§ Porady prawne z myślą o Tobie
Napisano dnia: 2020-09-11 10:46:18

Wielu z nas w swoim życiu ma kontakt z salą sądową. Bywa, że już sama ta sytuacja wywołuje ogromny stres i
powoduje, że czujemy się nieporadni, a wręcz zagubieni. Wrocławska adwokat, mecenas Izabela Baran,
fachowymi publikacjami postara się wesprzeć naszych czytelników w różnych sprawach, z którymi może zdarzy
im się zetknąć. Chętnie też odpowie na pytania, które prosimy kierować na nasz adres e-mailowy:

redakcja@dkl24.media.pl

Odwołanie darowizny
Darowizna polega na obdarowaniu danej osoby (obdarowany) konkretnym składnikiem z majątku
darczyńcy na rzecz obdarowanego - ma ona formę nieodpłatnego rozporządzenia majątkiem
darczyńcy. Oznacza również, że obdarowany nie ponosi z tego tytułu żadnej opłaty z wyjątkiem
podatku od darowizny, jeśli nie jest osobą najbliższą dla darczyńcy (zgodnie z przepisami
podatkowymi są nimi m.in: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
Dwa rodzaje darowizn
Odwołaniu polegają darowizny, które jeszcze nie zostały wykonane jak i te, które już zostały
wykonane.
Darowizna niewykonana
Odwołanie darowizny jeszcze niewykonanej ma miejsce w chwili, gdy doszło do zawarcia umowy
darowizny, ale przedmiot darowizny nie przeszedł jeszcze „fizycznie” na rzecz obdarowanego.
Darczyńca może odwołać taką darowiznę tylko wtedy jeśli jej wykonanie pociągnie dla niego
uszczerbek w jego majątku własnym lub doprowadzi do sytuacji, że obdarowany będzie zubożały lub
nie będzie posiadał żadnych środków na utrzymanie własne albo osoby, wobec której jest
zobowiązany alimentacyjne.
Darowizna wykonana
Odwołanie darowizny wykonanej może nastąpić nawet po wielu latach, ale nie oznacza to, że
ustawodawca nie przewidział dla darczyńcy żadnych obostrzeń w zakresie terminu. Obecnie, aby
odwołać darowiznę wykonaną, obdarowany musi zachować się niegodnie wobec darczyńcy w sposób
bezpośredni lub pośredni. Zachowanie takie może polegać na działaniu lub zaniechaniu konkretnego
działa i musi zostać wykazane przed sądem. Jeśli opisana powyżej sytuacja ma miejsce, darczyńca ma
rok na odwołanie darowizny od chwili, kiedy dowiedział się o niegodziwym zachowaniu obdarowanego
wobec darczyńcy. W tym wypadku odwołanie darowizny następuje w formie pisemnego oświadczenia
darczyńcy, skierowanego do obdarowanego, które powinno zawierać oświadczenie o odwołaniu
darowizny z podaniem przyczyny. Następnie należy wnieść sprawę do sądu o odwołanie umowy
darowizny. W postępowaniu sądowym darczyńca jest zobligowany przez przepisy prawa, aby wykazać,
że obdarowany zachował się wobec niego niegodziwie, w związku z czym powództwo o odwołanie

umowy darowizny jest zasadne.
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