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Wady oświadczeń woli

Są to nieprawidłowości związane z podejmowaniem lub
wyrażaniem oświadczenia woli i dotyczą stanów
psychiki lub wiedzy człowieka towarzyszących mu przy
składaniu oświadczenia woli.

Zostały określone w art. 82 – 88 KC:

 brak świadomości lub swobody;

 pozorność;

 błąd;

 podstęp;

 groźba.



Skutki wadliwości oświadczenia woli

 Nieważność czynności prawnej (tzw. nieważność 
bezwzględna) – czynność prawna od momentu jej 
dokonania nie wywołuje żadnych skutków prawnych 
(brak świadomości lub swobody, pozorność);

 Wzruszalność czynności prawnej (tzw. nieważność 
względna) – czynność prawna od chwili jej dokonania 
wywołuje skutki prawne, ale możliwe jest definitywnie 
unieważnienie takiej czynności, a więc także jej 
skutków (błąd, podstęp, groźba).



Brak świadomości lub swobody 
– art. 82 KC

Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez
osobę, która z jakichkolwiek powodów
znajdowała się w stanie wyłączającym
świadome albo swobodne powzięcie decyzji i
wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności
choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo
innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia
czynności psychicznych.

 Nie można uznać za wadliwą czynność prawną
dokonaną w stanie jedynie ograniczającym
świadome lub swobodne powzięcie decyzji i
wyrażenie woli.



Brak świadomości lub swobody

 Brak świadomości - stan charakteryzujący się 
zupełnym brakiem rozeznania sytuacji i 
przedsiębranych przez siebie kroków, choć nie musi on 
polegać na pełnym zaniku świadomości; 

 Brak swobody - osoba rozpoznaje co prawda sens 
własnego i obcego działania, ale pod wpływem 
negatywnego oddziaływania pewnych czynników 
psychicznych wyłączona jest możliwość swobodnego 
decydowania.



Brak świadomości lub swobody

Przyczyny:
 choroba psychiczna (ale już nie lucidum intervallum), 
 pourazowe zaburzenia psychiczne, 
 psychozy, 
 stany depresyjne lub maniakalne, 
 niedorozwój umysłowy,
 uwiąd starczy, 
 alkoholizm, 
 narkomania, 
 długotrwała obłożna choroba, 
 trans hipnotyczny, 
 stany powstałe wskutek nadużycia niektórych środków 
farmakologicznych lub wywołane kontaktem z substancjami 
toksycznymi.



Pozorność – art. 83 KC

Art. 83 § 1 KC

Nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej
stronie1 za jej zgodą2 dla pozoru.

1 – pozorność dotyczy wyłącznie oświadczeń woli,
które dla swej skuteczności wymagają
zakomunikowania oznaczonemu adresatowi;

2 – adresat oświadczenia woli godzi się na pozorny
charakter czynności prawnej;



Pozorność

Pozorność oznacza, że co najmniej oświadczenie woli
złożone przez jedną ze stron nie będzie wywoływało
wyrażonych w nim skutków prawnych.

Pozorność kwalifikowana:

Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia
innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia
się według właściwości tej czynności.

Sytuacja, gdy oprócz czynności pozornej (ujawnionej
na zewnątrz) strony dokonują czynności ukrytej
(dyssymulowanej) celem osiągnięcia skutków
prawnych innych, aniżeli te wynikające z czynności
pozornej.



Pozorność

Art. 83 § 2 KC

Pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na
skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na
podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej
czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje
zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze.

Wyjątek od zasady nemo plus iuris in alium transferre
potest quam ipse habet.



Jan Mucha popadł w długi. Aby ochronić swój samochód
sprzed egzekucji porozumiał się z sąsiadem Adamem
Kurą, że zawrą umowę sprzedaży. Tym sposobem sąsiedzi
umówili się, że pojazd tylko formalnie zmieni właściciela,
żadna cena nie zostanie uiszczona, a po stwierdzeniu
bezskuteczności egzekucji wobec Jana Muchy Panowie
dopełnią formalności i znów w dowodzie rejestracyjnym
jako jedyny właściciel wpisany zostanie Jan Mucha.

Dwa tygodnie po przerejestrowaniu samochodu Adam
Kura sprzedał w/w pojazd Piotrowi Pająkowi za cenę
rynkową.

1. Kto jest właścicielem pojazdu, jeśli Piotr Pająk nie znał
ustaleń poczynionych pomiędzy Janem Muchą a Adamem
Kurą?
2. Czy Piotr Pająk musi udowodnić, że nie znał ustaleń
poczynionych pomiędzy sąsiadami?



Błąd – art. 84 KC
§ 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można 

uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia 
woli. 

Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej 
osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych 
dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy:

 błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej 
winy, 

 albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością 
błąd zauważyć; 

ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej 
nieodpłatnej



Błąd

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający 
przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli 
nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę 
rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści 

(błąd istotny).



Błąd

 błąd co do treści czynności prawnej – gdy sens 
oświadczenia woli ustalony w drodze wykładni nie 
odpowiada wyobrażeniom składającego oświadczenie 
woli (Z.Radwański); inaczej – mylne wyobrażenie o 
którymkolwiek składniku treści konkretnej czynności 
prawnej;

 błąd istotny - gdyby składający oświadczenie woli nie 
działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie 
złożyłby oświadczenia tej treści (kryterium subiektywne 
oraz obiektywne istotności błędu). 



Błąd

Błędem w rozumieniu art. 84 KC nie stanowi błąd co do 
pobudki – błąd leżący w sferze motywacyjnej 
składającego oświadczenie woli. 

Kupujący nie może uchylić się od skutków umowy 
sprzedaży ponieważ oczekiwał, że nabyta działka zostanie 
przekwalifikowana z rolnej na rekreacyjną, co ostatecznie 
nie nastąpiło (wyr. SN 15.10.1997 r., sygn. III CKN 
214/97).



Posłaniec

art. 85 KC

Zniekształcenie oświadczenia woli przez osobę użytą do 
jego przesłania ma takie same skutki, jak błąd przy 
złożeniu oświadczenia. 

Rolą posłańca jest jedynie „przeniesienie” cudzego 
oświadczenia woli, a nie złożenie oświadczenia woli w 
imieniu innego podmiotu. Z tego względu posłaniec nie 
musi mieć zdolności do czynności prawnych. 

Posłaniec: „on mówi, że on…”



Podstęp – art. 86 KC

§ 1. Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, 
uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli 
złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także 
wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy 
nie dotyczył treści czynności prawnej.

§ 2. Podstęp osoby trzeciej jest jednoznaczny z 
podstępem strony, jeżeli ta o podstępie wiedziała i nie 
zawiadomiła o nim drugiej strony albo jeżeli czynność 
prawna była nieodpłatna.



Podstęp
Podstęp - świadome i celowe, a przy tym naganne, 
zachowanie się adresata oświadczenia woli, które to 
zachowanie staje się motywem złożenia oświadczenia 
przez drugą stronę.

Przykłady:

 Podanie nieprawdziwych informacji;

 Utwierdzenie w błędnym przekonaniu; 

 Celowe przemilczenie pewnych informacji wtedy, gdy 
istniał obowiązek ich udzielenia.

Matka dziecka pozamałżeńskiego fałszywie zapewnia 
konkubenta, że jest biologicznym ojcem dziecka, w 
konsekwencji czego mężczyzna uznaje ojcostwo. 



Groźba – art. 87 KC

Kto złożył oświadczenie woli pod wpływem
bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, 
ten może uchylić się od skutków prawnych swego 
oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się 
obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi 
poważne niebezpieczeństwo osobiste lub 
majątkowe.



Groźba

Groźba:

 przymus psychiczny, z tym że może wynikać także z 
zapowiedzi użycia lub kontynuowania użycia środków 
fizycznych;

 bezprawna (sprzeczna z prawem lub ZWS);

 została wywołana celem wymuszenia złożenia 
oświadczenia woli;

 poważna tzn.
 DONIOSŁA – „poważne niebezpieczeństwo osobiste lub 
majątkowe”;

 REALNA – składający oświadczenie „mógł się obawiać”.



Wzruszalność

§ 1. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia 
woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem 
błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie 
złożone tej osobie na piśmie.

§ 2. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: 

w razie błędu - z upływem roku od jego wykrycia, 

a w razie groźby - z upływem roku od chwili, kiedy stan 
obawy ustał.

Co po upływie tego terminu?


