118. [Zgoda dziecka; wysłuchanie]  ……………………………………………  221
Artykuł 119. [Zgoda rodziców]  …………………………………………………………  222
Artykuł 1201. [Osobista styczność]  ………………………………………………………  222
Artykuł 121. [Przysposobienie pełne]  ……………………………………………………  223
Artykuł 122. [Nazwisko i imię]  ……………………………………………………………  224
Artykuł 123. [Władza rodzicielska]  ………………………………………………………  225
Artykuł 1241. [Przysposobienie całkowite]  ………………………………………………  225
Artykuł 125. [Rozwiązanie przysposobienia]  ……………………………………………  225
Artykuł 1251. [Niedopuszczalność rozwiązania przysposobienia]  ……………………  236
Artykuł 126. [Skutki rozwiązania]  ………………………………………………………  237
Artykuł 127. [Legitymacja prokuratora]  …………………………………………………  238
Artykuł 128. [Pojęcie; alimentacja krewnych]  …………………………………………  238
Artykuł 129. [Kolejność]  …………………………………………………………………  242
Artykuł 131. [Przysposobienie niepełne]  ………………………………………………  243
Artykuł 132. [Alimentacja w dalszej kolejności]  …………………………………………  244
Artykuł 133. [Obowiązek rodziców względem dziecka]  ………………………………  246
Artykuł 135. [Zakres i wykonanie]  ………………………………………………………  256
Artykuł 136. [Ochrona interesu alimentowanego]  ……………………………………  265
Artykuł 137. [Przedawnienie]  ……………………………………………………………  266
Artykuł 138. [Zmiana stosunków]  ………………………………………………………  266
Artykuł 139. [Wygaśnięcie]  ………………………………………………………………  271
Artykuł 140. [Regres]  ……………………………………………………………………  271
Artykuł 141. [Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego]  …………………………  275
Artykuł 144. [Obowiązek powinowatych]  ………………………………………………  276
Artykuł 148. [Cechy dyskwalifikujące]  …………………………………………………  277
Artykuł 149. [Wskazania preferencyjne]  …………………………………………………  278
Artykuł 154. [Zasady]  ……………………………………………………………………  278
Artykuł 156. [Ważniejsze sprawy małoletniego]  ………………………………………  279
Artykuł 159. [Reprezentacja]  ……………………………………………………………  280
Artykuł 162. [Wynagrodzenie opiekuna]  ………………………………………………  281



Spis treści

VIII

Artykuł 163. [Zwrot kosztów]  ……………………………………………………………  282
Artykuł 167. [Kontrola sądowa]  …………………………………………………………  283
Artykuł 169. [Przesłanki]  …………………………………………………………………  283
Artykuł 174. [Oddanie majątku]  …………………………………………………………  283
Artykuł 175. [Stosowanie odpowiednio przepisów o opiece nad małoletnim]  ………  283
Artykuł 178. [Odesłanie]  …………………………………………………………………  285
Artykuł 179. [Odpłatność]  ………………………………………………………………  286
Artykuł 180. [Ustanie]  ……………………………………………………………………  286
Artykuł 181. [Ubezwłasnowolnienie częściowe]  ………………………………………  287
Artykuł 183. [Osoba niepełnosprawna]  …………………………………………………  288
Artykuł 184. [Osoba nieobecna, uznana za zmarłą]  ……………………………………  289
Rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez 
rozwiedzionych małżonków  ……………………………………………………………  292
Zalecenia kierunkowe w sprawie wzmożenia ochrony rodziny  ………………………  296
Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie stosowania 
przepisów art. 56 oraz 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  ………………………  309



Przejdź do księgarni 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19392-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-orzecznictwo-aplikanta-mateusz-kurman

	spis
	19392-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-orzecznictwo-aplikanta-mateusz-kurman-spis
	2

