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Wybrane aspekty procesowe ograniczenia odpowiedzialności za długi
spadkowe
po wejściu w życie ustawy z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks
cywilny

I.

Wprowadzenie:

wzmianka

o

zmianie

materialno-prawnych

zasadach

odpowiedzialności w poprzednim i nowym stanie prawnym, nowe regulacje
dotyczące

wykazu

inwentarza

i

spisu

inwentarza,

zasada

ochrony

spadkobiercy?
II.

Ograniczenie

odpowiedzialności

w

postępowaniu

rozpoznawczym:

zastosowanie art. 319 kpc, przegląd dotychczasowego orzecznictwa i jego
krytyka, postulat orzekania bez odwoływania się do art. 319 kpc i jego
uzasadnienie.
III.

Ograniczenie odpowiedzialności w postępowaniu klauzulowym: zastosowanie
art. 792 kpc i jego konsekwencje, postulat zastrzegania z urzędu ograniczenia
odpowiedzialności i jego uzasadnienie,

IV.

Ograniczenie odpowiedzialności w postępowaniu egzekucyjnym: wniosek o
umorzenie postępowania i powództwo przeciwegzekucyjne jako możliwe
środki prawne służące ochronie spadkobiercy, dwa poglądy orzecznicze i ich
argumentacja,

propozycja zastosowania obu tych środków prawnych w

różnych stanach faktycznych oraz jej uzasadnienie.
V.

Podsumowanie: próba sformułowania kompleksowego - wewnętrznie spójnego
stanowiska
procesowych.

możliwego

do

zastosowania

w

różnych

konfiguracjach
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