
Zachowek – komu się należy i jak go uzyskać

Zachowek  wzbudza  emocje,  bowiem  z  jednej  strony  jest  formą  rekompensaty  dla
spadkobiercy  nie  powołanego  do  spadku  w  testamencie  lub  pominiętego  przez
spadkodawcę  przy rozdysponowywaniu  majątku  za  życia,  ale  z  drugiej  strony w jakiś
sposób  zmienia  wolę  spadkodawcy.  Zakładając,  że  spadkodawca  świadomie  jednych
obdarzył swoim majątkiem a innych pominął, konieczność wypłaty zachowku przez tych
pierwszych budzi u nich poczucie niesprawiedliwości.

Instytucja  zachowku  pozwala  bliskim  spadkodawcy  (zmarłego),  który  pominął  ich  w
testamencie lub rozdysponował  masę spadkową (posiadany majątek) za życia czyniąc
darowizny,  domagać się  od  spadkobiercy testamentowego lub  też  osoby obdarowanej
wypłacenia określonej kwoty pieniężnej stanowiącej ułamek wartości udziału spadkowego
jaki by jej przysługiwał przy dziedziczeniu ustawowym. Osobie uprawnionej do zachowku
nie  przysługuje  zatem roszczenie  o  wydanie  jakiejkolwiek  rzeczy wchodzącej  w  skład
spadku.  W przypadku zachowku nie  otrzymujemy całości  udziału,  który przysługiwałby
nam w dziedziczeniu ustawowym, tj. gdyby nie było testamentu lub majątek nie zostałby
rozdysponowany za życia spadkodawcy. W przypadku, gdy uprawnionym do zachowku
jest osoba trwale niezdolna do pracy lub osoba małoletnia, udział ten wynosi dwie trzecie
wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w
pozostałych zaś przypadkach udział ten wynosi połowę wartości tego udziału.

Prawo do zachowku przysługuje jedynie najbliższym członkom rodziny spadkodawcy, a
konkretnie  jego  zstępnym  (dzieciom,  wnukom  etc.),  małżonkowi  oraz  rodzicom  w
przypadku  braku  zstępnych.  Roszczenie  o  zachowek  nie  przysługuje  natomiast
rodzeństwu spadkodawcy ani innym dalszym krewnym lub powinowatym spadkodawcy. 

Roszczenie  o  zachowek  nie  przysługuje  osobom,  które  odrzuciły  spadek,
wydziedziczonym  w  testamencie,  uznanym  orzeczeniem  sądu  za  niegodnych
dziedziczenia, które zawarły ze spadkodawcą umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia, a
także małżonkowi, przeciwko któremu spadkodawca przed śmiercią wystąpił o orzeczenie
rozwodu  lub  separacji  z  jego  winy,  a  żądanie  to  było  uzasadnione  oraz  małżonkowi
pozostającemu ze spadkodawcą w separacji. 

Spadkodawca może natomiast  wydziedziczyć spadkobiercę z następujących powodów:
uporczywe i  wbrew woli  spadkodawcy postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami
współżycia  społecznego;  dopuszczenie  się  względem  spadkodawcy  albo  jednej  z
najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo
rażącej  obrazy  czci;  uporczywe  niedopełnianie  względem  spadkodawcy  obowiązków
rodzinnych.  Przyczyna  wydziedziczenia  musi  zostać  wskazana  w  testamencie.  Osobę
wydziedziczoną  traktuje  się  tak  jakby nie  dożyła  otwarcia  spadku,  zaś  na  jej  miejsce
wchodzą jej zstępni, którym wówczas przysługuje prawo do zachowku.

Obliczając wartość spadku, wlicza się do niego poczynione przez spadkobiercę za życia
darowizny, jednak nie bierze się pod uwagę darowizn drobnych lub zwyczajowo w danych
stosunkach przyjętych, ani też darowizn poczynionych na więcej niż dziesięć lat od daty
otwarcia  spadku  tj.  daty  śmierci  spadkodawcy,  na  rzecz  osób  które  nie  są  ani
spadkobiercami, ani osobami uprawnionymi do zachowku. Przy czym doliczanie darowizn
ma swój  skutek w dwie strony,  tzn.  nie doliczamy ich jedynie do wartości  spadku, ale
zaliczamy je również na poczet dochodzonego zachowku. Jeżeli zatem otrzymaliśmy od
spadkodawcy przed śmiercią darowiznę, to o jej wartość zostanie pomniejszona wartość
należnego  nam zachowku.  Wartość  przedmiotu  darowizny oblicza  się  według  stanu  z
chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku.
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W przypadku dochodzenia swoich praw do zachowku musimy również pamiętać o 5 letnim
terminie  przedawnienia,  po  upływie  którego  nasze  powództwo  zostanie  oddalone.  W
przypadku  roszczeń  osób  uprawnionych  do  otrzymania  zachowku  termin  pięcioletni
liczymy  od  dnia  ogłoszenia  testamentu,  zaś  w  przypadku,  gdy  powództwo  kierujemy
przeciwko osobie, która z tytułu otrzymanej darowizny jest zobowiązana do uzupełnienia
naszego udziału spadkowego, termin ten liczymy od dnia otwarcia spadku, czyli od daty
śmierci spadkodawcy.  

Złożenie pozwu o zachowek wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów sądowych.
Opłata sądowa w przypadku tego powództwa wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu, tj.
wartości zachowku, którego zasądzenia się ubiegamy. W trakcie postępowania sądowego
koszty mogą znacząco wzrosnąć,  gdyż  najczęściej  pojawia  się  potrzeba  oszacowania
składników  majątku  spadkowego  przez  biegłego  rzeczoznawcę.  Naturalnie  przed
wstąpieniem na drogę sądową możemy wystąpić o wypłatę zachowku bezpośrednio do
osoby zobowiązanej (powołanej do spadku w testamencie lub obdarowanej), ale praktyka
wskazuje, że sprawy o zachowek rzadko są rozstrzygane polubownie ze względu na spór
co do wartości majątku spadkowego. 
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