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Wady oświadczenia woli  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Określone przez ustawodawcę 

nieprawidłowości związane z 

podejmowaniem lub wyrażaniem 

oświadczenia woli  

(charakter normatywny, zasada woli i zaufania) 

Podstęp 

Groźba 

Błąd 

Brak 

świadomości lub 

swobody  Pozorność 

Przepisy o wadach oświadczenia woli mają charakter 

bezwzględnie obowiązujący 

Art. 82 - 88 

kc, 

przepisy 

szczególne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENIE PODLEGAJĄ WADY 

OŚWIADCZENIA WOLI  

OSOBY FIZYCZNEJ,  

W TYM DZIAŁAJĄCEJ W CHARAKTERZE 

ORGANU / CZŁONKA ORGANU 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 



Brak świadomości lub swobody składającego 

oświadczenie woli 

 
 

Złożenie oświadczenia woli 

w takim stanie psychicznym, 

który wyłącza (ogranicza) 

możliwość świadomego albo 

swobodnego powzięcia 

decyzji i wyrażenia woli 

 

BEZWZGLĘDNA 

NIEWAŻNOŚĆ 
 

 

 
Art. 82 kc 

z jakichkolwiek powodów 



 

   Brak świadomości              Brak swobody 

 

Stan charakteryzujący się 

zupełnym brakiem rozeznania 

sytuacji i przedsiębranych przez 

siebie czynności – niemożność 

zrozumienia znaczenia i treści 

podejmowanej decyzji 

Stan, w którym osoba rozpoznaje 

sens własnego i obecnego 

działania, ale pod wpływem 

oddziaływania pewnych 

czynników psychicznych 

wyłączona (ograniczona) jest 

możliwość swobodnego 

(nieskrępowanego) 

decydowania, dokonania wyboru 

Przykłady przyczyn ww. stanów: choroba psychiczna, niedorozwój 

umysłowy, pourazowe zaburzenia psychiczne, psychoza, stany 

depresyjne lub maniakalne, uwiąd starczy, alkoholizm, narkomania, 

długotrwała obłożna choroba, trans hipnotyczny w wyniku nadużycia 

środków farmakologicznych lub kontaktu z substancją toksyczną (SN: 

trudna sytuacja ekonomiczna) 

Wada oświadczenia 

woli a sytuacja osoby 

ubezwłasnowolnionej 



Jedna strona składa drugiej 

stronie za jej zgodą oświadczenie 

woli, bez rzeczywistego zamiaru 

wywołania skutku 

  POZORNOŚĆ 

Jedna strona składa drugiej stronie 

za jej zgodą oświadczenie woli z 

zamiarem wywołania innego 

skutku, niż jest ujawniony w treści 

tego oświadczenia (ukryta 

czynność prawna – czynność 

dyssymulowana 

Strony uzgadniają, że co najmniej oświadczenie 

jednej z nich nie będzie wywoływało wyrażonych 

w nim skutków prawych (nie ma niezgodności 

pomiędzy aktem woli a jego przejawem) 

BEZWZGLĘDNA 

NIEWAŻNOŚĆ 

BEZWZGLĘDNA 

NIEWAŻNOŚĆ  

pozornego oświadczenia 

Ważność ukrytej czynności prawnej 

zależy od jej zgodności z normatywnymi 

wymogami, których zachowanie jest 

konieczne dla skutecznego i ważnego 

dokonania czynności danego typu 

 

 

 
Art. 83 kc 



PRZEPISY PRAWNE O POZORNOŚCI 

OŚWIADCZENIA WOLI  

NIE DOTYCZĄ 

Jednostronne 

oświadczenia woli, 

które nie mają 

adresata 

Oświadczenia 

składane nie na serio  
(nie są to oświadczenia 

woli) 

Zastrzeżenie potajemne 

(znane tylko osobie, 

lecz nieuzewnętrznione 

założenie, że składane 

przez nią oświadczenie 

woli nie ma w istocie 

wywołać żadnych 

skutków prawnych 



OCHRONA OSOBY TRZECIEJ  

 
 

 

1) Na podstawie pozornej czynności prawnej 

dokonuje się następnie czynności 

przysparzającej – osoba trzecia nabywa prawo 

lub zostaje zwolniona z obowiązku; 

2) Czynność prawna dokonana z osobą trzecią 

jest odpłatna; 

3) Osoba trzecia pozostaje w dobrej wierze 

(domniemanie prawne art. 7 kc) 

 

 

 

 POZORNOŚĆ NIE WPŁYWA 

NA WAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI 

PRAWNEJ DOKONANEJ Z 

OSOBĄ TRZECIĄ 



BŁĄD 

 

 

 
Mylne wyobrażenie o 

którymkolwiek składniku 

treści konkretnej czynności 

prawnej, niezależnie od 

tego czy element ten 

został wyrażony 

bezpośrednio w 

oświadczeniu woli 

podmiotu składającego to 

oświadczenie; 

błąd w pobudce 

 

Art. 84 kc 

 
 

Błąd uzasadniający 

przypuszczenie, że 

gdyby składający 

oświadczenie woli nie 

działał pod pływem 

błędu i oceniał sprawę 

rozsądnie, nie złożyłby 

oświadczenia tej treści 

 

 

 

BŁĄD CO DO 

TREŚCI 

CZYNNOŚCI 

PRAWNEJ 

 

 

BŁĄD 

ISTOTNY 

 

 

Wywołanie 

błędu przez 

adresata, 
nawet 

niezawinione 

lub 

 

Adresat 

wiedział o 

błędzie 

 
lub 

Adresat nie 

wiedział o 

błędzie, ale 

mógł z 

łatwością go 

zauważyć 

 

Dodatkowa przesłanka: 

dotyczy czynności prawnej 

odpłatnej, kiedy 

oświadczenie woli jest 

składane innej osobie 

WZGLĘDNA NIEWAŻNOŚĆ 

(wzruszalność) 



ZNIEKSZTAŁCENIE OŚWIADCZENIA WOLI PRZEZ 

POSŁAŃCA 

 

Art. 85 kc 

 

Zniekształcenie 

treści 

przenoszonego 

oświadczenia woli 

 

 

Zniekształcenie 

istotne 

 

 

Dostrzegalność 

zniekształcenia 

dla adresata 

Dodatkowa przesłanka: 

dotyczy czynności prawnej 

odpłatnej, kiedy 

oświadczenie woli jest 

składane innej osobie 

WZGLĘDNA NIEWAŻNOŚĆ 

(wzruszalność) 



 

 

 
 

Oceniane przez otoczenie jako naganne 

zachowanie się adresata oświadczenia 

woli, polegające na świadomym i 

celowym wprowadzeniu w błąd osoby 

składającej oświadczenie woli, 

stanowiącego motyw złożenia tego 

oświadczenia 

 

 

 

 

PODSTĘP  

 

 

 
Mylne wyobrażenie o rzeczywistości, nie musi dotyczyć treści 

czynności prawnej; pomyłka, błąd w ścisłym znaczeniu,  

błąd w pobudce 

 

Art. 86 kc 

 

BŁĄD 

 

 Podstęp osoby 

trzeciej, gdy 

adresat o nim 

wiedział i nie 

zawiadomił 

składającego 

oświadczenie 

WZGLĘDNA NIEWAŻNOŚĆ 

(wzruszalność) 

= 

 

 Podstęp osoby 

trzeciej, gdy 

czynność 

prawna była 

nieodpłatna 

 



 

 

 
 

Złożenie oświadczenia woli następuje w obawie przed zrealizowaniem 

niekorzystnych następstw natury osobistej lub majątkowej, jakie zostały 

zapowiedziane przez adresata oświadczenia woli lub osobę trzecią – 

złożenie oświadczenia woli pod przymusem psychicznym 

 

 

 

 

 

GROŹBA  

 

 

 
Zapowiedź podjęcia 

działania sprzecznego z 

prawem lub z powszechnie 

obowiązującymi normami 

etycznymi 

 

 

Art. 87 kc 

 

GROŹBA 

BEZPRAWNA 

 

WZGLĘDNA NIEWAŻNOŚĆ 

(wzruszalność) 

 

GROŹBA 

POWAŻNA 

 

 
Istnieje realne 

niebezpieczeństwo 

uzasadniające obawę 

zrealizowania groźby 

 

 

 

Złożenie 

oświadczenia woli 

pod wpływem 

groźby 

 
Groźba stanowi decydującą 

przyczynę podjęcia decyzji: stan 

obawy wywołany 

celowo(przyczyna) dla wymuszenia 

jej oświadczenia woli określonego 

przez grożącego (skutek) 

 

 



Uchylenie się od skutków prawnych złożonego 

innej osobie oświadczenia woli 

 
 

OŚWIADCZENIE O 

UCHYLENIU SIĘ ZŁOŻONE 

ADRESATOWI NA PIŚMIE 

 

 

 

 

 
Art. 88 kc 

Termin: 

błąd – 1 rok od wykrycia 

błędu, 

groźba – 1 rok od ustania 

obawy. 



Dziękuję za uwagę. 


