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Uchylenie umowy dziedziczenia w prawie niemieckim
I. Wyj¹tki od umowy dziedziczenia
Od chwili zawarcia umowy dziedziczenia mog¹ nast¹piæ istotne zmiany
w relacjach interpersonalnych miêdzy stronami zawieraj¹cymi tê umowê
czy te¿ beneficjent umowy mo¿e zacz¹æ zachowywaæ siê w sposób uzasadniaj¹cy przypuszczenie, ¿e roztrwoni otrzymany w przysz³oœci maj¹tek. Czy umowa dziedziczenia uniemo¿liwia weryfikacjê dokonanych
np. ileœ lat temu rozrz¹dzeñ wi¹¿¹cych?
Dopuszczalne jest, aby spadkodawca w umowie dziedziczenia zastrzeg³ sobie prawo do dokonywania w przysz³oœci rozrz¹dzeñ mortis
causa, odbiegaj¹cych od rozrz¹dzeñ wi¹¿¹cych zawartych w umowie
dziedziczenia. Mo¿liwoœæ taka jest wynikiem stosowania zasady swobody
umów, a tak¿e wnioskowania a maiore ad minus w odniesieniu do
zastrze¿enia odst¹pienia od umowy dziedziczenia b¹dŸ poszczególnych
zamieszczonych w niej wi¹¿¹cych rozrz¹dzeñ (Rücktrittsvorbehalt)1.
Istnieje zasadnicza ró¿nica pomiêdzy zastrze¿eniem prawa odst¹pienia
a zastrze¿eniem dokonywania rozrz¹dzeñ na wypadek œmierci, odbiegaj¹ca od pierwotnie zawartych w umowie dziedziczenia (Änderungsvorbehalt). Odst¹pienie od umowy, ze wzglêdu na bezpieczeñstwo prawne
drugiej strony umowy, mo¿e nast¹piæ tylko poprzez formalne oœwiadcze1
Odst¹pienie zmierza do uchylenia rozrz¹dzenia, podczas gdy zastrze¿enia dokonywania zmian prowadzi raczej do przekszta³cenia rozrz¹dzenia, do jego dopasowania do
zmieniaj¹cych siê stosunków.
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nie z³o¿one wobec tej¿e strony umowy (§ 2296 ust. 2 BGB). Wykonanie
prawa wynikaj¹cego z zastrze¿enia dokonywania rozrz¹dzeñ na wypadek
œmierci, odbiegaj¹cych od rozrz¹dzeñ wi¹¿¹cych zamieszczonych w umowie dziedziczenia, mo¿e zostaæ dokonane tak¿e „poza plecami” drugiej
strony, dlatego te¿ druga strona umowy musi mieæ œwiadomoœæ, z czym
siê ewentualnie liczyæ, jeœli jedna ze stron takiego zastrze¿enia w umowie
dokona³a. Z tego te¿ powodu konieczne jest, aby sprecyzowaæ jak najdok³adniej zakres tego zastrze¿enia, przez co jednoznacznie i bez w¹tpliwoœci bêdzie mo¿na stwierdziæ, do jakich rozrz¹dzeñ mortis causa uprawniony jest spadkodawca. Ogólne zastrze¿enie, umo¿liwiaj¹ce zastêpowanie
umownych rozrz¹dzeñ dowolnymi innymi rozrz¹dzeniami, bêdzie niewa¿ne. Zastrze¿enie jest wiêc instytucj¹ posiadaj¹c¹ pewne granice: zastrze¿enie to nie mo¿e siêgaæ tak daleko, ¿e poprzez to umowa dziedziczenia
pozbawiona zostanie swej istoty. Nie mo¿e w ¿adnym wypadku obj¹æ
wszystkich rozrz¹dzeñ albo jedynego wi¹¿¹cego rozrz¹dzenia spadkodawcy w takim zakresie, ¿e spadkodawca uprawniony by³by do nieograniczonych zmian. Umowa dziedziczenia pozbawiona mocy wi¹¿¹cej nie
ró¿ni³aby siê wtedy od testamentu.
Typowym przyk³adem omawianego zastrze¿enia jest póŸniejsze powo³anie dalszych spadkobierców obok ustanowionego ju¿ jedynego spadkobiercy, czy póŸniejsze ustanowienie zapisów lub poleceñ. Zastrze¿enie
ogranicza pozycjê prawn¹ przyznan¹ w umowie beneficjentowi, dlatego
wymaga formy w³aœciwej dla umowy dziedziczenia (§ 2276 BGB).
Jeœli druga strona umowy jest zarazem beneficjentem i wyra¿a zgodê
na krzywdz¹ce j¹ (uszczuplaj¹ce jej prawa) rozrz¹dzenie na wypadek
œmierci ze strony spadkodawcy, wtedy konsekwentnie musi takie ewentualne rozrz¹dzenie dopuœciæ – volenti non fit iniuria. Podstawa ochrony
beneficjenta przed krzywdz¹cymi go rozrz¹dzeniami na wypadek œmierci,
dokonywanymi przez spadkodawcê, w wypadku wyra¿enia przez niego
takiej zgody odpada2. Wyra¿enie zgody jest oœwiadczeniem wymagaj¹cym
przyjêcia, dla którego, zdaniem Broxa, nie jest wymagane zachowanie

2
Dotyczy to tak¿e sytuacji, w których strona umowy dziedziczenia i beneficjent
umowy dziedziczenia nie s¹ tymi samymi osobami; H. B r o x, Erbrecht, München 2000,
s. 101.
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jakiejœ szczególnej formy3. Opinii tej nie podziela jednak wiêkszoœæ orzecznictwa i doktryny, uwa¿aj¹c nieformalne wyra¿enie zgody za bezskuteczne4. Argumentem przemawiaj¹cym za zachowaniem formy w³aœciwej dla
umowy dziedziczenia mo¿e byæ wnioskowanie chocia¿by tego rodzaju,
¿e jeœli spadkodawca chce dokonaæ rozrz¹dzenia na wypadek œmierci,
które narusza prawa beneficjenta, nie wystarcza nieformalne wyra¿enie
zgody ju¿ z tego powodu, ¿e ustawa przewiduje mo¿liwoœæ tylko formalnego uchylenia umowy dziedziczenia lub poszczególnych zawartych w niej
umownych rozrz¹dzeñ (Aufhebung § 2290 BGB), aby uwolniæ spadkodawcê od mocy wi¹¿¹cej, o czym bêdzie mowa póŸniej. Poza tym przestrzeganie takiej formy sprzyja zapewnieniu bezpieczeñstwa prawnego.
Jeœli beneficjent umowy dziedziczenia jest uprawnionym do zachowku
zstêpnym spadkodawcy i jest zad³u¿ony albo trwoni maj¹tek w takim
stopniu (§ 2338 BGB), ¿e otrzymany przez niego spadek by³by w znacznej
mierze zagro¿ony, wówczas spadkodawca mo¿e bez zgody lub nawet
wiedzy innej strony umowy ograniczyæ umownie dokonane przysporzenie poprzez dokonanie odpowiedniego rozrz¹dzenia (Beschränkung in guter
Absicht – ograniczenie beneficjenta umowy dziedziczenia w dobrej wierze). W grê wchodzi tu ustanowienie spadkobiercy nastêpczego albo
zapisobiercy nastêpczego na rzecz ustawowych spadkobierców tego
zstêpnego (§ 2338 ust. 1 zd. 1 BGB). Poza tym spadkodawca mo¿e na
czas ¿ycia uprawnionego do zachowku zstêpnego powierzyæ zarz¹d spadku
wykonawcy testamentu (§ 2338 ust. 1, zd. 2 BGB).

II. Uchylenie umowy dziedziczenia
A. Rozrz¹dzenia jednostronne
Rozrz¹dzenia jednostronne zamieszczone w umowie dziedziczenia nie
posiadaj¹ mocy wi¹¿¹cej. Mog¹ zostaæ uchylone poprzez testament odwo³uj¹cy je albo testament, który zawiera rozrz¹dzenia o treœci nie daj¹cej
siê pogodziæ z jednostronnymi rozrz¹dzeniami zawartymi w tej umowie,

3

Tam¿e.
Tak np.: M. W o l f, Kolhammer-Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,
begründet von Th. Soergel, Bd 9, Erbrecht, Stuttgart-Berlin-Köln 1992, s. 1557;
J. M a y e r, Testament und Erbvertrag, Luchterhand 1999, s. 918-919; H. L a n g e, K. K u c h i n k e, Erbrecht, München 2001, s. 495.
4
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zgodnie z § 2254, 2258 BGB, dotycz¹cymi odwo³ania testamentu (§ 2299
ust. 2 zd. 1 BGB). Odwo³anie nie jest natomiast mo¿liwe przez np.
zniszczenie umowy dziedziczenia albo wycofanie jej z urzêdowego przechowania (jak to siê dzieje w wypadku testamentu), gdy¿ umowa dziedziczenia znajduje siê stale w urzêdowym przechowaniu i nie mo¿e zostaæ
wydana jej stronom5.
Jednostronne rozrz¹dzenia mog¹ zostaæ odwo³ane w nowej umowie
dziedziczenia poprzez zamieszczenie w niej odmiennych umownych
rozrz¹dzeñ. Rozrz¹dzenia jednostronne mog¹ zostaæ uchylone w umowie,
poprzez któr¹ uchylone zostaje jedno wi¹¿¹ce rozrz¹dzenie albo ca³a umowa
dziedziczenia. Jeœli przez umowê uchylaj¹c¹ uchylona zostanie ca³a umowa
dziedziczenia, wówczas w przypadku w¹tpliwoœci i braku innego odpowiedniego ustalenia zamieszczonego przez strony w umowie dziedziczenia moc trac¹ tak¿e rozrz¹dzenia jednostronne (§ 2299 ust. 3 BGB).
Odst¹pienie od ca³ej umowy dziedziczenia uchyla równie¿ w wypadku
w¹tpliwoœci (tzn. w braku odmiennej woli spadkodawcy) rozrz¹dzenia
jednostronne, ale tylko osoby uprawnionej do takiego odst¹pienia, a nie
innej strony, której takie prawo odst¹pienia nie przys³uguje.
B. Rozrz¹dzenia wi¹¿¹ce
BGB w § 2290 i nastêpnych reguluje œrodki zmierzaj¹ce do odzyskania
przez spadkodawcê swobody testowania: w § 2290-2292 BGB – uchylenie umowy dziedziczenia albo pojedynczych wi¹¿¹cych rozrz¹dzeñ za
porozumieniem stron, w § 2293-2297 – jednostronne odst¹pienie spadkodawcy. Taka regulacja jest zgodna z ogólnymi zasadami prawa umów,
tj. zasad¹ swobody umów, wed³ug której strony umowy mog¹ uchyliæ
zawart¹ miêdzy nimi umowê poprzez actus contrarius – dotyczy to równie¿
umowy dziedziczenia. Podstawow¹ form¹ takiego actus contrarius jest
umowa uchylaj¹ca (§ 2290 BGB), zawarta przez strony umowy dziedziczenia. Jeœli umowê dziedziczenia zawar³y wiêcej ni¿ dwie strony, musi
zostaæ ona uchylona przez nie wszystkie wspólnie. W § 2291 BGB
ustawodawca przewiduje jednak uproszczone sposoby uchylenia umownych rozrz¹dzeñ, a mianowicie poprzez sporz¹dzenie przez spadkodawcê
testamentu z notarialnie poœwiadczonym wyra¿eniem zgody innej strony
5
Por. P. G o t t w a l d, Praxishandbuch Erbrecht, hgb. von J. Fritz, P. Bünger, Kissing
2002, 3/7.4.3.5.
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umowy, ale odnosi siê to tylko do umownych rozrz¹dzeñ zapisów i poleceñ.
Podobne uproszczenie zawar³ ustawodawca w § 2292 BGB. W wypadku
umowy dziedziczenia zawartej miêdzy ma³¿onkami, mo¿e ona zostaæ
uchylona poprzez wspólny testament ma³¿onków. Poza tym spadkodawca mo¿e pod pewnymi warunkami uwolniæ siê od mocy wi¹¿¹cej umowy
dziedziczenia w sposób jednostronny, bez zgody drugiej strony umowy
poprzez odst¹pienie od umowy dziedziczenia b¹dŸ pojedynczych umownych rozrz¹dzeñ (Rücktritt §§ 2293-2297 BGB).

1. Uchylenie umowy dziedziczenia albo poszczególnych rozrz¹dzeñ umownych za porozumieniem stron
Dopóki ¿yj¹ wszystkie strony umowy, mog¹ one za zgodnym porozumieniem uchyliæ umowê dziedziczenia albo poszczególne zawarte w niej
wi¹¿¹ce rozrz¹dzenia.
1.1. Umowa uchylaj¹ca
Umowa dziedziczenia, jak równie¿ poszczególne umowne rozrz¹dzenia, mog¹ zostaæ uchylone przez strony, które zawar³y umowê dziedziczenia (§ 2290 ust. 1 zd. 1 BGB).
Umowa uchylaj¹ca wymaga zachowania takiej samej formy, jaka jest
przewidziana dla umowy dziedziczenia (§ 2290 ust. 4, 2276 BGB). W tym
miejscu trzeba przypomnieæ, ¿e uchylenie umowy dziedziczenia nie mo¿e
byæ spowodowane wycofaniem z urzêdowego przechowania, poniewa¿
w kompetencji stron umowy le¿y tylko ewentualne wy³¹czenie szczególnego urzêdowego przechowania i jeœli nawet umowa znajduje siê w zwyk³ym
urzêdowym przechowaniu, to i w takim wypadku jej orygina³ nie mo¿e
zostaæ wydany stronom. Co wiêcej, nawet jeœli umowa dziedziczenia
zosta³a przez strony uchylona, to i tak pozostaje w przechowaniu urzêdowym6.
Umowa uchylaj¹ca mo¿e zostaæ zawarta tylko przez te same strony,
które wczeœniej zawar³y umowê dziedziczenia. Spadkodawca mo¿e za6
Notariusz powinien sporz¹dzony protokó³ z zawarcia umowy dziedziczenia i wraz
z innymi danymi dotycz¹cymi jej treœci umieœciæ w kopercie, i opatrzyæ pieczêci¹. Nastêpnie powinien nak³oniæ strony, aby umowa dziedziczenia zosta³a niezw³ocznie przekazana w szczególne urzêdowe przechowanie, jeœli oczywiœcie strony go nie wy³¹czy³y, przy
czym nie wystarcza sprzeciw jednej strony umowy co do z³o¿enia jej w takie szczególne
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wrzeæ tê umowê tylko osobiœcie, co wyklucza mo¿liwoœæ dzia³ania
przedstawiciela albo pe³nomocnika; niezdolny do czynnoœci prawnych nie
mo¿e zawrzeæ umowy uchylaj¹cej, zaœ ograniczony w zdolnoœci do
czynnoœci prawnych nie potrzebuje do zawarcia takiej umowy zgody
swojego przedstawiciela, gdy¿ w ten sposób uwalnia siê od mocy wi¹¿¹cej umowy dziedziczenia. Strona nie bêd¹ca spadkodawc¹ mo¿e dzia³aæ
przez swojego przedstawiciela. Jeœli jest niezdolna do czynnoœci prawnych albo posiada ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, wówczas umowê mo¿e zawrzeæ jej przedstawiciel. Strona ograniczona w zdolnoœci do czynnoœci prawnych mo¿e zawrzeæ umowê za zgod¹ swojego
przedstawiciela ustawowego, który z regu³y bêdzie jeszcze potrzebowa³
zezwolenia s¹du opiekuñczego, chyba ¿e umowa taka zawierana jest miêdzy
ma³¿onkami albo narzeczonymi. Po œmierci jednej ze stron, które zawar³y
umowê dziedziczenia, umowa ta nie mo¿e zostaæ uchylona (§ 2290 ust.
1 zd. 2 BGB). W takiej sytuacji, tj. po œmierci drugiej strony umowy nie
bêd¹cej spadkodawc¹, spadkodawca mo¿e zawrzeæ z osob¹ trzeci¹ bêd¹c¹
beneficjentem umowy dziedziczenia umowê zrzeczenia siê dziedziczenia,
która uchyla ekspektatywê tej¿e osoby trzeciej. Umowa taka nie jest z kolei
mo¿liwa miêdzy stronami umowy dziedziczenia, które zawrzeæ mog¹
w³aœnie umowê uchylaj¹c¹7.
Jak wynika z ust. 4 § 2290 BGB, zawarcie umowy uchylaj¹cej wymaga
zachowania formy notarialnej i jednoczesnej obecnoœci stron umowy. Jeœli
umowa taka zawierana jest miêdzy ma³¿onkami albo narzeczonymi, wtedy
mo¿e siê znajdowaæ w jednym dokumencie wraz z maj¹tkow¹ umow¹
ma³¿eñsk¹. Umowa uchylaj¹ca, w przeciwieñstwie do umowy dziedziczenia, nie wymaga z³o¿enia w przechowanie urzêdowe. Osoba trzecia
bêd¹ca beneficjentem umowy dziedziczenia nie bierze udzia³u w zawarciu
umowy uchylaj¹cej ani nie wymaga siê jej zgody do zawarcia przez strony
urzêdowe przechowanie. Jeœli strony wy³¹cz¹ szczególne urzêdowe przechowanie, wówczas
dokument umowy dziedziczenia pozostaje otwarty w zbiorze dokumentów u notariusza.
Inn¹ kwesti¹ jest, czy notariusz bêdzie gotowy podj¹æ siê takiej odpowiedzialnoœci. Jeœli
umowa zostanie z³o¿ona do specjalnego urzêdowego przechowania, wówczas ka¿dej stronie umowy powinien zostaæ wydany tzw. Hinterlegungsschein, tj. dowód z³o¿enia umowy
w przechowanie, a s¹d pobierze odpowiedni¹ op³atê (§ 2277 i § 101 Kostenordnung).
W czasie przechowywania umowy ka¿da ze stron ma prawo wgl¹du i dokonywania odpisów. Po œmierci strony notariusz przekazuje umowê dziedziczenia do s¹du spadku.
7
Por. U. v o n L ü b t o w, Erbrecht, Berlin 1971, s. 453.
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takiej umowy. Co wiêcej, nie mo¿e ona przeszkodziæ w uchyleniu umowy
dziedziczenia przez strony umowy. Wprawdzie spadkodawca nie mo¿e
sam odwo³aæ dokonanego wczeœniej na jej rzecz w umowie dziedziczenia
przysporzenia, ale przez umowê zawart¹ z drug¹ stron¹ mo¿e pozbawiæ
osobê trzeci¹ otworzonej przed ni¹ perspektywy.
Trzeba jeszcze wspomnieæ, ¿e poniewa¿ umowa uchylaj¹ca mo¿e
zostaæ zawarta tylko przez strony umowy dziedziczenia, niedopuszczalne
jest jej zawarcie po œmierci którejœ z nich. Umowa uchylaj¹ca powoduje,
¿e umowa dziedziczenia albo poszczególne umowne rozrz¹dzenia trac¹
moc. W tym drugim wypadku pozosta³e umowne rozrz¹dzenia pozostaj¹
w mocy. Jeœli poprzez umowê uchylaj¹c¹ uchylona zostaje ca³a umowa
dziedziczenia, wówczas, w razie w¹tpliwoœci, tzn. jeœli nie zak³ada siê
istnienia odmiennej woli spadkodawcy, skutek umowy uchylaj¹cej rozci¹ga siê tak¿e na zawarte w umowie dziedziczenia rozrz¹dzenia jednostronne (§ 2299 ust. 3 BGB). Poza tym uchylenie mo¿e siê odnosiæ tylko
do rozrz¹dzeñ umownych i to w ten sposób, ¿e trac¹ one swoj¹ moc
wi¹¿¹c¹, ale zostaj¹ zachowane jako rozrz¹dzenia jednostronne. W tym
wypadku przynajmniej jedno rozrz¹dzenie musi mieæ charakter wi¹¿¹cy,
aby mo¿na by³o nadal mówiæ o umowie dziedziczenia. Reasumuj¹c, mo¿na
powiedzieæ, ¿e umowa uchylaj¹ca mo¿e zawieraæ zasadniczo nowe umowne
rozrz¹dzenia, mo¿e uchylaæ pojedyncze umowne rozrz¹dzenia albo uchylaæ tylko ich moc wi¹¿¹c¹, czyni¹c je rozrz¹dzeniami jednostronnymi.
Umowa uchylaj¹ca mo¿e zostaæ z kolei uchylona przez inn¹ umowê
i wówczas swoj¹ pierwotn¹ moc odzyskuje umowa dziedziczenia8. Poniewa¿ uchylenie umowy uchylaj¹cej równoznaczne jest co do skutku
z zawarciem nowej umowy dziedziczenia, zachowana musi byæ forma
wymagana dla umowy dziedziczenia9.
Mo¿liwe jest zaskar¿enie umowy uchylaj¹cej przez stronê nie bêd¹c¹
spadkodawc¹ tylko na podstawie § 119 BGB10 przez spadkodawcê, zgodnie
z § 2281 BGB11. Co do spadkodawcy, nie bêdzie to czêst¹ praktyk¹ z jego

8

W. E d e n h o f e r, Palandt. Bürgerliches Gesetzbuch, München 2002, s. 2253.
Por. J. M a y e r, tam¿e, s. 929.
10
Zaskar¿alnoœæ z powodu b³êdu.
11
W paragrafie tym znajduje siê odwo³anie do § 2078 – zaskar¿enie z powodu b³êdu
albo groŸby i § 2079 BGB – zaskar¿enie z powodu pominiêcia uprawnionego do zachowku.
9
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strony, ze wzglêdu na odzyskan¹ na podstawie umowy uchylaj¹cej swobodê
testowania.
1.2. Uproszczone sposoby uchylenia
Uproszczone sposoby uchylenia rozrz¹dzeñ umownych ustawodawca
przewidzia³ przy uchylaniu zapisów i poleceñ, gdzie wystarczy sporz¹dzenie przez spadkodawcê testamentu indywidualnego z notarialnie poœwiadczonym wyra¿eniem zgody przez drug¹ stronê umowy (§ 2291
BGB) oraz przy uchyleniu umowy dziedziczenia zawartej przez ma³¿onków poprzez ich wspólny testament (§ 2292 BGB).
1.2.1. Indywidualny testament uchylaj¹cy – uchylenie zapisów
i poleceñ
Niezale¿nie od teoretycznego sporu o naturê prawn¹ testamentu
uchylaj¹cego mo¿na stwierdziæ, ¿e stanowi on szczególn¹ formê zastêpcz¹ omawianej wczeœniej umowy uchylaj¹cej. Spadkodawca mo¿e uchyliæ umowne rozrz¹dzenia poleceñ i zapisów zarówno przez testament
publiczny, prywatny, jak i testament szczególny, ale równie¿ poprzez
jednostronne rozrz¹dzenia dokonane we wspólnym testamencie ma³¿onków lub te¿ w umowie dziedziczenia. Niew¹tpliwe uproszczenie stanowi
wiêc dla spadkodawcy mo¿liwoœæ sporz¹dzenia oœwiadczenia uchylaj¹cego tak¿e w postaci w³asnorêcznego testamentu, gdy¿ do uchylenia
wystarczy przecie¿ zachowanie jednej z dopuszczalnych form testamentu. Znacznym udogodnieniem jest tak¿e fakt, ¿e nie wymaga siê jednoczesnej obecnoœci obu stron umowy. Umowne rozrz¹dzenie jest w tym
wypadku uchylane przez dwa jednostronne oœwiadczenia woli, które strony
mog¹ z³o¿yæ w innym miejscu i czasie. Zdolnoœæ spadkodawcy do
sporz¹dzenia takiego testamentu ocenia siê na podstawie przepisów
dotycz¹cych zdolnoœci testowania.
Testament uchylaj¹cy dla swojej skutecznoœci wymaga wyra¿enia zgody
przez drug¹ stronê umowy (§ 2291 ust. 1 zd. 2 BGB), która mo¿e zostaæ
z³o¿ona zarówno przed sporz¹dzeniem takiego testamentu (zezwolenie),
jak i po jego sporz¹dzeniu (potwierdzenie), a nawet byæ wyra¿ona w samej
umowie dziedziczenia, co podobne jest do zastrze¿enia dokonywania zmian
(Änderungsvorbehalt). Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e jeœli druga strona
umowy wyrazi w umowie dziedziczenia zgodê na uchylenie bez jakichkolwiek ograniczeñ, wówczas rozrz¹dzenia zapisu i polecenia nie bêd¹
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mog³y byæ postrzegane jako wi¹¿¹ce. Je¿eli druga strona umowy wyrazi³a
wymagan¹ zgodê, wówczas spadkodawca mo¿e uchyliæ wi¹¿¹ce rozrz¹dzenia tak¿e po jej œmierci. Zgoda nie mo¿e byæ jednak wyra¿ona po
jej œmierci, np. przez spadkobierców. Podobnie dzieje siê po œmierci
spadkodawcy. Takie wyra¿enie zgody wymaga notarialnego poœwiadczenia (§ 2291 ust. 2 BGB). W stosunku do niezdolnej do czynnoœci prawnych albo ograniczonej w zdolnoœci do czynnoœci prawnych strony umowy
nie bêd¹cej spadkodawc¹, znajduj¹ zastosowanie regulacje obowi¹zuj¹ce
przy umowie uchylaj¹cej (§ 2291 ust. 1 zd. 2). Wyra¿enie zgody jest
oœwiadczeniem wymagaj¹cym przyjêcia i musi dotrzeæ do spadkodawcy,
aby ten dowiedzia³ siê, ¿e odzyska³ nieograniczon¹ swobodê testowania12.
Trzeba wreszcie powiedzieæ, ¿e raz wyra¿ona zgoda po dotarciu do spadkodawcy jest nieodwo³alna (§ 2291 ust. 2 BGB). Wyra¿enie zgody przez
beneficjenta bêd¹cego osob¹ trzeci¹ nie jest ani konieczne, ani nie by³oby
wystarczaj¹ce.
Taki skuteczny testament uchyla tylko umowny zapis lub polecenie,
do którego siê odnosi. Przy istnieniu zwi¹zku pomiêdzy zapisem i poleceniem lub stanowieniem spadkobiercy (§ 2085 BGB) skutkiem poœrednim mo¿e byæ uchylenie umownego rozrz¹dzenia ustanowienia spadkobiercy. Nie jest to jednak sprzeczne z treœci¹ § 2291 BGB, gdy¿ wyklucza
on tylko œwiadome uchylenie umownego ustanowienia spadkobiercy13.
Jeœli spadkodawca sporz¹dzi³ testament uchylaj¹cy bez uprzedniej zgody
drugiej strony umowy, wówczas a¿ do wyra¿enia zgody przez tê drug¹
stronê taki testament mo¿e swobodnie odwo³aæ. Po wyra¿eniu zgody
testament taki mo¿e zostaæ odwo³any tylko za ponown¹ zgod¹ drugiej
strony umowy, tak¿e poœwiadczon¹ notarialnie14.
1.2.2. Uchylenie umowy dziedziczenia poprzez wspólny testament
ma³¿onków
Przepis § 2292 BGB ustanawia wobec treœci § 2290 BGB kolejne
u³atwienie uchylenia, gdy¿ aby uchyliæ albo zmieniæ umowê dziedziczenia
12

W. E d e n h o f e r, tam¿e, s. 2253.
Skutek taki jest czêsto nieunikniony.
14
Wed³ug niektórych autorów wymóg poœwiadczenia notarialnego wynika z faktu, ¿e
zarówno testament uchylaj¹cy, jak i wyra¿enie zgody przez drug¹ stronê umowy s¹ umowami.
13
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zawart¹ przez ma³¿onków wystarczy sporz¹dzenie wspólnego testamentu
ma³¿eñskiego, a testament taki mo¿e byæ sporz¹dzony zarówno jako testament publiczny, jak i prywatny. W przeciwieñstwie do testamentu
uchylaj¹cego, o którym mowa w analizowanym wczeœniej § 2291 BGB,
przedmiotem testamentu uchylaj¹cego, sporz¹dzonego przez ma³¿onków,
mo¿e byæ równie¿ umowne ustanowienie spadkobiercy. Taki wspólny
ma³¿eñski testament musi zostaæ sporz¹dzony przez tych samych ma³¿onków, którzy zawarli umowê dziedziczenia, przy czym istotne jest, aby
ma³¿eñstwo istnia³o w chwili sporz¹dzenia testamentu, podczas gdy przy
zawarciu umowy dziedziczenia póŸniejsi ma³¿onkowie mogli byæ jeszcze
narzeczonymi.
Testament uchylaj¹cy mo¿e zostaæ sporz¹dzony w ka¿dej dopuszczalnej dla wspólnego ma³¿eñskiego testamentu formie, ale, na co wskazuje
Edenhofer, nie przez zgodne co do treœci odrêbne testamenty15.
Zdolnoœæ ma³¿onka bêd¹cego spadkodawc¹ ocenia siê zgodnie z przepisami dotycz¹cymi testamentów, zaœ zdolnoœæ ma³¿onka, który spadkodawc¹ nie jest, zgodnie z prawem w³aœciwym dla umów dziedziczenia.
Z powy¿szego wynika, ¿e oboje ma³¿onkowie musz¹ posiadaæ zdolnoœæ
testowania, jeœli oboje s¹ spadkodawcami i oboje uchylaj¹ swoje umowne
rozrz¹dzenia. Ma³¿onek, który nie by³ spadkodawc¹ w umowie dziedziczenia i jest ograniczony w zdolnoœci do czynnoœci prawnych, potrzebuje
zgody swojego przedstawiciela ustawowego i zazwyczaj s¹du opiekuñczego16. Jeœli jeden z ma³¿onków jest ma³oletni, wówczas jedyn¹ dostêpn¹
form¹ testamentu uchylaj¹cego jest testament publiczny17.
Testament uchylaj¹cy mo¿e uchyliæ ca³¹ umowê dziedziczenia albo te¿
poszczególne zawarte w niej rozrz¹dzenia i wtedy inne zachowuj¹ swoj¹
moc. Testament uchylaj¹cy mo¿e uchyliæ umowê dziedziczenia w sposób
wyraŸny albo te¿ w sposób dorozumiany, tzn. jeœli zawiera rozrz¹dzenia
o treœci odmiennej w stosunku do umowy dziedziczenia.
Poniewa¿ testament taki zastêpuje tutaj umowê uchylaj¹c¹, posiada
w zasadzie naturê umowy, a zatem nie mo¿e byæ odwo³any jednostronnie
przez spadkodawcê z tym skutkiem, ¿e uchylone umowne rozrz¹dzenie

15
16
17

54

W. E d e n h o f e r, tam¿e, s. 2254.
Tam¿e.
Tam¿e.

Uchylenie umowy dziedziczenia w prawie niemieckim

albo ca³a umowa dziedziczenia ponownie, jako takie, odzyskaj¹ swoj¹
moc. Skutek w tej postaci mo¿e byæ jednak osi¹gniêty przez umowê
dziedziczenia, umowê, o której mowa w § 2290 (tj. umowê uchylaj¹c¹),
testament spadkodawcy z notarialnie poœwiadczon¹ zgod¹ innej strony
umowy nie bêd¹c¹ spadkodawc¹ albo nowy wspólny testament ma³¿onków.

2. Odst¹pienie spadkodawcy (Rücktritt)
Odst¹pienie jest, w przeciwieñstwie do uregulowanego w § 2290-2292
BGB uchylenia dokonywanego za porozumieniem stron, jednostronnym,
niezale¿nym od zgody drugiej strony uchyleniem umowy dziedziczenia
albo poszczególnych zawartych w niej umownych rozrz¹dzeñ. Odst¹pienie jest zgodnie ze swoj¹ treœci¹ tym samym, czym jest jednostronne
odwo³anie rozrz¹dzenia testamentowego. Ustawa nie okreœla go jednak
jako „odwo³anie” w³aœnie ze wzglêdu na niemo¿noœæ swobodnego odwo³ania umowy dziedziczenia. Ustawa unika poza tym okreœlenia „odwo³anie”, aby dokonaæ rozró¿nienia jednostronnego uchylenia umowy
dziedziczenia albo rozrz¹dzeñ umownych od odwo³ania zawartych w umowie dziedziczenia rozrz¹dzeñ jednostronnych, jakkolwiek zastrze¿enie odst¹pienia mo¿e zostaæ wyra¿one pod wzglêdem leksykalnym ró¿nymi
okreœleniami, np. w³aœnie „odwo³anie”. Spadkodawca bêdzie mia³ prawo
odst¹pienia, jeœli dokona zastrze¿enia w umowie dziedziczenia, ¿e bêdzie
móg³ odwo³aæ dokonane przez siebie umowne rozrz¹dzenia, ¿e bêdzie
móg³ od nich odst¹piæ. Samo okreœlenie „odstêpuje” wcale nie musi zostaæ
w umowie dziedziczenia u¿yte. Odst¹pienie ró¿ni siê tak¿e od zaskar¿enia
(§ 2281 BGB). Pod pewnymi wzglêdami jednak odst¹pienie i zaskar¿enie
wykazuj¹ podobieñstwo, gdy¿ oznaczaj¹ przecie¿ jednostronne wypowiedzenie umowy dziedziczenia albo poszczególnych umownych rozrz¹dzeñ; prawo zaskar¿enia nie musi natomiast zostaæ zastrze¿one ani nie
zak³ada ewentualnie uchybieñ beneficjenta lub uchylenia obowi¹zku œwiadczenia wzajemnego (§ 2295 BGB), a s¹ to w³aœnie kolejne, tym razem
ustawowe, podstawy odst¹pienia.
2.1. Zastrze¿enie odst¹pienia
Zastrze¿enie odst¹pienia jest powi¹zane z natur¹ umowy dziedziczenia
(albo umownego rozrz¹dzenia). Zastrze¿enie takie dokonywane jest przy
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zawarciu umowy dziedziczenia, jak analogiczne zastrze¿enie przy umowach zobowi¹zaniowych. Dopóki spadkodawca nie uczyni u¿ytku z prawa
odst¹pienia, umowa dziedziczenia (albo poszczególne wi¹¿¹ce rozrz¹dzenia) zachowuje swoj¹ moc. Samo zastrze¿enie odst¹pienia nie wystarcza,
aby pozbawiæ umowê dziedziczenia albo poszczególne umowne rozrz¹dzenia charakteru wi¹¿¹cego. W wypadku zastrze¿onego prawa odst¹pienia nie wystarcza te¿, jeœli spadkodawca dokona innego rozrz¹dzenia
mortis causa.
Zgodnie z § 2293 BGB, spadkodawca mo¿e odst¹piæ jednostronnie
od umowy dziedziczenia albo poszczególnych zamieszczonych w niej
wi¹¿¹cych rozrz¹dzeñ, je¿eli zastrzeg³ sobie takie prawo, jak okreœla ustawa
– „w umowie” (§ 2293 BGB). Oznacza to, ¿e zastrze¿enie musi byæ
zawarte albo w samej umowie dziedziczenia albo w umowie dodatkowej.
Druga strona umowy nie podlega tu ochronie, gdy¿ poprzez zawarcie
umowy z dokonanym przez spadkodawcê zastrze¿eniem sama takie
zastrze¿enie przyjê³a. Wczeœniej zosta³a ju¿ omówiona kwestia leksykalna
zwi¹zana z zastrze¿eniem. Zastrze¿enie zapewnia spadkodawcy prawo
odst¹pienia od jego umownych rozrz¹dzeñ lub ca³ej umowy dziedziczenia
poprzez z³o¿enie jednostronnego oœwiadczenia. Formy odst¹pienia s¹ ró¿ne
i zale¿¹ od tego, czy spadkodawca z³o¿y³ oœwiadczenie o odst¹pieniu (nie,
czy dokona³ zastrze¿enia) za ¿ycia drugiej strony umowy (§ 2296 BGB),
czy ju¿ po jej œmierci (§ 2297 BGB). Jak ju¿ wspomniano, realizacja prawa
odst¹pienia nie zale¿y od wyra¿enia zgody przez drug¹ stronê umowy.
Prawo odst¹pienia nie jest prawem dziedzicznym. Jako œrodek przywrócenia swobody testowania wygasa wraz ze œmierci¹ spadkodawcy.
Prawo to nie ulega te¿ przedawnieniu. Jeœli spadkodawca jest osob¹
niezdoln¹ do czynnoœci prawnych, wówczas nie mo¿e odst¹piæ od umowy,
je¿eli jednak posiada ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, sam
mo¿e z³o¿yæ takie oœwiadczenie, i to bez zgody swojego przedstawiciela
ustawowego, gdy¿ poprzez odst¹pienie jego pozycja prawna ulega polepszeniu, co wi¹¿e siê z odzyskaniem pe³nej (lub pe³niejszej) swobody
testowania. Spadkodawca mo¿e dokonaæ ogólnego zastrze¿enia prawa
odst¹pienia bez podawania przyczyn albo, wrêcz przeciwnie, ograniczyæ
je do konkretnych przypadków, np. jeœli zawar³by nowe ma³¿eñstwo.
Odst¹pienie powoduje, ¿e umowa dziedziczenia albo poszczególne zawarte w niej umowne rozrz¹dzenia trac¹ moc w takim zakresie, w jakim
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zosta³o to okreœlone w dokonanym zastrze¿eniu. Bezskutecznoœæ poszczególnych umownych rozrz¹dzeñ mo¿e poci¹gaæ za sob¹ bezskutecznoœæ tak¿e innych rozrz¹dzeñ albo nawet ca³ej umowy dziedziczenia (§ 2085
BGB). Przy dwustronnej umowie dziedziczenia odst¹pienie spadkodawcy
w razie w¹tpliwoœci powoduje bezskutecznoœæ ca³ej umowy dziedziczenia
(§ 2298 ust. 1 BGB):
Raz oœwiadczone odst¹pienie jest nieodwo³alne. Wyj¹tek dotyczy
wypadków, kiedy to po œmierci drugiej strony umowy w miejsce prawa
odst¹pienia wstêpuje prawo uchylenia umownych rozrz¹dzeñ poprzez
testament sporz¹dzony przez uprawnion¹ do odst¹pienia stronê umowy
(§ 2297 BGB), poniewa¿ testament zgodnie ze swoj¹ natur¹ jest odwo³alny.
2.2. Ustawowe prawo odst¹pienia
Ustawowe prawo odst¹pienia od zawartych w umowie dziedziczenia
wi¹¿¹cych rozrz¹dzeñ przys³uguje spadkodawcy w dwóch wypadkach
okreœlonych w § 2294, 2295 BGB:
2.2.1. Odst¹pienie z powodu uchybieñ beneficjenta umowy dziedziczenia
Wed³ug § 2294 BGB, spadkodawca mo¿e odst¹piæ od rozrz¹dzenia
umownego, jeœli beneficjent umowy, który nie musi byæ koniecznie stron¹
umowy, dopuœci siê uchybienia upowa¿niaj¹cego spadkodawcê do pozbawienia go prawa do zachowku. Jeœli beneficjent nie nale¿y do krêgu
osób uprawnionych do zachowku, prawo odst¹pienia przys³uguje spadkodawcy przy takich uchybieniach beneficjenta, które upowa¿nia³yby do
pozbawienia zachowku zstêpnego spadkodawcy. Przepis ten upowa¿nia
spadkodawcê do odst¹pienia od rozrz¹dzenia umownego, poniewa¿,
z jednej strony, z powodu uchybieñ beneficjenta od spadkodawcy nie
mo¿na nadal wymagaæ konsekwentnego przestrzegania umowy dziedziczenia, a z drugiej strony, beneficjent nie zas³uguje na nagrodê w postaci
jakiegoœ przysporzenia. Przyczyny ustawowego prawa odst¹pienia zosta³y okreœlone wobec zstêpnego spadkodawcy i beneficjenta nie bêd¹cego
uprawnionym do zachowku, którego pozycja zostaje jednak zrównana
w tym wypadku ze zstêpnym spadkodawcy w § 2333, wobec rodziców
spadkodawcy w § 2334, w stosunku do ma³¿onka w § 2335 BGB. Bez
znaczenia jest, czy beneficjent jest stron¹ umowy albo czy w ogóle o niej
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wie18. Prawo odst¹pienia skierowane jest przeciw beneficjentowi, który
dopuœci³ siê uchybienia. Stwierdzenie to ma istotne znaczenie w przypadku, gdy spadkodawca dokona³ przysporzenia nie tylko na rzecz jednej
osoby; wobec innych beneficjentów obowi¹zuj¹ nadal rozrz¹dzenia
umowne.
Uchybienie uzasadniaj¹ce skorzystanie z ustawowego prawa odst¹pienia musi zostaæ pope³nione po zawarciu umowy. Uchybienia znane spadkodawcy w chwili zawierania umowy dziedziczenia pozostaj¹ bez znaczenia. Jeœli natomiast spadkodawca o nich nie wiedzia³, mog¹ wówczas
stanowiæ podstawê zaskar¿enia19. Jeœli spadkodawca na podstawie § 2294
BGB uprawniony jest do odst¹pienia, mo¿e nawet po œmierci drugiej
strony umowy uchyliæ swoje umowne rozrz¹dzenia, jednak¿e ju¿ nie
przez odst¹pienie, które wymaga z³o¿enia oœwiadczenia innej stronie umowy
(§ 2296 BGB), ale przez testament (§ 2297 BGB). Odst¹pienie powoduje,
¿e umowne rozrz¹dzenie, do którego siê odnosi, traci swoj¹ moc. Inne
rozrz¹dzenia odstêpuj¹cego spadkodawcy, jak wczeœniej wspomniano,
pozostaj¹ niezmienione. Odst¹pienie powoduje utratê mocy wi¹¿¹cej ex
nunc20.
2.2.2. Odst¹pienie przy uchyleniu œwiadczenia wzajemnego
Zgodnie z § 2295 BGB, spadkodawca mo¿e odst¹piæ od umownego
rozrz¹dzenia, którego dokona³ ze wzglêdu na umowne zobowi¹zanie siê
drugiej strony umowy do wykonywania na rzecz spadkodawcy do czasu
jego œmierci powtarzaj¹cego siê œwiadczenia, w szczególnoœci dotycz¹cego utrzymania i zobowi¹zanie to przed œmierci¹ spadkodawcy zostanie
uchylone. Podstaw¹ odst¹pienia jest zak³ócenie istniej¹cego zwi¹zku
pomiêdzy umownym rozrz¹dzeniem spadkodawcy a zobowi¹zaniem siê
do œwiadczenia drugiej strony umowy. Przyk³adem jest tu umowa do¿ywotniej renty. Niezbêdn¹ przes³ank¹ jest zwi¹zek, zale¿noœæ istniej¹ca
pomiêdzy umownym przysporzeniem ze strony spadkodawcy a zobowi¹zaniem siê beneficjenta. Przysporzenie musi byæ dokonane przecie¿,
jak okreœla ustawa: „ze wzglêdu na/w zwi¹zku z” zobowi¹zaniem siê
18
Por. H.J. M u s i e l a k, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,
s. 1763.
19
Tam¿e.
20
Patrz J. M a y e r, tam¿e, s. 950.
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drugiej strony umowy do œwiadczenia. Miêdzy przysporzeniem spadkodawcy i zobowi¹zaniem siê beneficjenta nie istnieje jednak stosunek: Leistung – Gegenleistung, tj. œwiadczenie – œwiadczenie wzajemne. Ostatnim warunkiem ustawowego prawa odst¹pienia jest to, aby zobowi¹zanie
drugiej strony umowy przed œmierci¹ spadkodawcy zosta³o uchylone, i to
niezale¿nie od przyczyny, tzn., czy bêdzie to nastêpcza niemo¿noœæ œwiadczenia (§ 275 BGB), czy te¿ porozumienie stron. Do odst¹pienia na
podstawie § 2295 BGB nie upowa¿nia natomiast spadkodawcy niew³aœciwe wykonywanie œwiadczenia, niewykonywanie œwiadczenia albo
zw³oka drugiej strony umowy, gdy¿ mimo takiego stanu zobowi¹zanie
do œwiadczenia pozostaje niezmienne. W takim wypadku w rachubê
wchodzi zaskar¿enie rozrz¹dzenia umownego przez spadkodawcê na
podstawie § 2078 w po³¹czeniu z § 2281 BGB, jeœli, oczywiœcie, umowne
przysporzenie nie jest dokonane pod rozwi¹zuj¹cym warunkiem w³aœciwego wype³niania œwiadczenia przez drug¹ stronê umowy. Co do wykonywania prawa odst¹pienia, wynikaj¹cego z § 2295 BGB, obowi¹zuj¹
zasady omówione przy analizie prawa odst¹pienia przy uchybieniach
beneficjenta (§ 2294). Forma odst¹pienia uregulowana zosta³a w § 2296,
2297 BGB. Prawo odst¹pienia ogranicza siê do umownych rozrz¹dzeñ,
których dokona³ spadkodawca ze wzglêdu na zobowi¹zanie drugiej strony
umowy. Je¿eli w umowie dziedziczenia zamieszczone s¹ jeszcze inne
umowne rozrz¹dzenia, wtedy ich skutecznoœæ podlega regulacji § 139
BGB21.
2.3. Forma oœwiadczeñ o odst¹pieniu
2.3.1. Oœwiadczenie o odst¹pieniu miêdzy ¿yj¹cymi – § 2296 BGB
§ 2296 BGB dotyczy formalnych wymogów odst¹pienia spadkodawcy od umowy dziedziczenia albo poszczególnych zawartych w niej
umownych rozrz¹dzeñ w sytuacji, je¿eli druga strona umowy ¿yje – jeœli
zmar³a, wówczas obowi¹zuj¹ przepisy § 2297 BGB. Przepisy § 2296 BGB
obowi¹zuj¹ zarówno przy odst¹pieniu zastrze¿onym, jak i przy odst¹pieniu
wynikaj¹cym z ustawy, przy odst¹pieniu od umownego rozrz¹dzenia ustanowienia spadkobiercy, umownych rozrz¹dzeñ zapisów i poleceñ. Zgodnie
21
§ 139 – Je¿eli niewa¿noœci¹ dotkniêta jest czêœæ czynnoœci prawnej, niewa¿na jest
ca³a czynnoœæ prawna, jeœli nie mo¿na przyj¹æ, ¿e nie zosta³aby ona dokonana bez tej
niewa¿nej czêœci.
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z § 2271 ust. 1 zd. 1, § 2296 BGB znajduje tak¿e zastosowanie do
odwo³ania wzajemnie zale¿nego rozrz¹dzenia umownego zawartego we
wspólnym testamencie ma³¿onków, dokonywanego za ¿ycia ich obojga.
Zgodnie z § 2296 ust. 1 zd. 1 BGB, odst¹pienie nie mo¿e nast¹piæ przez
przedstawiciela ustawowego ani umownego. Prawo odst¹pienia nie jest
te¿ prawem dziedzicznym.
Wed³ug § 2296 ust. 1 zd. 1 BGB, odst¹pienie dokonuje siê poprzez
z³o¿enie oœwiadczenia przez spadkodawcê wobec drugiej strony umowy,
w wypadku wielu stron – wobec nich wszystkich. Oœwiadczenie o odst¹pieniu wymaga zachowania formy notarialnej (§ 2296 ust. 2 zd. 2
BGB). WyraŸne u¿ycie okreœlenia „odst¹pienie”, jak ju¿ by³a o tym mowa
wczeœniej, nie jest wymagane, wystarczy, ¿e odst¹pienie wynika z wyk³adni.
Nie jest te¿ wymagane podanie przyczyny odst¹pienia. Celowym jest
natomiast podanie powodów odst¹pienia w przypadku, je¿eli w zastrze¿eniu odst¹pienia okreœlono przyczyny, które bêd¹ uprawnia³y spadkodawcê do skorzystania z takiego prawa.
Oœwiadczenie o odst¹pieniu jest jednostronnym oœwiadczeniem woli
wymagaj¹cym przyjêcia, które skuteczne staje siê dopiero w chwili dotarcia
do drugiej strony umowy dziedziczenia. Poprzez skuteczne odst¹pienie
uchylone zostaj¹ umowne rozrz¹dzenia dokonane przez spadkodawcê,
który nastêpnie od nich odstêpuje, natomiast innej strony umowy –
w wypadku umowy wzajemnej, zgodnie z regu³¹ wyk³adni § 2298 ust. 2
zd. 1 – tylko przy zastrze¿onym prawie odst¹pienia22; nie dotyczy to wiêc
wykonywania ustawowego prawa odst¹pienia (§ 2294, 2295 BGB), tak
wiêc rozrz¹dzenia drugiej strony umowy pozostaj¹ rozrz¹dzeniami wi¹¿¹cymi. Oœwiadczenie o odst¹pieniu z³o¿one za ¿ycia drugiej strony umowy
jest nieodwo³alne. Skutek odst¹pienia mo¿e zostaæ jednak cofniêty poprzez zawarcie nowej umowy dziedziczenia.
2.3.2. Odst¹pienie po œmierci drugiej strony umowy – § 2297 BGB
Aby umo¿liwiæ spadkodawcy kontynuacjê mo¿liwoœci uwolnienia siê
od umownej mocy wi¹¿¹cej po œmierci drugiej strony umowy, ustawowe
22
Chodzi o umowê dziedziczenia, w której obie strony zawar³y umowne rozrz¹dzenia
i wtedy niewa¿noœæ jednego z tych rozrz¹dzeñ prowadzi do bezskutecznoœci ca³ej umowy.
Jeœli w takiej umowie zosta³o zastrze¿one prawo odst¹pienia, wtedy, w razie odst¹pienia
jednej ze stron, uchylona zostaje ca³a umowa.
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albo zastrze¿one prawo odst¹pienia przekszta³ca siê w instytucjê jednostronnego uchylenia umowy dziedziczenia lub rozrz¹dzenia umownego
poprzez testament. Pewien wyj¹tek stanowi wzajemna umowa dziedziczenia, w tym wypadku prawo odst¹pienia wygasa wraz ze œmierci¹
drugiej strony umowy (trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e w tego rodzaju umowie
obie strony dokonuj¹ rozrz¹dzeñ umownych i w zwi¹zku z tym obie s¹
spadkodawcami, § 2298 BGB). Strona pozosta³a przy ¿yciu mo¿e jednak
uchyliæ swoje rozrz¹dzenie poprzez testament pod warunkiem, ¿e odrzuci
przysporzenie dokonane na jej rzecz w umowie (§ 2298, ust. 2 zd. 2 i 3
BGB). Prawo odst¹pienia wygasa po œmierci drugiej strony umowy
z powodów choæby czysto formalnych – niemo¿liwe jest uwolnienie siê
od mocy wi¹¿¹cej umowy dziedziczenia lub poszczególnych zawartych
w niej umownych rozrz¹dzeñ poprzez oœwiadczenie o odst¹pieniu, które
wymaga przecie¿ przyjêcia przez inn¹ stronê. O testamencie uchylaj¹cym
by³a mowa ju¿ wczeœniej.

3. Zaskar¿enie23
1. Zaskar¿enie przez spadkodawcê
Podobnie jak to siê dzieje przy ka¿dym innym oœwiadczeniu woli,
spadkodawca przy dokonywaniu czynnoœci prawnych mortis causa mo¿e
znajdowaæ siê w b³êdzie albo pod wp³ywem groŸby, dlatego te¿ rozrz¹dzenia na wypadek œmierci podlegaj¹ zaskar¿eniu. Jeœli rozrz¹dzenie spadkodawcy zostanie skutecznie zaskar¿one, wówczas, zgodnie z § 142
ust. 1 BGB, staje siê ono bezskuteczne ex tunc. W przeciwieñstwie do
testamentu, przy którym spadkodawca swobodnie i w ka¿dym czasie
mo¿e odwo³ywaæ swoje rozrz¹dzenia, w przypadku umowy dziedziczenia
spadkodawca zwi¹zany jest dokonanymi przez siebie wi¹¿¹cymi rozrz¹dzeniami, dlatego ustawodawca przyzna³ mu w § 2281 i kolejnych BGB
prawo zaskar¿enia w³asnych rozrz¹dzeñ umownych, dokonanych pod
wp³ywem b³êdu lub groŸby. Zasadniczym celem regulacji § 2281 i kolejnych
BGB jest odzyskanie przez spadkodawcê pe³nej swobody testowania
(w okreœlonych oczywiœcie przypadkach): przy pomocy instytucji samozaskar¿enia (§ 2282 BGB) spadkodawca, który zwi¹zany jest co do do23

Obszernie na ten temat M. Ve i t, Die Anfechtung von Erbverträgen, München

1991.
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konanych przez siebie rozrz¹dzeñ umownych, jest w stanie uwolniæ siê
od tej mocy wi¹¿¹cej bez wspó³dzia³ania osób trzecich.
Spadkodawca mo¿e dokonaæ zaskar¿enia tylko wi¹¿¹cych rozrz¹dzeñ,
rozrz¹dzenia jednostronne mog¹ zostaæ w ka¿dym czasie swobodnie
odwo³ane. Nie mo¿e on jednak zaskar¿yæ umowy dziedziczenia zgodnie
z ogólnymi zasadami, jeœli sam przyczyni³ siê do powstania podstawy
zaskar¿enia. Wed³ug z § 2281 BGB, który odwo³uje siê do § 2078 i 2279
BGB, podstawy zaskar¿enia stanowi¹: b³¹d, groŸba i pominiêcie uprawnionego do zachowku. W tym ostatnim przypadku instytucja samozaskar¿enia pozwala unikn¹æ ewentualnego póŸniejszego zaskar¿enia umowy dziedziczenia przez uprawnionego do zachowku, a przede wszystkim
umo¿liwia spadkodawcy dostosowanie dokonanej w umowie dziedziczenia regulacji do zmieniaj¹cych siê stosunków ¿yciowych, co ma miejsce
chocia¿by w sytuacji, jeœli po zawarciu umowy dziedziczenia zawrze
zwi¹zek ma³¿eñski i pojawi siê nowy potomek albo zawrze nowe ma³¿eñstwo. Wtedy wy³aniaj¹ siê nowe osoby uprawnione do zachowku.
Zaskar¿enie takie jest mo¿liwe równie¿ w razie narodzin dziecka pochodz¹cego spoza ma³¿eñstwa.
Jeœli umowa dziedziczenia albo poszczególne zawarte w niej umowne
rozrz¹dzenia zostan¹ zaskar¿one w odpowiedniej formie i w przewidzianym przez ustawê terminie, staj¹ siê niewa¿ne z moc¹ wsteczn¹. Czy
niewa¿noœæ rozci¹ga siê tak¿e na inne umowy zwi¹zane ewentualnie
z umow¹ dziedziczenia, zale¿y od woli stron24. Przy rozstrzyganiu w¹tpliwoœci, czy zaskar¿enie obejmuje ca³¹ umowê dziedziczenia, czy tylko
pojedyncze umowne rozrz¹dzenia nale¿y wzi¹æ pod uwagê, czy zaskar¿enie zosta³o dokonane na podstawie § 2078, czy § 2079 BGB. W tym
pierwszym przypadku istotne jest, jak dalece siêga skutek dzia³ania b³êdu
albo groŸby. Oœwiadczenia spadkodawcy mog¹ zostaæ zaskar¿one tylko
w takim zakresie, w jakim s¹ wynikiem b³êdu albo groŸby. W przypadku
zaskar¿enia na podstawie § 2079 BGB (pominiêcie uprawnionego do
zachowku) z regu³y zaskar¿enie dokonane przez spadkodawcê prowadzi
do bezskutecznoœci ca³ej umowy dziedziczenia, aby daæ spadkodawcy
mo¿liwoœæ ponownego pe³nego uregulowania nastêpstwa prawnego,
z uwzglêdnieniem nowej osoby uprawnionej do zachowku.
24
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Potwierdzenie umowy dziedziczenia jest, zgodnie ze swoj¹ istot¹,
zrzeczeniem siê prawa do jej zaskar¿enia25. Potwierdzenie uchyla mo¿liwoœæ jej zaskar¿enia oraz umacnia trwa³oœæ i moc wi¹¿¹c¹. Z tej te¿
przyczyny dokonanie takiego potwierdzenia jest mo¿liwe tylko osobiœcie
przez spadkodawcê. Nie wymaga ono zachowania ¿adnej szczególnej
formy ani z³o¿enia oœwiadczenia wobec innej strony umowy czy s¹du
spadku i mo¿e byæ wyra¿one w sposób konkludentny26.
2. Zaskar¿enie przez osoby trzecie
Prawo osoby trzeciej do zaskar¿enia wi¹¿¹cych rozrz¹dzeñ w umowie
dziedziczenia powstaje dopiero w chwili œmierci spadkodawcy. Przed tym
momentem jedyn¹ osob¹ uprawnion¹ do zaskar¿enia jest tylko spadkodawca. Do zaskar¿enia uprawniona jest tylko taka osoba trzecia, która
ma w tym interes (odwo³anie do § 2080 ust. 1 BGB). Zaskar¿enie umownego
rozrz¹dzenia ustanowienia spadkobiercy i polecenia dokonywane jest przez
oœwiadczenie sk³adane wobec s¹du spadku (§ 2081 ust. 1 i 3 BGB).
Zgodnie z panuj¹c¹ opini¹, zaskar¿enie umownego rozrz¹dzenia zapisu
dokonuje siê natomiast przez z³o¿enie oœwiadczenia wobec zapisobiercy27.
Oœwiadczenie nie wymaga zachowania ¿adnej szczególnej formy. Termin
z³o¿enia go wynosi rok od chwili, w której osoba uprawniona dowiedzia³a
siê o przyczynie uzasadniaj¹cej zaskar¿enie (§ 2082 ust. 1 i 2 BGB; taki
sam, jak dla spadkobiercy.) Prawo zaskar¿enia umowy przez osobê trzeci¹
jest wprawdzie jej w³asnym prawem, jednak zale¿ne jest od prawa zaskar¿enia przys³uguj¹cego spadkodawcy w tym znaczeniu i w takim
zakresie, w jakim wygaœniêcie prawa zaskar¿enia przez spadkodawcê za
jego ¿ycia wy³¹cza równie¿ mo¿liwoœæ wniesienia zaskar¿enia przez osobê
trzeci¹. Jeœli bowiem zgodnie z § 2285 BGB prawo zaskar¿enia przys³uguj¹ce spadkodawcy wygaœnie do czasu jego œmierci na skutek potwierdzenia umowy dziedziczenia (§ 2284 BGB) albo up³ywu terminu do
zaskar¿enia (§ 2283 BGB), równie¿ osoby okreœlone w § 2080 BGB jako

25
Por. C. N o l t i n g, Inhalt, Ermittlung und Grenzen der Bindung beim Erbvertrag,
Bielefeld 1995, s. 90; M. W o l f, Kolhammer-Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,
s. 1533.
26
Por. M. W o l f, tam¿e, s. 1533; patrz te¿ W. E d e n h o f e r, tam¿e, s. 2247.
27
U. v o n L ü b t o w, tam¿e, s. 449; H.J. M u s i e l a k, tam¿e, s. 1723.
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uprawnione do zaskar¿enia nie mog¹ go dokonaæ, gdy¿ sam spadkodawca nie uczyni³ u¿ytku z tego prawa. Jeœli spadkodawca uprawniony
by³ do zaskar¿enia z kilku powodów, mo¿liwe jest, ¿e termin wobec jednej
przyczyny up³yn¹³ przed jego œmierci¹, podczas gdy termin co do innej
podstawy zaskar¿enia w chwili œmierci spadkodawcy jeszcze nie up³yn¹³.
W takim wypadku tak¿e osoby trzecie mog¹ dokonaæ zaskar¿enia na tej
drugiej podstawie.

III. Praktyczne znaczenie umowy dziedziczenia
Jeszcze niedawno panowa³a opinia, ¿e umowa dziedziczenia znajduje
w praktyce bardzo niewielkie zastosowanie i nie istnieje potrzeba zachowania jej jako instytucji prawnej. Teza taka, zdaniem Mayera, zosta³a
w miêdzyczasie obalona, czego œwiadectwem mog¹ byæ przeprowadzane
badania28. Na przyk³ad Schultes, analizuj¹c rozrz¹dzenia mortis causa
w s¹dach29 w Köln, Brühl i Grevenbroich, doszed³ do wniosku, ¿e wœród
nich a¿ 41,6% stanowi¹ umowy dziedziczenia, a 7,1% umowy ma³¿eñskie
po³¹czone z umowami dziedziczenia30. Weirich twierdzi, ¿e „doœwiadczenie praktyk notarialnych pokazuje, ¿e ma³¿eñstwa, którym postawiono
pytanie, czy dokonane przez nich rozrz¹dzenia maj¹ mieæ charakter rozrz¹dzeñ jednostronnie odwo³ywalnych, czy raczej powinny byæ umownie
wi¹¿¹ce, prawie zawsze przychylaj¹ siê do tego drugiego rozwi¹zania.”31.
Taki stan rzeczy potwierdza Buchholz, pisz¹c, ¿e w praktyce prawie
po³owê wszystkich rozrz¹dzeñ mortis causa stanowi¹ umowy dziedziczenia albo umowy dziedziczenia po³¹czone z umowami ma³¿eñskimi i ¿e
umowa dziedziczenia jest typowym rozrz¹dzeniem dokonywanym przez
ma³¿onków posiadaj¹cych przede wszystkim œrednie i mniejsze maj¹tki32.
Umowa dziedziczenia przewa¿a przynajmniej na obszarach wiejskich, gdzie
wystêpuje najczêœciej w po³¹czeniu z umow¹ ma³¿eñsk¹, natomiast
w miastach zauwa¿alna jest tendencja do sporz¹dzania wspólnego ma³¿eñskiego testamentu, co jest niew¹tpliwym odzwierciedleniem wyraŸnej
28

J. M a y e r, tam¿e, s. 611.
Chodzi o Amtsgerichte – s¹dy najni¿szego szczebla.
30
Dane wed³ug J. M a y e r a, tam¿e, s. 611.
31
H.A. W e i r i c h, Erben und Vererben, Berlin 1991, s. 186.
32
S. B u c h h o l z, Zur bindenden Wirkung des Erbvertrages, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 1987, s. 440.
29
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niechêci wobec zbyt intensywnej mocy wi¹¿¹cej umowy dziedziczenia33.
Mimo faktu, ¿e byæ mo¿e ustawodawca w BGB przeceni³ potrzebê zawierania umów dziedziczenia, poniewa¿ w wielu wypadkach czynnoœci
prawne inter vivos, zw³aszcza darowizny na wypadek œmierci, mog¹
stanowiæ instrumenty prawne, których wykorzystanie zapewnia realizacjê
interesów stron, a skutki prawne tych¿e czynnoœci miêdzy ¿yj¹cymi s¹
niekiedy bardziej klarowne ni¿ przy zawarciu umowy dziedziczenia, to
mimo to w praktyce istnieje wiele innych przypadków, kiedy umowa
dziedziczenia jest œrodkiem kszta³towania nastêpstwa prawnego na wypadek
œmierci, który najpe³niej odpowiada zainteresowanym. Umowa dziedziczenia zawierana jest czêsto w celu przekazania np. jakiegoœ przedsiêbiorstwa, co mobilizowaæ mo¿e beneficjenta do zintensyfikowania nak³adu si³ w celu pomna¿ania przysz³ego maj¹tku spadkowego, który ma siê
staæ jego udzia³em. Poza tym umowa dziedziczenia jest w znacznym
stopniu kwesti¹ zaufania. Niejasnoœci zwi¹zane z wyborem umowy
dziedziczenia jako formy kszta³towania nastêpstwa prawnego na wypadek
œmierci powinny byæ ostatecznie rozstrzygniête przez notariusza przed
ewentualnym zawarciem takiej umowy, zgodnie z wymogiem notarialnego poœwiadczenia umowy dziedziczenia i wynikaj¹cego z tego obowi¹zku pouczenia i wyjaœnienia przez niego stronom zawieraj¹cym umowê
wszystkich w¹tpliwoœci i istoty tej instytucji prawnej.

IV. Podsumowanie
Do zasadniczych ró¿nic wystêpuj¹cych pomiêdzy polskim i niemieckim prawem spadkowym nale¿y kr¹g spadkobierców ustawowych, który
w prawie niemieckim jest znacznie szerszy i obejmuje nawet najdalszych
krewnych spadkodawcy, a tak¿e mo¿liwoœæ podstawienia powierniczego
(np. przy tzw. testamencie berliñskim), mo¿liwoœæ sporz¹dzenia przez
ma³¿onków wspólnego testamentu czy w³aœnie omawiana instytucja
umowy dziedziczenia, któr¹ ustawodawca polski wykluczy³ na mocy
art. 1047 i 941 k.c.
Istotê umowy dziedziczenia stanowi jej moc wi¹¿¹ca, która odnosiæ
siê mo¿e tylko do rozrz¹dzeñ ustanowienia spadkobiercy, zapisów i poleceñ,
„mo¿e”, poniewa¿ rozrz¹dzenia te przez samo zawarcie ich w umowie
33

Badania w³asne autorki.
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dziedziczenia nie staj¹ siê automatycznie rozrz¹dzeniami wi¹¿¹cymi.
Czynnikiem decyduj¹cym o tym jest raczej wola stron zawieraj¹cych
umowê. Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e umowa dziedziczenia musi zawieraæ
przynajmniej jedno umowne rozrz¹dzenie, w przeciwnym wypadku w ogóle
nie mo¿na mówiæ o jej istnieniu.
Osobliwoœæ umowy dziedziczenia polega na tym, ¿e spadkodawca ju¿
za ¿ycia mo¿e dokonaæ wi¹¿¹cych rozrz¹dzeñ co do spadku, który po
sobie w przysz³oœci zostawi34. Kryterium to jest w istocie niezwykle
problematyczne, gdy¿ zwi¹zany umownymi rozrz¹dzeniami spadkodawca posiada faktycznie jeszcze wiele mo¿liwoœci do rozdysponowania swoim
maj¹tkiem w drodze czynnoœci prawnych inter vivos, co niekiedy mo¿e
przynieœæ beneficjentowi umowy dziedziczenia rozczarowanie. I to jest
w³aœnie najczêœciej wysuwany argument przeciw umowie dziedziczenia.
Uœwiadomiæ sobie jednak trzeba istotê mocy wi¹¿¹cej umowy dziedziczenia, co decyduje, odwa¿ê siê powiedzieæ, o zrozumieniu ca³ej tej instytucji.
Od chwili zawarcia umowy dziedziczenia (radykalnej) zmianie ulec
mog¹ chocia¿by relacje pomiêdzy stronami zawieraj¹cymi tê umowê.
Ojciec, którego domem troskliwie zajmuje siê córka, chc¹c j¹ utwierdziæ
w przekonaniu, ¿e dom ten po jego œmierci otrzyma w spadku, zawiera
z ni¹ umowê dziedziczenia. Nie mo¿e byæ jednak do koñca pewien, ¿e
córka swego postêpowania nie zmieni. Byæ mo¿e zmuszony bêdzie
w zamian za opiekê dom sprzedaæ albo przekazaæ go na mocy darowizny,
dlatego te¿ ochrona przyznana beneficjentowi przez ustawodawcê ogranicza siê do bezskutecznoœci rozrz¹dzeñ mortis causa, których mia³by
nastêpnie dokonaæ spadkodawca w zakresie, w jakim dokonane zosta³y
przez niego rozrz¹dzenia wi¹¿¹ce w umowie dziedziczenia, co nie ogranicza go zasadniczo w dysponowaniu maj¹tkiem w drodze czynnoœci
prawnych inter vivos. Ustawodawca unikn¹³ w ten sposób sytuacji, kiedy
to przysz³y spadkodawca ju¿ za ¿ycia sta³by siê tylko u¿ytkownikiem
swego maj¹tku, dlatego te¿, mimo ochrony wynikaj¹cej z § 2287 i 2288
BGB, spadkodawca mo¿e w stosunkowo szerokim zakresie rozporz¹dzaæ
maj¹tkiem, a niekiedy skutecznie pozbywaæ siê sk³adników przysz³ej masy
34

Por. Ch. R e i t h m a n n, Erbverträge zwischen mehr als zwei Beteiligten, Deutsche
Notar-Zeitschrift 1957, s. 527-532.
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spadkowej. Umowa dziedziczenia stanowi (tylko) podstawê, causa powo³ania do dziedziczenia, co oznacza zarazem, ¿e ma za przedmiot spadek
w takim zakresie, w jakim bêdzie on wystêpowa³ w chwili œmierci spadkodawcy, a nie w momencie jej zawierania. Postêpowanie ustawodawcy
w tym wzglêdzie by³o jak najbardziej logiczne, chocia¿by i z tego powodu,
¿e przysz³y spadkodawca faktycznie chyba nigdy nie bêdzie w stanie
zachowaæ swojej masy maj¹tkowej w stanie constans.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e umowa dziedziczenia jest jedn¹ z najbardziej
skomplikowanych instytucji prawa spadkowego, o czym œwiadczy chocia¿by jej charakter jako umowy sui generis, umowy posiadaj¹cej podwójn¹ naturê prawn¹. Mimo bardzo rozbie¿nych opinii dotycz¹cych
sensu stosowania umowy dziedziczenia i traktowania jej niekiedy w sposób
marginalny, czego z kolei nie potwierdzaj¹ inne opinie, bezspornym pozostaje
fakt, ¿e istnieje szereg sytuacji ¿yciowych, w których umowa dziedziczenia jest najodpowiedniejszym œrodkiem kszta³towania nastêpstwa
prawnego na wypadek œmierci. Na podstawie projektów zmian ustaw de
lege ferenda przed³o¿onych w polskim parlamencie mo¿na wnioskowaæ,
¿e byæ mo¿e umowa dziedziczenia stanie siê kolejnym rozrz¹dzeniem
mortis causa, umo¿liwiaj¹cym powo³anie do dziedziczenia, tym razem
z moc¹ wi¹¿¹c¹.
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