
 

 

 

EUROPEJSKA AKADEMIA ADWOKATURY 

 

SEPARACJA, ROZWÓD I ROSZCZENIA ALIMENTACYJNE – 
WYBRANE PROBLEMY PRAKTYCZNE, AKTUALNE 

ORZECZNICTWO 
(5-6.04.2014) 

 

 Sobota - SSO Alicja Fronczyk 

1. Separacja - wybrane zagadnienia materialnoprawne (przesłanki, skutki, w tym majątkowe - orzeczenia 
separacji); 

2. Separacja - wybrane zagadnienia procesowe (postępowanie dowodowe, zmiana żądania na orzeczenie 
rozwodu, przegląd aktualneego orzecznictwa); 

3. Rozwód - zagadnienia materialnoprawne (rozkład pożycia małżeńskiego, negatywne przesłanki 
orzeczenia rozwodu, orzekanie o winie, prawo do wspólnego mieszkania); 

4. Rozwód - władza rodzicielska, konstrukcja porozumienia wychowawczego, kontakty z dzieckiem – 
aktualne orzecznictwo sądowe, elementy wyroku rozwodowego; 

5. Wybrane problemy tzw. integralności (niepodzielności) wyroku rozwodowego; zakaz reformationis in 
peius w postępowaniu rozwodowym; 

6. Rozwód – wybrane aspekty procesowe, postępowanie dowodowe, aktualne orzecznictwo sądowe. 

Niedziela - dr Ewa Michniewicz - Broda 

I. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dorosłych dzieci – konkretyzacja, zakres i moment ustania 
przedmiotowego obowiązku. 

II. Konkretyzacja obowiązku alimentacyjnego względem małoletnich dzieci wychowywanych wspólnie przez 
rodziców, w szczególności w związku małżeńskim - legitymacja procesowa jednego z rodziców jako 
przedstawiciela ustawowego dziecka w procesie przeciwko drugiemu z rodziców, zasądzenie alimentów a 
możliwość pokrzywdzenia wierzycieli jednego z małżonków (rodziców). 

III. Obowiązek alimentacyjny dziadków wobec wnuków – konkretyzacja, zakres i moment ustania 
przedmiotowego obowiązku. 

IV. Obowiązek alimentacyjny dorosłych dzieci wobec ich rodziców – konkretyzacja i  zakres przedmiotowego 
obowiązku. 

V. Obowiązek małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny oraz obowiązek alimentacyjny 
pomiędzy byłymi małżonkami – konkretyzacja, zakres i moment ustania przedmiotowego obowiązku. 

  

 



 

 

HARMONOGRAM 

Dzień I. sobota 5 kwietnia 2014 r. 

Godz. 9.00 - 9.45 przyjazd i rejestracja w hotelu uczestników 
Godz. 10.00 - 17.00  wykłady ( 6 godzin) 

Godz. 13.00 - 14.00 przerwa na obiad 
Godz. 18.00 - uroczysta kolacja 
Godz. 20.00 - impreza taneczna (w przypadku zgłoszenia ponad 40 osób) 

Dzień III.  niedziela  6 kwietnia 2014 r. 
Godz. 10.00 – 14.00   wykład ( 4 godziny) 

 * Doba hotelowa zaczyna się o 14.00, w razie możliwości pokoje będą oddawane do dyspozycji 
Uczestników szkolenia wcześniej, a kończy się o 11.00 

 

 

Szczegóły na: www.fap.org.pl 

 
 


