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Nietrafność powoływania się na przebaczenie 
przez polski Kodeks cywilny?

Streszczenie:

Od ponad 80 lat przebaczenie jest przedmiotem regulacji prawa prywatnego. Do mo-
mentu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu cywilnego z 2015 roku, spory w doktrynie 
i orzecznictwie istniały już co do samej kwalifikacji prawnej tej kategorii. Uznawano 
je bowiem za: akt czysto emocjonalny, oświadczenie podobne do oświadczenia woli, a na-
wet za samo oświadczenie woli. Dopiero wspomniana nowela, kwalifikując przebaczenie 
jako inne oświadczenie, sprecyzowała przepisy regulujące kategorię przebaczenia. Ni-
niejsze opracowanie przedstawia istotę i rolę przebaczenia w kodeksie cywilnym. Jest 
także analizą sposobu, a wręcz zasadności, ustawowej regulacji przebaczenia. Oprócz 
części traktującej o strukturze przebaczenia i granicach jego oddziaływania na instytu-
cje prawne (moc wydziedziczenia po przebaczeniu, dorozumiane przebaczenie w drodze 
rozrządzenia testamentowego czy ważność przebaczenia z reservatio mentalis), opraco-
wanie zawiera dwa spostrzeżenia. 

Pierwsze z nich wiąże się z potrzebą lepszego dopasowania regulacji przebaczenia 
do potrzeb obrotu cywilnoprawnego. Uzasadnione jest umożliwienie przebaczającemu 
dołączenia warunku do swojego oświadczenia. Pozwala ono bowiem na bardziej skutecz-
ne oddziaływania na zachowanie adresata przebaczenia. Wątpliwości nie powinna też 
budzić dopuszczalność dorozumianego przebaczenia w drodze przysporzenia testamen-
towego po nieakceptowalnym społecznie zachowaniu. 

Drugie natomiast wiąże się z nadmierną ingerencją prawodawcy w życie osobiste po-
przez regulację przebaczenia. Osobiste więzi nie powinny być przedmiotem ingerencji 
ustawodawczej, szczególnie w gałęzi prawa, w której oddziaływanie na stosunek prawny 
ma raczej charakter horyzontalny niż wertykalny. Ograniczenie terminem uprawnienia 
do odwołania wykonanej darowizny przez darczyńcę bądź jego spadkobierców jest do-
wodem na możliwość osiągnięcia skutków przebaczenia bez wkraczania w ściśle prywat-

1  Autor jest studentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
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ną sferę uczestników obrotu. Przebaczenie bowiem, jako kategoria prawa cywilnego, nie 
powinno nadmiernie krępować przysparzającego.

Oba te spostrzeżenia można w istocie sprowadzić do jednego mianownika. Zarów-
no postulat dopasowania regulacji do potrzeb, jak i wyłączenia przebaczenia z kodek-
su, mają zwiększać elastyczność prawa, która pozwala na lepsze dopasowanie regulacji 
do ludzkich potrzeb. Zawsze bowiem należy pamiętać, że prawo pozytywne jest jedynie 
instrumentem opisu rzeczywistości, a nie samoistnym punktem odniesienia.

Słowa kluczowe: inne oświadczenia, elastyczność przebaczenia, niejednolitość 
kategorii przebaczenia w prawie cywilnym, niezasadność zawarcia przebaczenia 
w kodeksie cywilnym

Wstęp

Przebaczenie uchodzi za najsilniejsze bodaj odbicie etyki chrześcijańskiej w polskim 
prawie cywilnym. Bez względu na zakres praw i wolności religijnych jednostki znaj-
dowało ono swoje miejsce w Kodeksie zobowiązań2, dekrecie spadkowym3 i obowią-
zującym obecnie Kodeksie cywilnym4. Wydaje się głęboko zakorzenione w systemie 
wartości prawodawcy, bo obdarzone jest doniosłością prawną w oderwaniu od obo-
wiązującego ustroju. Powszechna zgoda co do jego wagi w życiu społecznym może 
świadczyć o istnieniu swoistej stałej antropologicznej, która każdego pokrzywdzonego, 
choćby podświadomie, prowadzi do darowania win sprawcy.

Ponad osiemdziesięcioletnia obecność przebaczenia w przepisach prawa cywilne-
go nie wpłynęła jednak na klarowność i spójność tej kategorii. Jej pozorna jednoli-
tość, szereg wątpliwości i kontrowersji w doktrynie oraz orzecznictwie co do jej istoty 
i skutków, skłaniają do pochylenia się nad rolą przebaczenia w cywilnym porządku 
prawnym. Szczególnie, że niedawna nowelizacja Kodeksu cywilnego5 zakwalifikowała 
przebaczenie do kategorii innych oświadczeń6, rozjaśniając nieco spory związane z jego 
kwalifikacją prawną i wskazując zakres przepisów, które powinny być odpowiednio 
stosowane do tej kategorii Kodeksu cywilnego. 

Kategoria przebaczenia w Kodeksie cywilnym

Analizę prawną przebaczenia dobrze jest rozpocząć od wykładni językowej. Uniwer-
salny słownik języka polskiego traktuje, że przebaczyć to znaczy przestać gniewać się 
na kogoś, darować komuś winę7. Do przebaczenia zatem nie jest konieczny powrót 
2  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań 
(Dz.U. z 1933, Nr 82, poz. 598).

3  Dekret z dnia 8 października 1946 r. – Prawo spadkowe (Dz.U. z 1946, Nr 60, poz. 328).
4  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.).
5  Ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015, poz. 1311).

6  P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016, 
s. 167 zalicza do kategorii innych oświadczeń przebaczenia i oświadczenia wiedzy.

7  Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. III, Warszawa 2003, s. 614.
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do stosunków sprzed zachowania, będącego przedmiotem przebaczenia. Jest ono raczej 
swoistą deklaracją, że przebaczający nie będzie w przyszłości wyciągał konsekwencji 
z zachowania, które darował.

Polski Kodeks cywilny wspomina o przebaczeniu w związku z trzema instytucjami 
prawnymi: darowizną8, wydziedziczeniem9 – pozbawieniem prawa do zachowku10 
oraz uznaniem dziedzica za niegodnego dziedziczenia11. Te trzy związki instytucji 
prawnych i przebaczenia opisują cztery potencjalne stosunki między beneficjentem 
a przysparzającym, na które oddziałuje przebaczenie. Dwia z nich – wydziedziczenie 
i odwołanie darowizny przez darczyńcę – dotyczą sytuacji za życia przysparzającego, 
a więc są od niego całkowicie zależne. Druga para – uznanie za niegodnego i odwo-
łanie darowizny przez dziedziców – jako zdarzenie po jego śmierci, pozostaje poza 
jego oddziaływaniem. 

Rolą przebaczenia w stosunkach z pierwszej grupy jest ograniczanie autonomii woli 
darczyńcy i testatora. Skoro przywraca ono równowagę etyczną w relacjach między 
przysparzającym a przysporzonym12, to – zdaniem ustawodawcy – niezasadnym jest 
pozostawienie w rękach tego pierwszego możliwości wydziedziczenia albo odwołania 
darowizny. Z inicjatywy darczyńcy albo potencjalnego testatora dochodzi do ograni-
czenia własnych uprawnień pozwalających na pozbawienie przysporzenia.

W drugiej parze okoliczności – dotyczących sytuacji po śmierci przysparzającego – 
przebaczenie chroni zgoła inne wartości. Nie jest bowiem ograniczeniem swobody 
kształtowania losów majątku po śmierci, jak mogłoby się wydawać z uwagi na jednolitą 
strukturę przebaczenia w Kodeksie cywilnym. Przebaczając, uprawniony kształtuje 
los swojego majątku albo przedmiotu darowizny po śmierci. Ma przecież możliwość 
pozbawienia swoich dziedziców prawa do odwołania darowizny, a osoby mające interes 
w stwierdzeniu niegodności dziedziczenia pozbawić uprawnienia do zainicjowania 
tego postępowania. Przebaczenie tedy w drugiej grupie okoliczności jest czynnikiem 
wysoce indywidualistycznym, wzmacniającym swobodę oddziaływania na los majątku 
po śmierci przysparzającego.

Przebaczenie ma zatem służebny charakter względem wspomnianych instytucji. Jest 
pochodną ograniczenia uprawnień przysparzającego bądź jego spadkodawcy. Gdyby 
prawo nie przewidywało zachowku, a w konsekwencji wydziedziczenia, nie byłoby 
w polskim kodeksie cywilnym miejsca na przebaczenie. Ta sama relacja wtórności 
istnieje względem kategorii niegodności dziedziczenia i odwołania darowizny. Przeba-
czenie stanowi więc czynnik ograniczający fakultatywne uprawnienie do pozbawienia 
istniejącego albo potencjalnego przysporzenia. Powstanie wspomnianego fakultatyw-
nego uprawnienia jest całkowicie uzależnione od zachowania przysporzonego. Jego 
wygaśnięcie jest jednak w wyłącznej gestii przysparzającego.

8  Art. 899 k.c.
9  Art. 1010 k.c.
10  B. Kordasiewicz [w:] System Prawa Prywatnego, t. X, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015, s. 1051.
11  Art. 930 k.c.
12  R. Longchamps de Bérier, Zobowiązania, Lwów 1937, s. 481.
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Doktryna prawa cywilnego wypracowała trzy różne stanowiska co do charakteru 
prawnego przebaczenia. Zgodnie z pierwszym, należy je zakwalifikować do kategorii 
oświadczeń woli13. Zgodnie z teorią, do aktu przebaczenia należy stosować przepisy 
o oświadczeniu woli w pełni. Drugi zaś pogląd stanowi, że przebaczenie jest aktem 
czysto uczuciowym14, a w konsekwencji nie dopuszcza się stosowania do niego przepi-
sów o oświadczeniach woli. Między tymi dwoma skrajnymi pozycjami powstało trzecie 
stanowisko, zgodnie z którym przebaczenie jest innym rodzajem oświadczenia i stosuje 
się do niego odpowiednio przepisy o oświadczeniach woli15. Spór ten po ponad 50 latach 
przeszedł z płaszczyzny soft na hard law. Prawodawca wybrał pośrednie stanowisko, 
nakazując stosowanie do przebaczenia przepisów o oświadczeniach woli odpowiednio16. 
Wymagana przez ustawodawcę odpowiedniość stosowania wymaga wielowątkowego 
odniesienia istoty wspomnianego urządzenia do przepisów znajdujących się w części 
ogólnej prawa cywilnego. Nie wszystkie przepisy właściwe dla oświadczeń woli będą 
mogły mieć swoje zastosowanie kategorii innych oświadczeń.

Poniższe rozważania będą odnosiły się, zarówno do przebaczenia w prawie zobowią-
zań, jak i prawie spadkowym. Jest to konsekwencja jednolitości struktury przebaczenia 
w prawie cywilnym17. Badanie odpowiedniego stosowania przepisów o oświadczeniach 
woli będzie przeprowadzone zgodnie z kolejnością zaproponowaną przez prawodawcę 
w Kodeksie cywilnym – począwszy od zdolności do czynności prawnych, których ele-
mentami są oświadczenia woli18.

Przebaczenie a nowelizacja Kodeksu cywilnego

Zarówno regulacje prawa spadkowego, jak i ta dotycząca darowizny jasno wyrażają, 
że posiadanie zdolności do czynności prawnych nie jest warunkiem koniecznym sku-
teczności przebaczenia. Ten element samoświadomości został tutaj odformalizowany 
do poziomu dostatecznego rozeznania. Równie skuteczne będzie tedy przebaczenie 
dokonane przez małoletniego, jak i przez osobę ubezwłasnowolnioną. Rzecz jasna, 
interpretując oświadczenia pochodzące od osoby pozbawionej zdolności do czynności 
prawnych wymagana jest wzmożona czujność. Nie bez powodu ustawodawca bądź sąd 
pozbawił te osoby pełnego prawa do uczestniczenia w obrocie gospodarczym. Co wię-
cej, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych nie prowadzi do bezwarunko-
wego posiadania dostatecznego rozeznania. Wymaga się zatem od wybaczającego, aby 
posiadał rzeczywistą i świadomą wolę przebaczenia19. Jego świadomość musi rozciągać 

13  J. Pietrzykowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1972, s. 1843.
14  M. Warciński, Odwołanie darowizny wykonanej, Warszawa 2012, s. 23. 
15  J. Piątowski [w:] System Prawa Cywilnego, t. IV, red. J. Piątowski, Wrocław 1986, s. 114.
16  Art. 651 k.c.
17  A. Kozaczka, Charakter prawny przebaczenia w prawie cywilnym, Nowe Prawo 1972, nr 10, s. 1548 
i nast. 

18  P. Machnikowski, op.cit., s. 146.
19  M. Safjan [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do artykułów 450–1088, red. K. Pietrzykowski, 
Warszawa 2011, s. 902.
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się na zachowanie będące przedmiotem przebaczenia oraz samą intencję przebaczenia. 
Nie musi rozpoznawać skutków prawnych aktu przebaczenia20. Clou tego aktu znajduje 
się bowiem w sferze etycznej, która pozostaje poza ingerencją ustawodawcy.

Rozważania nad przepisami części ogólnej dotyczącymi osób skłaniają do zastano-
wienia, czy krąg adresatów przebaczenia może być ograniczony. Polski ustawodawca 
zdecydował się na zrównanie ze sobą wszystkich trzech grup uczestników obrotu. Nie 
ma wątpliwości, że z uwagi na ściśle osobisty charakter przebaczenia nie można go 
stosować do relacji innych niż między osobami fizycznymi. Nawet najbardziej skrajna 
postawa teoretycznoprawna, nadająca wytworom myśli ludzkiej miano osobowości, 
nie pozwoli stosować przepisów o przebaczeniu do relacji, w której jedna ze stron nie 
jest osobą fizyczną. 

Fragment części ogólnej o czynnościach prawnych dostarcza wskazówek co do ak-
ceptowalnej przez prawo formy oświadczenia woli. Stosując przepisy o oświadczeniach 
woli do przebaczenia odpowiednio, akt ten nie znosi żadnych ograniczeń co do for-
my. Cieszy się dowolnością tej ostatniej, charakterystyczną dla oświadczeń woli, która 
może ulec ograniczeniu wyłącznie w ustawowo wyliczonych przypadkach. Ewentualna 
pisemność albo inne formy szczególne wpływają wyłącznie na komfort dowodowy 
osoby, która uzyskała przebaczenie. Co więcej, sam akt przebaczenia dla skuteczności 
nie musi być uzewnętrzniony21. Ubranie go w jakąkolwiek formę ma wpływ wyłącznie 
na sferę dowodową. Brak kwalifikowanych wymogów formalnych przebaczenia może 
prowadzić do potencjalnych nadużyć. Choć pozytywnie wpływa na elastyczność prawa, 
to pozostawia – przerażonym wizją utraty przysporzenia beneficjentom – możliwość 
spreparowania dokumentów dowodzących uzyskanie takiego oświadczenia od przy-
sparzającego22. Nie znaczy to jednak, że odpowiedzią na czyny kryminalne powinny 
być zmiany prawa cywilnego.

Stosując odpowiednio przepisy o czynnościach prawnych należy stwierdzić, że do-
puszczalne jest odwołanie przebaczenia23. Oświadczenie odwołujące ten akt musi więc 
dotrzeć do jego adresata jednocześnie bądź przed oświadczeniem o przebaczeniu. 
Ewentualne zastrzeżenie odwołalności czy bezwarunkowej dopuszczalności odwoła-
nia przebaczenia należy uznać za bezskuteczne24. Działania chwiejnych emocjonalnie 
uczestników obrotu nie powinny zyskiwać prawnej aprobaty.

Przywołane powyżej przepisy regulujące istotę czynności prawnych prowadzą 
do rozważań nad dopuszczalnością stosowania do przebaczenia kolejnych artykułuów 
Kodeksu cywilnego. Chodzi o art. 65 § 1 k.c., traktujący o sposobie wykładni oświadczeń 
20  Ibidem.
21  M. Krajewski, Przebaczenie i inne okoliczności pozwalające wyłączające możliwość uznania za niegod-
nego, Państwo i Prawo 1997, nr 5, s. 69; odmiennie P. Księżak, Przebaczenie w polskim prawie cywilnym, 
Państwo i Prawo 2006, nr 7, s. 61.

22  M. Krajewski, op.cit., s. 66.
23  A. Kozaczka, Na marginesie przebaczenie w projekcie Kodeksu cywilnego PRL z 1960, Ruch Prawni-
czy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1962, z. 1, s. 111.

24  S. Grzybowski [w:] System Prawa Cywilnego, t. III, cz. 2, red. S. Grzybowski, Wrocław 1976, s. 252 
proponuje bezwarunkową dopuszczalność odwołania darowizny, której skuteczność mogłaby być przed-
miotem badania przez sąd.
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woli, który daje względny prymat czynnikowi obiektywnemu nad wewnętrzną wolą25. 
Z uwagi na emocjonalny charakter przebaczenia i brak wymogu posiadania zdolności 
do czynności prawnych, słusznym będzie użyć teorii woli właściwej dla prawa spad-
kowego. Pozwala ona bowiem na bardziej wierne odzwierciedlenie wewnętrznych 
przeżyć przebaczającego, które nierzadko mogą się różnić od uzewnętrznionego za-
chowania. Należałoby tutaj raczej poświęcić zasadę pewności obrotu na rzecz oddania 
rzeczywistego zamiaru przebaczającego. Nie można go obciążać kosztem udzielenia 
„gwarancji” osobie postępującej wobec niego niegodziwie. Tak daleko idąca ochrona 
osoby uzyskującej przysporzenie pod tytułem darmym nie licuje z proporcjonalnością 
skali ochrony strony do poniesionego kosztu czy ryzyka. W konsekwencji najlepszym 
rozwiązaniem będzie zastosowanie metody wykładni właściwej dla rozrządzeń testa-
mentowych do wszystkich stosunków związanych z przebaczeniem, bez różnicowania 
ze względu na części prawa cywilnego.

Po rozważaniach nad sposobem wykładni przebaczenia, należy przejść do ewentu-
alnych wad, jakimi może być ono obciążone. Wymóg dostatecznego rozeznania, któ-
ry został postawiony przed każdym przebaczającym, wyklucza stosowanie przepisów 
unieważniających oświadczenie wskutek braku świadomości albo swobody nadawcy 
oświadczenia26. Wszak okoliczności przewidywane przez tę wadę oświadczenia woli 
zawierają się we wspomnianym wyżej szczególnym wymaganiu dostatecznego rozezna-
nia. Są to takie same przepisy stawiające wymogi odpowiedniego postrzegania i prze-
twarzania rzeczywistości z tą wyłącznie różnicą, że te pochodzące z części o wadach 
oświadczeń woli definiują ją w sposób negatywny, w przeciwieństwie do przepisów 
szczególnych dotyczących przebaczenia.

Co do pozorności przebaczenia, wydaje się, że nie zawsze będzie można mówić 
o możliwości stosowania tej wady oświadczenia. Skoro przebaczenie nie musi być wyra-
żone na zewnątrz, nie zawsze będzie mogło być pozorne27. Dla tych uzewnętrznionych, 
które przybrały jakąś formę, pozorność będzie możliwa, choć wydaje się wątpliwa. 
Trudno wyobrazić sobie okoliczności, w których przebaczający i adresat przebaczenia 
dogadują się, że dojdzie do pozornego przebaczenia. Za taką konstrukcją nie stoją żadne 
wymierne korzyści dla stron, a nawet jeśli jakieś zaistniałyby, to przebaczenie może 
być obciążone wyłącznie wadą pozorności prostej. Nie sposób zbudować przebaczenia 
jako symulowanego aktu dla jakiejkolwiek innej czynności dyssymulowanej, bo nie 
ma prawnie doniosłej czynności, której ukrycie przebaczenia w drodze symulowania 
mogłoby przynieść jakąkolwiek wartość dodaną dla strony.

W sferze pozorności przebaczenia można jednak wyobrazić sobie zastrzeżenie po-
tajemne po stronie przebaczającego. Wydaje się, że przebaczenie rażącej niewdzięcz-
ności z reservatio mentalis nie będzie się rządziło innymi regułami niż przebaczenie 
niegodności czy zachowań pozwalających na wydziedziczenie. Ściśle osobisty cha-
rakter przebaczenia pozwala pominąć ewentualne dystynkcje i do wszystkich aktów 

25  A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 281.
26  K. Mularski, Czynności podobne do czynności prawnych, Warszawa 2011, s. 350.
27  Ibidem, s. 352–353; odrębną kwestią są ewentualne problemy dowodowe przy nieuzewnętrznionym 
przebaczeniu.
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przebaczenia stosować subiektywistyczną wykładnię tego oświadczenia28, która będzie 
prowadziła do bezskuteczności takiego przebaczenia we wszystkich przypadkach. Im 
mniej zobiektywizowany standard wykładni takich oświadczeń, tym większy zakres 
oddziaływania wady pozorności bądź zastrzeżenia potajemnego.

Wydaje się, że dopuszczalność stosowania przepisów o błędzie do przebaczenia bę-
dzie zawsze wyłączona. Podobnie jak przy braku świadomości albo swobody nadawcy 
oświadczenia, wada w postaci błędu zawiera się w wymogu dostatecznego rozeznania 
przebaczającego. Ta sama zasada stosuje się do postępu, który jest przecież kwalifiko-
waną formą błędu29. 

Najmniej kontrowersji budzi dopuszczalność stosowania groźby do aktu przebacze-
nia30. Kierowanie się zsubiektywizowanym wzorcem wykładni pozwala na stosowanie 
do przebaczenia wad oświadczeń woli właściwych dla rozrządzeń testamentowych31. 
Pozwala to na złagodzenie wymogów warunkujących doniosłość tej wady. Zalicza się 
do nich zorientowany na adresata groźby wymóg obawy przed jej ziszczeniem32 oraz 
fakt, że każda groźba, która ma choćby najmniejszy wpływ na przebaczenie, jest bez-
prawna, a zatem doniosła prawnie33. Przyjęcie tego rozwiązania pozwala na bardziej 
dokładne odzwierciedlenie indywidualistycznego charakteru przebaczenia.

Należy uznać, że przebaczenie obciążone którąś ze wspomnianych wad będzie bez-
skuteczne34. Ta sama sankcja obejmie przebaczenia, którego dokonano bez koniecznego 
dostatecznego rozeznania. 

Przywołana na wstępie rozważań nowelizacja oddziałuje również na odpowied-
nie stosowanie do przebaczenia przepisów o warunku. Traktowanie przebaczenia 
jako czystego aktu uczuciowego wyklucza dopuszczalność warunkowości takiej 
czynności35. Zaliczając jednakże przebaczenie do grupy innych oświadczeń, taka 
kwalifikacja nie wydaje się zasadna. Można bowiem wyobrazić sobie uzależnienie 
udzielenia przebaczenia pokrzywdzonemu od dokonania przez niego działań pro-
wadzących w pożądanym kierunku. Rzecz jasna przepisy o warunku znajdą zasto-
sowanie wyłącznie do tych zachowań, na które potencjalny adresat przebaczenia nie 
ma wyłącznego wpływu36. Termin natomiast może być użyty przez przebaczającego 
w połączeniu z warunkiem dla ewentualnego poddania próbie sprawcy nieakcep-
towalnego społecznie zachowania. Co do typów warunków i terminów wydaje się, 
że zawieszające i końcowe mogą być stosowane do przebaczenia. Wątpliwości może 

28  J. Grykiel [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–44911, t. I, red. M. Gutowski, Warszawa 2016, s. 446.
29  Z. Radwański [w:] System Prawa Prywatnego, t. II, red. Z. Radwański, Warszawa 2008, s. 411.
30  J. Grykiel, op.cit., s. 447.
31  Art. 945 k.c.
32  B. Lewaszkiewicz-Petrykowska [w:] Prace z prawa cywilnego wydane dla uczczenia pracy nauko-
wej profesora Józefa Stanisława Piątowskiego, red. B. Kordasiewicz, E. Łętowska, Wrocław 1985, s. 211.

33  Ibidem.
34  J. Grykiel, op.cit., s. 448.
35  E. Skowrońska-Bocian [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Spadki, Warszawa 2003, s. 52; M. Paz-
dan [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1998, s. 714; A. Kozaczka, Na marginesie…, s. 111.

36  Warunek w rozumieniu prawa cywilnego jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym.
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budzić dopuszczalność warunku rozwiązującego bądź terminu końcowego, jeśli 
będzie ona godzić w istotę stosunku, na który oddziałuje przebaczenie, albo na samo 
przebaczenie. Funkcjonalność przebaczenia, która pozwoli na oddanie złożoności 
ludzkiej sfery emocjonalnej, powinna wziąć górę nad usilnymi dążeniami do uzyska-
nia klarownej i koherentnej regulacji. Nadmierne uproszczenie istoty przebaczenia 
w prawie cywilnym prowadzić może do zbytniego oddalenia się prawa od, nierzadko 
zawiłych, relacji społecznych.

Z uwagi na osobisty charakter przebaczenia, nie dopuszcza się dokonania go przez 
przedstawiciela37. Nie wyklucza to jednak przekazania go za pośrednictwem posłań-
ca38. Wyłącznie odtwarzając uzewnętrzniony uprzednio akt przebaczenia nie ingeruje 
on bowiem w jego kształt, tym samym nie narusza jego osobistego charakteru. W kon-
sekwencji braku wymogu zdolności do czynności prawnych, przebaczenie nie wymaga 
zgody przedstawiciela ustawowego39.

Choć wydawało się, że wprowadzenie przepisów o innych oświadczeniach położy 
kres rozbieżnościom co do istoty przebaczenia, to  niestety prawodawcy nie udało 
się osiągnąć tego celu. Już wstępna kwalifikacja, nie wspominając o odpowiedniości 
stosowania, tworzy szerokie spektrum postrzegania miejsca przebaczenia w porząd-
ku prawnym40. Zarysowane wyżej problemy dotyczą wszystkich relacji, w których 
przebaczenie ingeruje w sytuację prawną podmiotów. Te zarysowane niżej będą się 
odnosiły wyłącznie do poszczególnych instytucji, których kształt pozostaje pod wpły-
wem przebaczenia.

Przebaczenie a odwołanie darowizny

Na mocy ustawy darczyńca może, na podstawie dwóch okoliczności, odwołać poczy-
nioną przez siebie darowiznę. Konsensualny charakter umowy pozwala podzielić ten 
stosunek zobowiązaniowy na dwie fazy – przed i po wydaniu przedmiotu darowizny. 
Przed wydaniem przedmiotu umowy darczyńca może odwołać swoje przysporzenie, 
gdy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie w okresie od zawarcia umowy do po-
tencjalnego odwołania, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku 
dla jego własnego utrzymania, odpowiednio do usprawiedliwionych potrzeb, albo bez 
uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych41. Ponad-
to może ją też odwołać w razie zaistnienia po stronie obdarowanego stanu rażącej 
niewdzięczności42. Pomocą w wypełnieniu tego nieostrego terminu mogą być katalogi 
zawarte w projekcie i ostatecznym brzmieniu Kodeksu zobowiązań. Projekt przewi-
dywał, że podstawą do odwołania wykonanej darowizny jest ciężka niewdzięczność 
przejawiająca się uchybieniem karno-skarbowym bądź naruszeniem obowiązków 

37  E. Skowrońska-Bocian, op.cit., s. 52.
38  P. Księżak, Przebaczenie w polskim prawie cywilnym, Państwo i Prawo 2006, z. 7, s. 65.
39  Ibidem.
40  P. Księżak, op.cit., s. 112.
41  Art. 896 k.c.
42  Art. 898 § 1 k.c.
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familijno-prawnych43. Katalog ten miał zatem charakter zamknięty. Ostateczna wersja 
Kodeksu zobowiązań przyjęła koncepcję otwartego katalogu zachowań wyczerpują-
cych podstawę odwołania wykonanej darowizny. Zmieniono wcześniejsze przesłanki 
z projektu na ciężkie naruszenie obowiązków rodzinnych i popełnienie przestępstwa 
jako przykłady rażącej niewdzięczności44. 

Zgodnie ze współczesnym orzecznictwem, taką rażącą niewdzięcznością może być 
pozostawienie darczyńcy bez koniecznej pomocy, mimo istnienia zobowiązania do ali-
mentacji w pierwszej kolejności, na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego45 innych osób46, czy obmawianie darczyńcy w gronie osób trzecich47. Rzecz 
jasna, z uwagi na zastosowanie klauzuli generalnej, ten katalog jest otwarty. Należy 
również podkreślić, że ewentualne niewykonanie przez obdarowanego obowiązku, 
który został dołączony do postanowień umowy darowizny, raczej nie spełnia przesła-
nek rażącej niewdzięczności. Dojdzie do niej wówczas, gdy darowany ma możliwość 
wykonywania tych obowiązków, a pomimo to uchyla się od nich wypełnienia48.

Po uprzednim wykonaniu umowy darowizny darczyńca może ją odwołać wyłącznie 
w razie zaistnienia rażącej niewdzięczności. Popadnięcie w stan niedostatku pozwoli 
mu wyłącznie na roszczenie względem obdarowanego o dostarczenie środków niezbęd-
nych do zaspokojenia uzasadnionych potrzeb i wykonania obowiązków alimentacyj-
nych. Granicami obowiązku przysporzonego jest istniejące wzbogacenie wynikające 
z darowizny (ulega ono bowiem zmianom spowodowanym fluktuacjami cen czy amor-
tyzacją). To po stronie przysporzonego leży decyzja o zwrocie przedmiotu darowizny, 
która skutkuje zwolnieniem z obowiązku alimentacyjnego. Po wykonaniu darowizny 
darczyńca nie ma zatem uprawnienia do odwołania darowizny. Inicjatywa zwrotu 
przedmiotu darowizny leży po stronie przysporzonego.

Dalsza część jednostki redakcyjnej, która rozpoczyna się od zarysowania wpływu 
przebaczenia na możliwość odwołania darowizny, wskazuje, że prawo do jej odwoła-
nia nie jest podmiotowo związane z darczyńcą. Akcentując leżącą u podstaw prawa 
prywatnego zasadę sukcesji uniwersalnej, ustawodawca udziela dziedzicom darczyńcy 
prawa do odwołania darowizny z powodu niewdzięczności, jeśli darczyńca w chwili 
śmierci był uprawniony do odwołania albo ofiarowany umyślnie pozbawił darczyńcę 
życia lub wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy. Wydaje 
się, że opuszczenie terminu rażącego charakteru niewdzięczności nie jest tutaj skrótem 
myślowym czy błędem ustawodawcy. Zgodnie z pierwszą przesłanką, uprawnienie 
do odwołania wykonanej darowizny przysługuje spadkobiercom, jeśli przysługiwało 
spadkodawcy. Temu ostatniemu przysługuje jedynie, gdy niewdzięczność miała cha-
rakter rażący. Umyślne spowodowanie śmierci bądź rozstroju zdrowia prowadzącego 

43  E. Till, R. Longchamps de Bérier, Polskie prawo zobowiązań (część szczegółowa). Projekt wstępny z mo-
tywami, Lwów 1928, art. 77.

44  Art. 366 k.z.
45  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964, Nr 9, poz. 59 ze zm.).
46  Wyrok SA w Poznaniu z 15 lutego 1994 r., I ACr 684/93, Wok. 1994, Nr 11, s. 51.
47  Wyrok SN z 17 listopada 2011 r., IV CSK 113/11, LEX nr 1111009.
48  Wyrok SA w Krakowie z 27 marca 2015 r., I ACa 73/15, LEX nr 1679921.
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do śmierci w zupełności wyczerpuje przesłanki rażącej niewdzięczności. Są one dwie-
ma, choć niekoniecznie rozłącznymi, samoistnymi podstawami do odwołania darowi-
zny przez spadkobierców darczyńcy.

Co do dopuszczalności dokonania aktu przebaczenia, przywilej ten przysługuje wy-
łącznie darczyńcy49. Choć jego dziedzice mogą dokonywać względem przysporzonych 
aktów przebaczenia w imieniu swojego spadkodawcy, to nie będą one rodziły żadnych 
skutków prawnych. Tym samym ich prawo do odwołania darowizny może być skrę-
powane wyłącznie przebaczeniem spadkodawcy bądź upływem czasu. Ewentualne od-
wołanie darowizny przez spadkobierców darczyńcy jest prawem niepodzielnym i może 
być wykonywane tylko łącznie przez wszystkich spadkobierców50. Jeśli jednak chcą 
ograniczyć swoje prawne przywileje potencjalnym przebaczeniem, to mogą to zrobić 
wyłącznie w drodze zrzeczenia się swojego uprawnienia51. 

Kontrowersyjna w doktrynie jest dopuszczalność odwołania darowizny po śmierci 
obdarowanego. Obecne przepisy Kodeksu cywilnego nie dają odpowiedzi na ten pro-
blem. Kodeks zobowiązań explicite wykluczał taką możliwość52, a jego autor postrze-
gał odwołanie darowizny jako swoistą karę cywilną, którą nie powinni być dotknięci 
spadkobiercy przysporzonego53. Podobne wyłączenie obowiązuje we współczesnym 
prawie francuskim54 oraz niemieckim55. Do tego stanowiska przychyla się również naj-
nowsze orzecznictwo polskie56. Na innym stanowisku staje część doktryny twierdząc, 
że dopuszczalność odwołania darowizny po śmierci obdarowanego należy rozważać 
ad casum i nie wykluczać apriorycznie57. Podejście to zostało przyjęte w jednym z orze-
czeń Sądu Najwyższego58. Wydaje się, że bezwzględna niedopuszczalność mogłaby 
w wyjątkowych przypadkach uderzać w szeroko pojęte poczucie słuszności. Należy 
przyznać rację mniejszości, opowiadającej się za dopuszczalnością takiego rozwiązania. 
Nie winno się postrzegać odwołania darowizny jako uderzenia w prawa spadkobier-
ców przysporzonego, za które nie mogą oni odpowiadać. Śmierć autora niegodziwego 
zachowania nie powinna uniemożliwiać dążenia do sprawiedliwości. 

Ewentualne przyjęcie dopuszczalności odwołania darowizny po śmierci obdarowa-
nego powinno prowadzić do możliwości przebaczenia jego niewłaściwego zachowa-
nia przez darczyńcę. Pozostawanie przy życiu sprawcy niewłaściwego zachowania nie 
jest przecież warunkiem koniecznym przebaczenia. Ponadto brak słusznej przyczyny 

49  R. Trzaskowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. V, red. J. Gudowski, Warszawa 2017, s. 704.
50  Ibidem, s. 707. Odmiennie: L. Stecki, Umowa darowizny, Warszawa – Poznań 1974, s. 185; K. Mular-
ski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. M. Gutowski, Warszawa 2016, s. 1305.

51  S. Grzybowski, op.cit., s. 252.
52  Art. 367 k.z.
53  R. Longchamps de Bérier, op.cit., s. 481.
54  Art. 957 kodeksu cywilnego francuskiego.
55  § 532 zd. 2 kodeksu cywilnego niemieckiego.
56  Wyrok SN z dnia 7 listopada 2002 r., II CKN 1395/00, OSNC 2004, nr 3, poz. 43.
57  S. Grzybowski, op.cit., s. 253; M. Warciński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 listopada 2002 r. 
 II CKN 1395/00, Palestra 2004, nr 11–12, s. 277.

58  Wyrok SN z dnia 6 lipca 1972 r., II CR 52/72, OSPiKA 1973, z. 3, poz. 57; z omówieniem A. Szpuna-
ra i W. Wanatowskiej, Przegląd orzecznictwa, NP 1974, nr 1, s. 82.
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uzasadniającej pozbawienie spadkobierców sprawcy rażącej niewdzięczności wspo-
mnianego przywileju uzyskania przebaczenia.

Głównym celem przebaczenia jest zatem przywrócenie równowagi między stro-
nami stosunku etycznego, który jest ukształtowany przez przysporzenie tytułem 
darowizny. Skoro przebaczenie doprowadza do przywrócenia odpowiedniego balansu 
między stronami, musi pozbawiać przysporzonego uprawnienia wpływu na tę relację 
w drodze odwołania darowizny. Wszak dalsze oddziaływanie na ten stosunek nie jest 
już konieczne. 

Na koniec rozważań nad art. 898 k.c. należy wskazać, że uprawnienie do odwo-
łania darowizny nie wygasa wyłącznie w drodze przebaczenia. Na drodze do każ-
doczesnego odwołania takiej darowizny stoi termin zawity a tempore scientiae, 
powodujący wygaśnięcie uprawnienia do odwołania po roku od dowiedzenia się 
przez uprawnionego o niewdzięczności. Subiektywizacja tego terminu zawitego daje 
potencjalnym spadkobiercom darczyńcy możliwość na przemyślenie zaistniałych 
okoliczności (a może nawet przebaczenie), a w konsekwencji zaniechanie dążenia 
do odwołania darowizny. Warto jednak podkreślić, że po śmierci darczyńcy pra-
wodawca zrezygnował ze wzmocnionej ochrony przysporzonego59, w drodze do-
puszczalności przebaczenia przez spadkobierców darczyńcy. Ograniczył ich upraw-
nienie do odwołania darowizny wyłącznie upływem czasu. W rzeczywistości jest 
to zbliżona do przebaczenia forma ingerencji w sferę osobistą podmiotów prawa 
cywilnego dla uzyskania pewności obrotu. Wydaje się jednak, że stworzona bardziej 
subtelnie i w sposób mniej krępujący uprawnionego do odwołania – zarówno dar-
czyńcę, jak i jego sukcesorów. Jeśli bowiem ktoś nie odwoła darowizny to: albo nie 
postrzegał niewdzięczności jako rażącej, albo przebaczył jej autorowi. Rzeczywiście, 
gwarantuje to znacznie słabszą ochronę przysporzonemu, ale porównując ten model 
do standardu ochrony przysporzonego pod tytułem darmym w Kodeksie cywilnym, 
uzyskuje on i tak nader silną pozycję. Nie można przecież zapominać, że uprzywile-
jowanie pozycji niewdzięcznego przysporzonego nie jest osadzone w próżni. Prócz 
osłabienia uprawnień darczyńcy, uderza w potencjalnych spadkobierców, którzy nie 
dali swojemu potencjalnemu darczyńcy czy spadkodawcy „powodu do przykrości”. 
Ta konstrukcja nie jest tylko przejawem dążenia do usztywnienia obrotu. Stanowi 
ona również oczywisty refleks chrześcijański60. 

Przebaczenie a stwierdzenie niegodności dziedziczenia

Drugą instytucją prawa cywilnego, która doznaje ograniczenia w drodze przebaczenia, 
jest niegodność. Za niegodnego sąd – po otwarciu spadku na wniosek uprawnionych 
podmiotów – uznaje, jeśli potencjalny beneficjent czynności mortis causa61 dopuścił się 
za życia ciężkiego przestępstwa względem spadkodawcy bądź postępem albo groźbą 
nakłonił go do sporządzenia lub odwołania testamentu. Do tej ostatniej przesłanki 

59  S. Grzybowski, op.cit., s. 252.
60  J. Piątowski, op.cit., s. 114.
61  Art. 928 k.c. w zw. art. 972 k.c.
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ustawodawca dołączył przeszkadzanie w dokonaniu jednej z opisanych czynności. Za-
równo za życia, jak i po śmierci potencjalny spadkobierca może doprowadzić do stwier-
dzenia względem niego niegodności dziedziczenia jeśli umyślnie ukrył albo zniszczył, 
podrobił lub przerobił testament bądź świadomie skorzystał z podrobienia albo prze-
robienia testamentu przez inną osobę. 

Powyższe przesłanki niegodności dają asumpt do stwierdzenia, że potencjalny bene-
ficjent mortis causa swoim zachowaniem uderza wyłącznie w spadkodawcę62. Wszelka 
działalność uderzająca w jego najbliższych nie daje podstawy do stwierdzenia nie-
godności. Zakresem oddziaływania tego przepisu zostali objęci, oprócz dziedziców, 
zapisobiercy oraz zapisobiercy windykacyjni, którzy mogą być pozbawieni swoich przy-
sporzeń w takim samym postępowaniu63.

Współczesna regulacja niegodności różni się znacznie od regulacji zawartej w dekre-
cie spadkowym. Wcześniejsza, na wzór rzymskiej instytucji testamenti factio passiva, 
przewidywała niezdolność do nabycia spadku ex lege64. Współczesna regulacja niegod-
ności w prawie cywilnym jest raczej podobna do wprowadzonej w prawie cesarskim 
indignitas. Świadczy o tym fakt, że sukcesor nabywa spadek, ale jeśli jest niegodny 
przysporzenia w drodze dziedziczenia, to nie może zatrzymać tego, co otrzymał65. 
Współcześnie zatem do stwierdzenia niegodności niezbędny jest konstytutywny wy-
rok sądowy, który może oprzeć stwierdzenie niegodności na zdarzeniach po śmierci 
przysparzającego mortis causa. Wspomniane stwierdzenie niegodności nie prowadzi 
jednak, jak w prawie rzymskim, do nabycia spadku przez państwo66, lecz do powołania 
kolejnych spadkobierców przy powołaniu do dziedziczenia. Polski ustawodawca połą-
czył tedy te dwie koncepcje. Co do przesłanek i działań niezbędnych do doniosłości 
urządzenia – zaczerpnął je z późniejszej indignitas. Co do skutków – przejął je z rzym-
skiej koncepcji testamenti factio passiva. 

Z uwagi na przyjętą w Kodeksie cywilnym konstrukcję niegodności, zachowania 
następujące po śmierci spadkodawcy wpływają na możliwość stwierdzenia niegodności. 
Osoby zainteresowane orzeczeniem niegodności wnioskują o nie niejako w imieniu 
zmarłego spadkodawcy. Dopiero sąd, po rozważeniu wszystkich okoliczności, może 
dać posłuch ich żądaniu, pozbawiając niegodnego przysporzenia. Z uwagi na fakt, 
że wyłączna kompetencja do przebaczenia leży po stronie spadkodawcy67, okoliczności 
warunkujące stwierdzenie niegodności są wyłączone spod oddziaływania przebacze-
nia, jeśli nastąpiły po śmierci spadkodawcy. Dochodzi tutaj zatem do ograniczenia 
62  J. Kosik [w:] System Prawa Cywilnego, t. IV, red. J. Piątowski, Wrocław 1986, s. 540. Wydaje się jed-
nak, że potencjalni spadkobiercy są w równym stopniu pokrzywdzeni nieuszanowaniem woli testato-
ra, co on sam. Stąd wniosek ten może być zbyt daleko idącym.

63  Art. 972 k.c. w zw. z art. 930 k.c.
64  W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009, 
s. 262–263, 264–266.

65  Ibidem, s. 262–263, 267–268.
66  G. Blicharz, Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej, 
Kraków 2016, s. 371.

67  J. Piątowski, H. Witczak, A. Kawałko [w:] System Prawa Prywatnego, t. X, red. B. Kordasiewicz, War-
szawa 2015, s. 201.
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wpływu przebaczenia na instytucję niegodności dziedziczenia. Skorzystanie z upraw-
nienia do wyłączenia kogoś od dziedziczenia zależy tedy wyłącznie od oczekiwań spo-
łecznych, które mają być swoistą projekcją woli testatora.

Inicjatywa wspomnianego postępowania leży w rękach osoby, która ma interes 
w uznaniu beneficjenta za niegodnego. Do grupy zainteresowanych zaliczyć można 
nie tylko potencjalnych beneficjentów innego kształtu testamentu albo porządku 
ustawowego, ale również ewentualnych wierzycieli tych, którzy nic nie uzyskali 
ze spadku, bądź uzyskali mniej niż mogli. Żądanie to jest ograniczone rocznym 
terminem od dowiedzenia się od przyczyny niegodności i trzyletnim terminem 
od otwarcia spadku68. 

Należy zwrócić też uwagę na dorozumianą formę przebaczenia, która może wynikać 
z rozrządzenia testamentowego. Zgodnie z ukraińskim kodeksem cywilnym69, kodek-
sem cywilnym Quebecku70 i nieobowiązującym już dekretem spadkowym71 udzielenie 
przysporzenia osobie, która swoim zachowaniem spełnia przesłanki orzeczenia niegod-
ności, uznaje się za przebaczenie. Należy to rozwiązanie uznać za słuszne. Choć nie 
znajduje ono swojego potwierdzenia explicite w Kodeksie cywilnym, to trudno znaleźć 
przekonujące uzasadnienie dla odrzucania takiej konstrukcji. Skoro inne oświadczenie, 
będące mniej sformalizowanym niż oświadczenie woli, może wyłączyć stwierdzenie 
niegodności, to tym bardziej powinno je wyłączać wyraźne rozrządzenie testamentowe. 
Takie stanowisko rodzi też pytanie o skuteczność dorozumianego przebaczenia wobec 
zachowań przyszłych. Wydaje się jednak, że taka koncepcja nie pozwoli na rozszerzenie 
oddziaływania przebaczenia na zachowania po śmierci spadkodawcy. Podobnie jak przy 
rażącej niewdzięczności, nie do pomyślenia jest blankietowość przebaczenia. Jest ono 
nieodłącznie związane z niegodziwym zachowaniem.

Przebaczenie a wydziedziczenie spadkobiercy ustawowego

W ramach wzajemnego oddziaływania na siebie czynników rodzinnych i swobody 
testowania, ustawodawca zagwarantował najbliższym minimalny udział spadkowy. 
Uprawnieni mogą realizować swoje uprawnienie po otwarciu spadku w drodze rosz-
czenia o zapłatę sumy pieniężnej pod określonymi warunkami do spadkobierców, 
obdarowanych i zapisobierców windykacyjnych. Ustawodawca jednak nie wyposażył 
ustawowych spadkobierców w uprawnienie bezwzględne. Jeśli swoim zachowaniem 
uderzają w wartości rodzinne, które ograniczają swobodę testowania, to wspomnia-
ne uprawnienie może im być odebrane przez testatora. Do tych okoliczności usta-
wodawca zalicza uporczywe zachowanie wbrew woli spadkobiercy w sposób nie-
zgodny z zasadami współżycia społecznego i dopuszczenie się wobec spadkobiercy 
albo osób mu najbliższych umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub 
wolności albo rażącej obrazy czci. Ponadto do zachowań pozwalających testatorowi 

68  Art. 929 k.c.
69  Art. 1224 § 1 kodeksu cywilnego Ukrainy.
70  Art. 622 kodeksu cywilnego Quebecu.
71  Art. 9 zd. 3 Prawa spadkowego.
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na wydziedziczenie zalicza się uporczywe niedopełnienie względem niego obowiąz-
ków rodzinnych. 

Warto zauważyć, że przesłanki te nie odnoszą się wyłącznie do spadkodawcy72. 
Jest on zatem legitymowany do przebaczenia za umyślne przestępstwo względem jego 
najbliższych. Stosunek osoby pokrzywdzonej do wyrządzonego jej czynu nie ma tutaj 
najmniejszego znaczenia prawnego. Wynika to z faktu ściśle osobistej relacji między 
spadkodawcą a przysporzonym, przy badaniu tytułu do zachowku.

Przebaczenie – podobnie jak przy rażącej niewdzięczności względem darczyńcy 
czy niegodności dziedziczenia – jako reakcja na określone zachowanie nie może być 
dokonane blankietowo, na przyszłość. Ma ono akcesoryjny do przewinienia charak-
ter. Jest to pochodna nacisku prawodawcy na szczegółowe określenie w rozrządzeniu 
testamentowym przesłanki pozwalającej na szczególne pozbawienie uprawnione-
go zachowku73.

Instytucja wydziedziczenia rodzi jednak problem dopuszczalności częściowego 
pozbawienia zachowku. Problem ten powstał jeszcze za obowiązywania dekretu 
spadkowego74. Rozumowanie z większego na mniejsze wydaje się dopuszczać ogra-
niczenie zachowku75. Z drugiej jednak strony, można uznać częściowe wydziedzicze-
nia za contradictio in adiecto76. Wydaje się jednak, że ewentualne wydziedziczenie 
częściowe pozwalałoby na bardziej wierne oddanie woli spadkodawcy. Choć należy 
pamiętać, że podobne skutki w sferze majątkowej można uzyskać w drodze wy-
dziedziczenia i przysporzenia w drodze zapisów, z uwagi na pieniężny charakter 
zachowku. Problem częściowego wydziedziczenia jest jednak nierozwiązany i budzi 
szereg kontrowersji77.

Ewentualne uznanie za dopuszczalne wydziedziczenia częściowego powinno w kon-
sekwencji pozwolić potencjalnemu spadkobiercy na częściowe przebaczenie. Mógłby 
on w swoim oświadczeniu wskazać, jaką skalę przysporzenia względem adresata czę-
ściowego przebaczenia jest w stanie zaakceptować. Taki mechanizm, choć wydaje się 
nielogiczny z uwagi na binarny charakter przebaczenia, daje spadkodawcy instrument 
pozwalający na zaspokojenie poczucia sprawiedliwości w połączeniu z miłosierdziem 
względem sprawcy nieakceptowalnego zachowania. Działanie takie byłoby jednak swo-
istym kwalifikowanym przebaczeniem, bowiem zwykle przebaczenie, jako oświadcze-
nie niebędące oświadczeniem woli, nie wymaga świadomości autora co do skutków 
swojego działania. Jeśli spadkodawca chciałby dokonać częściowego przebaczenia, 
musiałby zatem mieć całkowitą świadomość skutków swoich działań.

72  J. Kosik, op.cit., s. 540.
73  Art. 1009 k.c.
74  J. Witecki, Czy według polskiego prawa spadkowego dopuszczalne jest wydziedziczenie częściowe?, Pań-
stwo i Prawo 1949, Nr 2, s. 109–110.

75  P. Księżak, Zachowek, Warszawa 2012, s. 165–170.
76  J. Witecki, op.cit., s. 110.
77  S. Wójcik, Podstawy prawa cywilnego. Prawo spadkowe, Warszawa 2002, s. 90; M. Załucki, Wydziedzi-
czenie w prawie polskim na tle porównawczym, s. 379, Warszawa 2010; B. Kordasiewicz, op.cit., s. 1054–
1056; P. Księżak, op.cit., s. 165 i nast.
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Nie ma też zgodności w orzecznictwie i doktrynie co do skutków prawnych prze-
baczenia względem wydziedziczenia zawartego w testamencie. Na kanwie orzeczenia 
Sądu Najwyższego78, przebaczenie po zawarciu w testamencie rozrządzenia wydzie-
dziczającego, powoduje jego bezskuteczność. Przeciwne do stanowiska orzecznictwa 
przyjmował Jan Gwiazdomorski, autor powojennego dekretu prawo spadkowe, któ-
ry wskazywał, że przebaczenie może rodzić skutki wyłącznie na przyszłość79. Takie 
oświadczenie ubezskutecznia ewentualne wydziedziczenie po przebaczeniu zachowa-
nia stanowiącego podstawę pozbawienia zachowku. Niedopuszczalnym jest bowiem, 
by nieformalny akt, który nie jest nawet oświadczeniem woli, ubezskutecznił rozrzą-
dzenie testamentowe obciążone wieloma rygorami formalnymi.

Stanowisko wyrażone przez Jana Gwiazdomorskiego w przywołanej glosie wydaje 
się jak najbardziej zasadne. Przełamywanie formalizmu rozrządzeń testamentowych 
w drodze przebaczenia byłoby zbyt daleko idącym krokiem w drodze do uelastycznia-
nia prawa spadkowego. Forma testamentu holograficznego daje bowiem powszechnie 
dostępny instrument do sformalizowania takiego aktu przebaczenia. Ewentualna moc 
przebaczenia, pozbawiająca skuteczności rozrządzenia testamentowe, byłaby najpew-
niej kolejnym czynnikiem wzmacniającym pokusę tworzenia aktów przebaczenia 
po śmierci przysparzającego.

Wnioski

Włączenie do Kodeksu cywilnego przepisów dotyczących innych oświadczeń woli nie-
zupełnie rozwiązało spory co do ich istoty i oddziaływania na inne instytucje prawne. 
Doktryna nadal przedstawia szereg wątpliwości co do kwalifikacji i skutków aktu prze-
baczenia. Część autorów przyjmuje koncepcję przebaczenia jako aktu czysto emocjonal-
nego, czym wyklucza przebaczenie z hipotezy art. 651 k.c.80 Rozbieżność nie kończy się 
na tym poziomie, gdyż sposób odpowiedniego stosowania przepisów o oświadczeniach 
woli rodzi szereg przeciwstawnych opinii. 

Przebaczenie, w kształcie, w jakim pojawia się w Kodeksie cywilnym, choć jednolite 
w swej strukturze, różni się w celach, do których prowadzi, i wartościach, które chro-
ni. Jeśli oddziałuje na instytucje prawne wykonywane po śmierci przysparzającego 
(niegodność dziedziczenia, odwołanie darowizny po śmierci), to jest instrumentem 
odzwierciedlającym jego wolę. Za jego życia stanowi jednak instrument ograniczający 
jego uprawnienia.

Przyjęcie w Kodeksie cywilnym koncepcji rzymskiej indignitas prowadzi do przed-
miotowych ograniczeń przebaczenia, będących konsekwencją ograniczenia podmio-
towego. Skoro więc przebaczenie może pochodzić wyłącznie od przysparzającego, nie 

78  Uchwała SN z dnia 14 czerwca 1971 r., III CZP 24/71, OSNC 1972, nr 2, poz. 23.
79  J. Gwiazdomorski, Krytyczna glosa do uchwały SN z dnia 14 czerwca 1971 r. III CZP 24/71, Nowe 
Państwo 1972, nr 10, s. 1580–1584.

80  Po nowelizacji Kodeksu cywilnego stanowisko to podtrzymywane jest bodaj wyłącznie przez P. Księ-
żaka; zob. P. Księżak, Prawo…, s. 363–365.
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można przebaczyć zachowań dziedzica bądź zapisobiercy po śmierci spadkodawcy. 
Przebaczenie nie jest zatem bezwzględnym ograniczeniem niegodności dziedziczenia.

Dyskusyjne jest również samo umieszczenie przebaczenia w Kodeksie cywilnym. 
To akt daleko ingerujący w relacje ściśle osobiste, co wydaje się nienaturalne w gałę-
zi prawa, która charakteryzuje się dominującą rola relacji horyzontalnych opartych 
o autonomię stron. Zawarcie przebaczenia w kodeksie cywilnym nie jest niezbędne. 
Przyjrzenie się bliżej regulacji uprawnienia do odwołania darowizny przez dziedziców 
darczyńcy pozwala przyjąć, że da się osiągnąć podobne cele w drodze ograniczenia 
uprawnienia do wydziedziczenia bądź odwołania darowizny terminem zawitym. Jeśli 
w określonym czasie spadkobiercy potencjalnego pokrzywdzonego nie odwołają da-
rowizny, to znaczy, że nie uznają tej niewdzięczności za rażącą bądź przebaczyli obda-
rowanemu i nie będą wykonywać swoich uprawnień. Takie rozwiązanie jest bardziej 
subtelne, pozostawia więcej swobody stronom stosunku i pozwala na osiągnięcie tych 
samych celów legislacyjnych.

Jeśli jednak przebaczenie jest niezbędną kategorią prawa cywilnego, to warto rozwa-
żyć kształt katalogu dopuszczalnych czynników wpływających na jego kształt. Warun-
kowość czy częściowy charakter przebaczenia nie komplikują bowiem w nadmiernym 
stopniu stosunków prawnych, a pozwalają na dalej idące oddziaływanie i kształtowanie 
relacji między przysparzającym a przysparzanym. Pozwalają silniej uzależnić przeba-
czenie od określonego zachowania bądź poprawy postawy względem przysparzającego. 
Częściowe przebaczenie, jako uprawnienie korespondujące z potencjalnym częściowym 
wydziedziczeniem, pozwala na jeszcze więcej możliwości kształtowania sytuacji ro-
dzinnej przez rękę zza grobu. W dodatku wydaje się bardziej sprawiedliwe.

Powyższe rozważania pokazują, że niezwykle trudno w prawie pozytywnym spójnie 
i zupełnie uregulować istotę i skutki przebaczenia. Nie można jednak z powodu zawiło-
ści konstrukcji prawnych apriorycznie odmawiać mu właściwego miejsca w porządku 
prawnym81. Należy jednak w ingerencji w ściśle osobiste relacje znać umiar, by projekcje 
ustawodawcy nie okazały się oderwaną od rzeczywistości konstrukcją. We wszelkich 
rozważaniach, a szczególnie w tych związanych z prawem spadkowym, należy brać 
pod uwagę postulat elastyczności82. Nie do zaakceptowania są argumenty podnoszące 
skomplikowanie konsekwencji prawnych danej regulacji przeciwko jej obecności w po-
rządku prawnym. To elastyczność, wspierana wielością dostępnych rozwiązań, a nie 
bezwzględna spójność systemu niesie ze sobą wartość dodaną. Wszak w prawie chodzi 
o upraszczanie, a nie utrudnianie życia.

81  F. Longchamps de Bérier, Podstawienie powiernicze, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1999, z. 2, s. 339.
82  Więcej na ten temat F. Longchamps de Bérier, O elastyczność prawa spadkowego. Fideikomis uniwer-
salny w klasycznym prawie rzymskim, Warszawa 2006.
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*  *  *

Is the Reference to Forgiveness in the Polish Civil Code Adequate?

Forgiveness has been the subject of private law regulation for over 80 years. Until the amend-
ment of the Civil Code, which came into force on 8th September 2016, doctrine and jurispru-
dence have not been able to classify forgiveness to legal category. It was considered to be: a pure-
ly emotional act, a statement similar to a declaration of will and even a declaration of will. 
Only the abovementioned amendment, qualifying forgiveness as another statement, specified 
the provisions influencing the forgiveness. This note presents the essence and role of forgive-
ness in the Civil Code. It is also an analysis of the method, or even necessity of statutory reg-
ulation of forgiveness. In addition to the part concerning structure of forgiveness and its im-
pact on legal institutions (enforceability of disinheritance after forgiveness, implied forgiveness 
through testamental disposition or validity of forgiveness revealed with reservatio mentalis), 
the study contains two observations. 

The first remark, less outright, is connected with the necessity of adjusting the regulation 
of forgiveness to the needs of civil law transactions. It is reasonable to allow the forgiving to at-
tach a condition to their statement. It enables more effective impact on the behavior of the ad-
dressee of forgiveness. Admissibility of implied forgiveness through a testamentary disposi-
tion should also be acceptable form of forgiveness in Civil Code.

Second one is connected with needless interference of the legislator in personal life through 
statutory regulation of forgiveness. Personal relationship should not be the subject to legis-
lative interference, especially in the branch of law, in which the source of impact on the legal 
relationship is rather horizontal than vertical. The time-limited donator’s or their heir’s right 
to revoke already made donation could be considered as a proof of the possibility to accom-
plish the effects of forgiveness without stepping into people’s private life. Forgiveness, as a cat-
egory of civil law, should not unduly constrict donor’s or testator’s rights.

These observations have in fact the same purpose. Both the postulate of adjusting the regu-
lations to the needs and the suggestion of forgiveness’ exclusion from the Civil Code are to in-
crease the flexibility of the law, which allows better adjustment of the regulation to human 
wants. It should always be remembered that the positive law is only an instrument of describ-
ing reality, not an autonomous reference point.

Key words: other statements, f lexibility of forgiveness, heterogeneity of forgiveness 
in Civil law, unnecessary forgiveness regulation in Civil Code


