
Czy można wycofać darowiznę? 

 

Osoby strasze podejmują czasami deczyje dotyczące przekazania swojej własności innym 

osobom w trakcie życia. Robimy tak tłumacząc iż chcemy „za życia uregulować” swoje 

sprawy, oczekujemy że obdarowane osoby będą się nami opiekować . 

Darowizna, która została już wykonana, może zostać odwołana jeżeli obdarowany dopuścił 

się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności.  

 

Jeżeli zmiana naszejdoraz w ciągu roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania 

darowizny dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego, można  złożyć obdarowanemu 

na piśmie oświadczenie o odwołaniu darowizny. 

 Jeśli przewidujemy, że obdarowana osoba nie będzie chciała potwierdzić nam otrzymania 

pisma, lepiej je wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Oświadczenie darczyńcy ma jednak tylko ten skutek, że obdarowany ma obowiązek zwrócić 

rzecz. Jeśli natomiast nie zechce tego uczynić dobrowolnie, to konieczne jest wystąpienie do 

sądu o zwrot rzeczy.  

Czynnść ta musi być dokonana u notariusza jeśli przedmiotem darowizny była nieruchomość.  

 

Konieczną przesłanką skutecznego odwołania darowizny jest rażąca niewdzięczność 

obdarowanego, która powinna: 

1. co do zasady wynikać bezpośrednio z zachowania obdarowanego w stosunku do 

darczyńcy, nie uznaje się za rażącą niewdzięczność takiego zachowania obdarowanego, które 

jest niezgodne z przekonaniami darczyńcy, ale go bezpośrednio nie dotyczy, 

2. być rażąca, a więc musi to być: np. umyślne wykroczenie lub przestępstwo dokonane 

przez obdarowanego przeciwko darczyńcy, ale także np. niewypełnianie obowiązków 

względem darczyńcy takich jak obowiązek alimentacyjny, obowiązek opieki, nieudzielenie 

pomocy, mimo oczywistych możliwości, zaniedbanie w przypadku osoby nieporadnej (np. 

schorowanej), zarówno działanie, jak i zaniechanie musi być rażącym naruszeniem norm 

społecznych i rodzinnych. 

3. być obiektywna, akt niewdzięczności nie może być takim jedynie w wewnętrznym 

subiektywnym przekonaniu darczyńcy; 

4. być udowodniona, jeśli obdarowany, mimo złożenia mu oświadczenia o odwołaniu 

darowizny, nie zastosuje się do niego i konieczne będzie wytoczenie przeciwko niemu 

stosownego powództwa, to okoliczności podnoszone przez darczyńcę będą musiały zostać 

przed sądem udowodnione; konieczne będzie zatem przedstawienie określonych dokumentów 

lub wnioskowanie o przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków 

5. nie może zostać wybaczona, jeśli darczyńca przebaczył obdarowanemu, choćby tylko 

w sposób dorozumiany, to akt niewdzięczności, którego to dotyczyło, nie może zostać uznany 

za skuteczną podstawę do odwołania darowizn. 

  

 


