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Seminarium doktorskie Prof. dr. hab. Tadeusza Erecińskiego 
 

„O aktualności koncepcji następstwa procesowego w odniesieniu do uczestnika 
postępowania nieprocesowego” 

 
1. Uwagi wprowadzające  

 - koncepcja następstwa procesowego w doktrynie i jej uzasadnienie  

 - następstwo procesowe mortis causa i inter vivos w procesie cywilnym a następstwo 

 prawne  

 

2. Następstwo procesowe mortis causa 
 

1.1.Śmierć uczestnika lub utrata zdolności sądowej a możliwość powstania następstwa 
procesowego 

1.2.Koncepcje doktrynalne dotyczące następstwa procesowego w przypadku śmierci 
uczestnika postępowania nieprocesowego. Czy zachodzi potrzeba zawieszenia 
postępowania na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.? 

1.3.Następstwo procesowe w postępowaniu nieprocesowym na tle zasady 
uczestnictwa (art. 510 k.p.c.) 

1.4.Następstwo procesowe po uczestnikach materialnych 

1.5.Następstwo procesowe po uczestnikach formalnych (wnioskodawca, uczestnicy z 
mocy prawa) 

3. Następstwo procesowe inter vivos 

3.1. Stosowanie art. 192 pkt 3 k.p.c. w procesie cywilnym  
 
3.2. Ograniczenia w stosowaniu art. 192 pkt 3 k.p.c. w postępowaniu nieprocesowym  

 3.2.1. Przedmiot postępowania nieprocesowego   

 3.2.2. Zainteresowanie wynikiem postępowania a art. 192 pkt 3 k.p.c. 

Konkluzje 
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„W przypadku śmierci uczestnika postępowania o stwierdzenie nabycia spadku 
prowadzone postępowanie może toczyć się bez udziału jego spadkobierców, którzy 
mają możliwość dochodzenia ustalenia ich praw do spadku w odrębnym 
postępowaniu. Nie ma zatem podstaw do obligatoryjnego zawieszenia postępowania, 
w oparciu o art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. Nie została wyłączona możliwość zawieszenia 
postępowania z powodu śmierci uczestnika postępowania, w sytuacji uznania tego 
przez sąd za celowe, w okolicznościach konkretnej sprawy. Zawieszenie to ma 
wówczas fakultatywny charakter, podlegający w każdym przypadku ocenie sądu.” 
 
- Postanowienie SN z 20 października 2004 r., IV CK 91/04, OSNC 2005, nr 10, poz. 
177  

„Przepis art. 192 pkt 3 k.p.c. nie ma zastosowania do oceny skutków procesowych 
zbycia przez wnioskodawcę w toku postępowania o zniesienie współwłasności praw 
do rzeczy wspólnej”. 


