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I. Prawa człowieka 

1. Godność osoby ludzkiej jako źródło praw człowieka.
2. Uniwersalność podmiotowa i przedmiotowa praw człowieka.
3. Niezbywalność i niepodzielność praw człowieka.
4. Wkład I Rzeczypospolitej w dzieło rozwoju krajowej ochrony praw człowieka.
5. Prawa człowieka w Karcie Narodów Zjednoczonych.
6. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – charakter prawny, katalog praw.
7. Międzynarodowe pakty praw człowieka z 1966 r. – analiza porównawcza.
8. System Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) – pojęcie, geneza i ogólna 

charakterystyka.
9. Zasada niedyskryminacji w ochronie praw człowieka.

10. Europejska Karta Społeczna – geneza i specyfika na tle innych traktatów praw społecznych.
11. Zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka w polskim porządku prawnym.
12. Podmioty uprawnione z tytułu praw człowieka.
13. Podmioty zobowiązane z tytułu praw człowieka.
14. Porównanie charakteru i zakresu zobowiązań państw w sferze I i II generacji praw człowieka.
15. Zobowiązania pozytywne państw w sferze praw człowieka I generacji.
16. Mechanizm sprawozdań w międzynarodowej ochronie praw człowieka.
17. Mechanizm skargi państwowej w międzynarodowej ochronie praw człowieka.
18. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi indywidualnej w systemie EKPC.
19. Warunki dopuszczalności skargi indywidualnej w systemie EKPC.
20. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) – skład i struktura wewnętrzna.
21. Znaczenie prawne wyroków ETPC i gwarancje ich wykonania.
22. Granice dopuszczalności ingerencji władzy publicznej w korzystanie z praw człowieka – 

klauzule limitacyjne.
23. Test legalności w ochronie praw człowieka.
24. Test celowości w ochronie praw człowieka.
25. Test konieczności w ochronie praw człowieka.
26. Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych – derogacja zobowiązań.
27. Ograniczanie praw człowieka na podstawie tzw. wyjątków ex definitione.
28. Kary śmierci z punktu widzenia prawa międzynarodowego praw człowieka
29. Wolność od tortur oraz nieludzkiego bądź poniżającego traktowania – ogólna charakterystyka 

standardu.
30. Wolność od tortur a kwestia wydalenia lub ekstradycji.
31. Pojęcie niewolnictwa i poddaństwa oraz prawnomiędzynarodowe źródła zakazu tych praktyk.
32. Zakaz pracy przymusowej i obowiązkowej – pojęcie i podstawy prawnomiędzynarodowe
33. Granice dopuszczalności pozbawienia wolności – porównanie systemów EKPC i MPPOP
34. Standard minimalny praw osoby pozbawionej wolności.
35. Kryteria rozsądnego terminu rozpatrzenia sprawy w orzecznictwie strasburskim.
36. Domniemanie niewinności i inne gwarancie na korzyść oskarżonego
37. Prawo do poszanowania życia prywatnego w systemie EKPC.



38. Wolność religii – forum internum i forum externum.
39. Wolność ekspresji – chronione treści i formy wypowiedzi.
40. Prawo do pracy – ogólna charakterystyka standardu.

I. Prawo kanoniczne

1. Struktura Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
2. Obowiązki i uprawnienia świeckich wg Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
3. Struktura i organizacja Kościoła Katolickiego w Polsce.
4. Kościół a środki społecznego przekazu.
5. Warunki do ważnego przyjęcia poszczególnych sakramentów.
6. Czasy święte.
7. Miejsca święte.
8. Przygotowanie do zawarcia małżeństwa w świetle prawa kanonicznego.
9. Przeszkody małżeńskie w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.

10. Struktura sądownictwa kościelnego. 
11. Środki dowodowe w procesie kanonicznym. 
12. Rodzaje procesów kanonicznych. 
13. Elementy materialne i formalne skargi powodowej o nieważność małżeństwa. 

I. Prawo wyznaniowe

1. Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego.
2. Źródła polskiego prawa wyznaniowego.
3. Środki ochrony wolności sumienia i religii w prawie polskim.
4. Nauczanie religii w szkołach publicznych w Polsce.
5. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego.
6. Gwarancje wolności sumienia i wyznania w świetle Konstytucji RP z 1997 r.
7. Konkordat pomiędzy Stolica Apostolską a Rzeczpospolitą Polska z 1993 r.
8. Współdziałanie Państwa i związków wyznaniowych dla dobra człowieka i dobra wspólnego.
9. Szkolnictwo wyznaniowe.

10. Przestępstwo przeciwko wolności religijnej. 
11. Rejestrowanie związku wyznaniowego. 
12. Administracja wyznaniowa w Polsce.
13. Klauzula sumienia w prawie polskim.


