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1. Wstęp 

 

Celem prowadzonych w tej części pracy analiz jest przeprowadzenie dowodu dla 

tezy, że prawo cywilne przyjmuje pewien obraz człowieka, który ma swoje korzenie w 

myśli filozoficznej i psychologicznej wieku XIX. To ogólne twierdzenie wymaga jednak 

doprecyzowania. Przede wszystkim zanim przejdziemy do argumentowania na jego rzecz 

musimy wiedzieć co właściwie oznacza pojęcie „obrazu człowieka”. Dlatego pierwsza 

część rozdziału poświęcona będzie analizom pojęciowym, których celem będzie ustalenie 

zależności pomiędzy pojęciami „człowieka”, „osoby fizycznej” i „obrazu człowieka”. Są 

one konieczne, ponieważ jak się okaże, nie dla wszystkich oczywiste jest, że nie istnieje 

tożsamość pojęciowa pomiędzy „człowiekiem” i „osobą fizyczną”. Co więcej, 
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wyjaśnienie relacji pomiędzy tymi dwoma pojęciami umożliwi doprecyzowanie 

najważniejszego terminu, czyli tego, co właściwie mamy na myśli, gdy mówimy o 

obrazie człowieka w prawie cywilnym.  

W drugiej części rozdziału zostanie przeprowadzona rekonstrukcja 

antropologicznych założeń prawa cywilnego, które tworzyć będą obraz człowieka w 

prawie cywilnym. Rekonstrukcja ta będzie przeprowadzana przede wszystkim w oparciu 

o przepisy związane z instytucją oświadczenia woli. Wybór akurat tych przepisów nie 

jest czysto arbitralny. To właśnie w ich przypadku głos doktryny, orzecznictwo a także 

analizy historyczno prawne w największym zakresie ujawnią obraz człowieka zakładany 

w prawie cywilnym. Co więcej, jak się okaże, instytucja oświadczenia woli nie jest 

instytucją czysto normatywną, chociaż dzisiejsza nauka prawa cywilnego zdaje się 

zapominać o filozoficznych podstawach jednego z jej najważniejszych terminów. 

 Proces rekonstrukcji zostanie podzielony na trzy etapy. Pierwszym krokiem będzie 

analiza treści przepisów prawa cywilnego, poglądów doktryny a także tez orzecznictwa. 

Zakończy się ona propozycją bardzo ogólnej wizji człowieka w prawie. Drugim krokiem 

będzie analiza historycznych korzeni koncepcji oświadczenia woli, oraz stopnia jej 

modyfikacji w obecnej nauce prawa. Trzecim i ostatnim jednocześnie krokiem będzie 

znalezienie filozoficznych i psychologicznych koncepcji człowieka, które miały wpływ 

na powstanie teorii związanych z instytucją oświadczeń woli, a których wpływ na 

dzisiejszą siatkę prawa cywilnego ciągle w jakimś stopniu jest obecny.   

 Trzecia część rozdziału zostanie poświęcona zestawieniu i omówieniu tez 

antropologicznych zakładanych przez cywilistyczną siatkę pojęciową. Tak zbudowany 

obraz człowieka zostanie następnie w kolejnej części pracy wnikliwie oceniony z 

uwzględnieniem najnowszych osiągnięć badań neurobiologicznych. 

 

2. Analizy pojęciowe 

 

Badanie siatki pojęciowej prawa cywilnego rozpocznie się od prześledzenia 

związku pomiędzy pojęciami człowieka i osoby fizycznej. Na samym początku wartym 

odnotowania faktem jest, że w większości prac z zakresu prawa cywilnego tytuły 
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rozdziałów dotyczących osób fizycznych zwracają uwagę, że to człowiek jest podmiotem 

prawa. Jest to o tyle ważne, że w doktrynie pojęcie podmiotu łączy się z przypisaniem mu 

tzw. zdolności prawnej (zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków)1. Zdolność 

prawna z kolei, mówiąc bardzo ogólnie, implikuje istnienie osoby fizycznej. I zgodnie z 

tym rozumowaniem, pojęcie osoby fizycznej jest silnie skorelowane z pojęciem 

człowieka. Związek pomiędzy tymi terminami ujawnia się w szczególności (ale nie tylko) 

w sytuacji, gdy rozważamy, z punktu widzenia prawa i doktryny prawniczej, początek i 

koniec osoby fizycznej: 

 

„Wszelkie współczesne porządki prawne akceptują stanowisko, według którego 

osobą fizyczną jest jednostka ludzka, a więc człowiek, i to tylko człowiek oraz 

każdy człowiek.”2  

 

 Z powyższego fragmentu może wynikać, że nie ma potrzeby rekonstruowania 

„obrazu człowieka” w prawie cywilnym. Wystarczy przeanalizować przepisy oraz 

wypowiedzi doktryny w zakresie poświęconym definicji osoby fizycznej, by wiedzieć 

jaki on jest. Przywołajmy jeszcze definicję legalną osoby fizycznej, która znajduje się w 

art. 8 k.c.: 

 

 „Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.” 

 

Zgodnie z legalną definicją to człowiek ma od chwili urodzenia zdolność prawną. 

Dlatego, gdy pozostanie się jedynie na jej gruncie, można bez większych wątpliwości 

postawić znak równości pomiędzy „człowiekiem” a „osobą fizyczną”, co zresztą część 

autorów zajmujących się problematyką części ogólnej kodeksu cywilnego czyni: 

 

„Początek i koniec osoby fizycznej wyznaczają w zasadzie zjawiska biologiczne: 

urodzenie i śmierć.”3 

                                                            
1  
2 Grzybowski, s.285. 
3 Tamże, s. 285. 
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Pozostając nadal na poziomie analiz przepisów i komentarzy, można zapytać czy 

rzeczywiście osoba fizyczna jest tożsama z człowiekiem w świetle przepisów prawa 

cywilnego? Jeżeli opierać się na definicji legalnej i bezpośrednich do niej komentarzach, 

to odpowiedź na powyżej postawione pytanie powinna być twierdząca. Po 

dokładniejszych badaniach wydaje się jednak, że powierzchowne studia relacji pomiędzy 

„człowiekiem” a „osobą fizyczną” prowadzą do wniosków fałszywych. Przed prostym 

utożsamieniem tych dwóch pojęć przestrzegają nas, zauważone przez dogmatyków, 

wyjątki.  

Argumenty przemawiające za rozdziałem tych dwóch pojęć można podzielić na 

dwie grupy. Pierwsza grupa, to argumenty wynikającej z czysto technicznej analizy 

przepisów kodeksu cywilnego. Druga, to z kolei argumenty wynikające z analiz prawno-

historycznych. I właśnie od argumentów prawno-historycznych zacznijmy. Literatura 

cywilnoprawna stanowi bogate ich źródło. Można w niej odnaleźć dyskusję próbującą 

rozstrzygnąć czy podmiotowość prawna rozumiana jako zdolność do bycia podmiotem 

praw i obowiązków ex definitione przynależy człowiekowi:  

 

„W pewnym stopniu dyskusyjne jest zagadnienie charakteru prawnego zdolności 

prawnej. Z jednej strony można nie bez racji twierdzić,  że człowiek jest 

podmiotem prawa niejako ex definitione, ze swej natury. Wyróżnia się on bowiem 

na tle reszty przyrody swymi właściwościami biologicznymi, zorganizowanym 

życiem społecznym oraz zindywidualizowanym charakterem każdej jednostki. 

Krótko mówiąc, człowiek jest ze swej istoty osobą, a nie rzeczą, jest kimś, a nie 

czymś. W tym sensie zdolność prawna osoby fizycznej przedstawia się jako 

właściwość <przyrodniczo-społeczna> czy <przyrodzona>. Jest to jednak niepełny 

obraz jednostki ludzkiej, pomija się w nim bowiem fakt, że występowały przecież 

systemy prawne, które odmawiały podmiotowości prawnej niektórym kategoriom 

ludzi oraz  ze dziś także zakres tej podmiotowości bywa przez prawo różnie 

kształtowany. W tym sensie zdolność prawna jest normatywną cechą człowieka.”4  

                                                            
4 wolter 
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Pomijając niejasne stwierdzenia typu „człowiek ze swej istoty jest osobą” 

fragment ten wiele nam mówi o naturze „osoby fizycznej”. Co więcej, powyższa teza 

stwierdzająca normatywny charakter zdolności prawnej poparta jest badaniami z zakresu 

studiów porównawczych. Okazuje się - pod wpływem komparatystycznych badań nad 

tym zagadnieniem - że podmiotowość prawna nie zawsze przynależy człowiekowi w taki 

sam sposób. Początkowo podmiotowość prawna, czyli status osoby fizycznej, 

przyznawana była zwierzętom, bogom, przedmiotom etc. Następnie, w okresie 

średniowieczna, podmiotowość prawna była silnie uzależniona od stanu społecznego, do 

którego dana jednostka należała. Co więcej, istniały przecież systemy prawa (vide 

rzymskie prawo prywatne okresu klasycznego), gdzie niektóre jednostki ludzkie nie były 

podmiotami prawa a raczej uznawane były za jego przedmioty. Przyznanie każdemu 

człowiekowi zdolności prawnej nastąpiło w naszym kręgu kulturowym w wieku XVIII. 

W wyniku tej dyskusji przyjęto, że człowiek jest podmiotem prawa (osobą fizyczną) 

jedynie na mocy normatywnego uznania przez ustawodawcę. Osoba fizyczna jest więc 

pewnym statusem prawnym człowieka, który zyskuje po spełnieniu określonych ustawą 

warunków.  

Oczywiście, inną zupełnie kwestią jest określenie warunków pod jakimi człowiek 

stawał się, podmiotem prawa na przestrzeni wieków. Tutaj wróćmy jednak do kwestii 

normatywnej natury zdolności prawnej. Jak można przeczytać: 

 

„Zdolność prawna wszystkich osób fizycznych jest w zasadzie równa  

nieograniczona. Wyjątki od tej zasady istnieją tylko w ściśle oznaczonym przez 

przepisy prawa zakresie.”5 

 

I dalej: 

 

                                                            
5 P.286. 
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„Możliwy jest oczywiście również wybór przez ustawodawcę niektórych tylko 

grup jednostek ludzkich jako osób fizycznych. Koncepcja takiego wyboru jest 

jednak we współczesnych porządkach prawnych całkowicie nieaktualna”6 

 

Powyższe fragmenty wskazują wyraźnie, że osoba fizyczna nie jest tożsama z 

pojęciem człowieka w świetle siatki terminologicznej prawa cywilnego i doktryny. Nie 

możemy ex definitione utożsamiać osoby fizycznej i człowieka, ponieważ zakresy tych 

dwóch pojęć raczej się krzyżowały w historii prawa, aniżeli były identyczne. Można więc 

postawić tezę, że pojęcie osoby fizycznej wydaje się być pojęciem czysto technicznym, o 

charakterze prawniczym, które jest nazwą zbiorczą wiązki praw i obowiązków 

przysługującym podmiotowi prawa.  

Przyjrzyjmy się bliżej kwestiom związanym ze sposobami w jaki pojęcie osoby 

fizycznej splata się z biologicznie rozumianym człowiekiem. Chodzi tutaj przede 

wszystkim o problematykę początku osoby fizycznej a zwłaszcza o zagadnienie 

nasciturusa: 

 

„Osoba fizyczna istnieje od chwili jej urodzenia („przyjścia na świat”), z tą 

bowiem chwilą człowiek nabywa zdolność prawną (art. 8k.c.). Przez <urodzenie> 

należy rozumieć zjawienie się dziecka poza ciałem jego matki, i to dziecka 

żywego (art. 9.k.c.) (…) Przyznanie zdolności prawnej od chwili urodzenia się 

dziecka żywego przesuwa ocenę na teren faktów biologicznych (…)” 

 

Wypracowaną zasadą na gruncie sporów doktrynalnych jest uznanie, że nasciturus 

nie ma podmiotowości prawnej7, jednakże wiele przepisów chroni i chroniło nasciturusa 

w sposób, w jaki prawo chroni już istniejące podmioty.  

 

Dla przykładu: 

 

                                                            
6 P.286 Grzybowski. 
7 S.159 
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(1) „art. 927 2 w zw. z art. 972 k.c. przewiduje, że dziecko już poczęte w chwili 

otwarcia spadku może być spadkobiercą lub zapisobiercą, jeżeli przyjdzie na świat 

żywe; jeżeli ten warunek się ziści, uważa się, że żyło już w chwili otwarcia 

spadku”. 

 

(2) art. 182 k.r.o. Dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nienarodzonego, ustanawia 

się kuratora, jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka”. 

 

Oznacza to, że dziecko poczęte a jeszcze nienarodzone może być uznane za 

podmiot prawny, czyli za osobę fizyczną wtedy, gdy przepisy szczególne uznają to za 

stosowne. Jest to pewna niespójność, ponieważ nasciturus nie jest osobą fizyczną, czyli – 

zgodnie z definicją – nie ma zdolności prawnej, czyli nie może być podmiotem praw i 

obowiązków. Jak widać jednak powyżej, w pewnych sytuacjach – za którymi 

przemawiają bez wątpienia względy współżycia społecznego - jego przyszłe interesy 

zasługują na ochronę. Kryterium uznania nasicuturusa za osobę fizyczną jest kryterium 

korzyści. Dziecko jest uważane za osobę w sensie prawnym wtedy, gdy chodzi o jego 

korzyść.  

Techniczny charakter osoby fizycznej w świetle prawa ujawnia się właśnie w 

takich przypadkach, gdzie ustawodawca w sposób arbitralny, ad hoc, ustanawia wyjątki 

od zasady przyznania zdolności prawnej. Mówiąc o arbitralności mam na myśli, że 

wyjątki te nie wypływają ze wcześniejszej definicji podmiotu prawa, czy relacji 

pomiędzy pojęciami człowieka i osoby fizycznej, ale są wynikiem spełniania przez 

ustawodawcę postulatów szeroko pojętej sprawiedliwości.  

Kolejnym argumentem za techniczną naturą „osoby” jest sposób określania jej 

tożsamości w systemie prawa cywilnego. Otóż, tożsamość sprowadzona jest tutaj do 

ściśle określonych cech takich jak: dane personalne – każdy człowiek musi mieć imię i 

nazwisko (z wyjątkiem nasciturusa). Ten rodzaj wymogu nie został wyrażony expressis 

verbis, ale wynika on z doktryny i orzecznictwa. Innymi elementami zapewniającymi 

tożsamości osoby fizycznej są: imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, data i miejsce 

urodzenia etc. Widać wyraźnie, że koncepcja tożsamości osobowej różni się znacznie od 
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koncepcji filozoficznych, choćby tej, zaproponowanej przez Locke’a8. Tożsamość w 

sensie prawnym to zbiór cech mających znaczenie dla sytemu prawa, nie wypływają więc 

one z założonej wcześniej wizji osoby. 

Interesująco wygląda kwestia końca zdolności prawnej, a tym samym kresu 

istnienia osoby fizycznej. Chociaż na pierwszy rzut oka można wnosić, że wydaje się on 

być kwestią mniej kontrowersyjną, aniżeli problem powstania osoby fizycznej. 

Przynajmniej, gdy pozostajemy na płaszczyźnie przepisów prawa. Zasadniczo rzecz 

ujmując, koniec osoby fizycznej związany jest z faktem biologicznym, jakim jest śmierć 

konkretnego człowieka.  Zarówno akt zgonu jak i sądowe stwierdzenie zgonu mają 

charakter deklaratoryjny, „stwierdzają jedynie, na podstawie różnych przesłanek, 

biologiczny akt zgonu oraz ustalają jego chwilę.”9 Wątpliwość pojawia się na etapie 

wyjścia poza sferę przepisów prawnych. To właśnie – tak jak m.in. w przypadku chwili 

narodzin – wybór jednej z możliwych definicji śmierci zasugeruje nam nie tyle przyjętą 

przez prawodawcę wizję osoby fizycznej, ale presuponowany model jednostki ludzkiej.  

W latach 80-tych w dyskusjach prowadzonych nad sposobami stwierdzenia 

momentu zgonu  przyjmowano dwie drogi postępowania. Pierwszą z nich można nazwać 

stanowiskiem normatywnym. Mianowicie jego zwolennicy domagali się ustawowego 

określenia momentu zgonu. Drugie z kolei, stanowisko deskryptywno-

indywidualistyczne, pozostawiało w rękach lekarzy orzekanie o śmierci pacjenta. W 

takiej sytuacji to lekarz prowadzący w konkretnym przypadku orzekał czy dany pacjent 

jeszcze żyje, czy już nie. 

Każde z tych stanowisk jest obarczone jednak poważnymi trudnościami. 

Zwolennicy stanowiska normatywnego musieliby dysponować niepodważalnymi danymi 

z zakresu nauk przyrodniczych, by w sposób wiarygodny wskazać na moment, w którym 

dana osoba nie żyje. Oczywiście w większości przypadków nie będzie to problemem, ale 

w sytuacjach granicznych (np. w przypadku pacjentów pozostających w śpiączce, stanie 

wegetatywnym przez długie lata, albo w przypadku pacjentów, u których nie można 

potwierdzić występowania wyższych funkcji mentalnych) orzeczenie zgonu będzie 

trudne. Z kolei zwolennicy stanowiska deskryptywno-indywidualistycznego powinni się 
                                                            
8  
9 P.313. 
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zmierzyć ponad to z zarzutem z konsekwencji praktycznych. Czy powierzenie lekarzowi 

możliwości orzekania o śmierci pacjenta a w konsekwencji na przykład o możliwości 

odłączenia go od aparatury „podtrzymującej podstawowe procesy organizmu”, nie jest de 

facto zgodą na przeprowadzanie nierejestrowanych eutanazji. 

W razie niemożliwości stwierdzenia faktu biologicznego jakim jest śmierć 

człowieka, kodeks cywilny wprowadza instytucję – niewątpliwie potrzebną z punktu 

widzenia obrotu prawnego - chodzi mianowicie o „uznanie za zmarłego”. Instytucja ma 

charakter  konstytutywny. Oznacza więc, że uznanie za zmarłego ma charakter 

normatywny a nie deskryptywny. Ma ona na celu formalne zakończenie bytu osoby 

fizycznej, w sytuacji „jedynie” np. zaginięcia człowieka. Pomimo więc silnej – 

początkowo – więzi pojęcia osoby z pojęciem człowieka, nawet w tak, zdawałoby się, 

jasnym przypadku jakim jest koniec osoby fizycznej będącej efektem zgonu człowieka 

rozumianego jako fakt biologiczny, pojawiają się pewne nieścisłości. Można więc 

wyciągnąć wniosek, że w tym przypadku również zakresy terminów „osoba fizyczna” i 

„człowiek” nie są tożsame. Możemy mieć sytuację, oczywiście o charakterze 

wyjątkowym, braku osoby fizycznej a jednocześnie istnieniu człowieka (o którym nie 

wiemy, oczywiście), będącego warunkiem danej osoby: 

 

„Zaginiony uznany za zmarłego, chociażby nawet pozostawał przy życiu, przestaje 

istnieć jako osoba fizyczna oraz podmiot praw i obowiązków, następuje koniec 

jego zdolności prawnej. Na podstawie orzeczenia  uznaniu za zmarłego sporządza 

się akt zgonu.”10  

 

I dalej: 

 

„Orzeczenie o uznaniu za zmarłego ma charakter konstytutywny, gdyż określone 

powyżej skutki prawne płyną nie ze zrealizowania przewidzianych w przepisach 

prawa stanów faktycznych, lecz dopiero z orzeczenia sądowego.”11  

 
                                                            
10 P317. 
11 P317. 
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Powyższe dwa cytaty wydaje się, że pokazują rozdźwięk pomiędzy pojęciem 

człowieka a pojęciem osoby fizycznej. Innym powodem dla którego można sugerować 

taki właśnie charakter jest możliwość swoistej gradacji stopnia w którym człowiek może 

być osobą fizyczną. Mimo, że na pierwszy rzut oka takie stwierdzenie jest co najmniej 

dziwaczne, przyjrzyjmy się argumentom, które stoją za tą tezą. Człowiek będący osobą 

fizyczną jest przede wszystkim podmiotem prawa i obowiązków. Oznacza to, ze 

ograniczenie możliwości podmiotowej partycypacji w prawach i obowiązkach przekłada 

się na „niepełną” osobowość fizyczną. Mówiąc językiem dogmatyki prawniczej, istnieje 

sytuacja rozpoznawana przez system prawny jako ograniczenie zdolności prawnej, czyli 

de facto podmiotowości prawnej. Odwołując się do najmniej kontrowersyjnych 

przypadków, mam tutaj na myśli odpowiednie uregulowania z zakresu prawa rodzinnego 

i opiekuńczego: 

 

„Według panującego w polskiej nauce prawa poglądu ograniczenie zakresu 

zdolności prawnej występuje niejednokrotnie na terenie prawa rodzinnego i 

opiekuńczego, a nawet prawa spadkowego w związku ze szczególnymi 

właściwościami osobistymi pewnej osoby fizycznej, jak wiek, choroba psychiczna 

lub niedorozwój umysłowy albo ograniczenie lub pozbawienie zdolności do 

czynności prawnych.”12 

 

Oczywiście autor powyższych zdań popełnia nieścisłość, ciężko mówić o starzeniu 

się osoby fizycznej, czy cierpieniu przez daną osobę fizyczną na schizofrenie 

paranoidalną. W takim wypadku należy mówić raczej o starzeniu się człowieka co nie 

jest bez znaczenia dla określenia jego statusu jako podmiotu praw i obowiązków a w 

efekcie ma wpływ na postrzeganie go jako osoby fizycznej o pełnej podmiotowości 

prawnej.  

Powyższe argumenty, za i przeciw, były powodem wykształcenia się trzech 

stanowisk w doktrynie prawa cywilnego w kwestii relacji pomiędzy pojęciem podmiotu 

prawa (osoby fizycznej) i pojęciem człowieka. Pierwsze, zajmowane przez m.in. M. 

                                                            
12 P.322. 
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Pazdana jest zgodne z przyjętymi przez nas tezami. Mianowicie, zasadniczo zdolność 

prawna (status osoby fizycznej) przysługuje każdemu człowiekowi w takim samym 

zakresie, ale w trakcie bliższej analizy możemy odnaleźć wyjątki, które wprowadzają 

ograniczenia powyższej zasady. Nie każdy człowiek ma zdolność prawną i nie każdy 

człowiek ma zdolność prawną w takim samym zakresie.13 

Z kolei inne stanowisko zajmuje J. Strzebińczyk14, który zdolność prawną rozumie 

jako przykład kategorii normatywnej o abstrakcyjnym charakterze. Skoro mówimy o 

charakterze abstrakcyjnym, nie ma potrzeby zastanawiania się nad problemem 

ograniczonej zdolności prawnej, ponieważ pojawia się ona dopiero później. W 

momencie, w którym zaczynamy analizować konkretny podmiot prawa i konkretne 

obowiązki i prawa, które mu w danej chwili przysługują: 

 

„W moim przekonaniu, kwestia tzw. ograniczenia zdolności prawnej może być 

rozważana wyłącznie przy przyjęciu wstępnego założenia o konieczności 

indywidualizowania tej kategorii w odniesieniu do każdego człowieka.”15 

  

Nie można zgodzić się jednak z zarzutem Strzebińczyka, który utrzymuje, że nie 

powinniśmy „relatywizować” zakresu zdolności prawnej do konkretnego człowieka, 

ponieważ nie ma ku temu uzasadnienia normatywnego. Ustawodawca „z góry” przyznał 

każdemu człowiekowi (tutaj niestety w tok rozumowania wkradła się nieścisłość) 

zdolność prawną. Nie bardzo zrozumiałe są jednak argumenty przemawiające za tą tezą. 

Fakt, że przepisy prawa ograniczają w pewnych sytuacjach pewnym kategoriom ludzi 

zakres zdolności prawnej, nie może nie być brany pod uwagę przy pytaniu, czy zdolność 

prawna od momentu urodzenia jest taka sama dla wszystkich ludzi. Strzebińczyk skupia 

się jedynie na chwili przyznania zdolności prawnej, argumentując że w tym momencie 

każdy człowiek ma taką samą zdolność prawną. Ale nawet to wydaje się nie być prawdą, 

przecież, gdy nasciturus jest uznawany za podmiot prawa (ma zdolność prawną) to nie w 

pełnym zakresie, ale jedynie w ograniczonym (w sytuacjach gdy chodzi o jego korzyść). 

                                                            
13 Por. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks Cywilny. Tom I. Komentarz., Warszawa 2002, s. 63-64. 
14 Por. E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006, s. 30 i n. 
15 Tamże, s. 31. 
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Charakterystyczną cechą powyższego rozumowania, która pierwsza rzuca się w oczy jest 

pragmatyczne podejście autora. Głównym zarzutem więc mającym ustrzec nas przed 

indywidualizowaniem zdolności prawnej do konkretnych podmiotów czy zdarzeń jest 

zwyczajny brak takiej potrzeby. Oczywiście, patrząc z punktu widzenia praktyki 

prawniczej – o ile mi wiadomo – takiej potrzeby rzeczywiście może nie być. Jednakże 

naszym celem nie jest rozwiązanie trudnego przypadku prawnego, ale zrekonstruowanie 

założeń wpływających na taki a nie inny kształt siatki pojęciowej prawa prywatnego. 

Taki argument więc jest łatwo obalalny. Wystarczy zmienić cel, dla którego chcemy 

dokonać indywidualizacji pojęcia zdolności prawnej, a główny zarzut zostanie odparty.  

Trzecie stanowisko utożsamia człowieka z podmiotem prawa: 

 

„Odwołując się do antropologicznych i naturalistycznych koncepcji prawa jako 

systemu norm tworzonych przez człowieka i ze względu na niego, możemy 

mówić, że każdy człowiek jest podmiotem prawa, a tym samym, ze podmiotowość 

jako cecha bytu przysługuje każdemu człowiekowi”16  

 

Jak widzieliśmy wcześniej, tego rodzaju tezy są pozbawione podstaw. Studia 

historyczno-komparatystyczne, jak również dokładna analiza pojęciowa neguje 

przypisywanie człowiekowi podmiotowości prawa jako szczególnej cechy jego natury. 

Nie będziemy więc odnosić się szerzej do tego stanowiska.  

Kręgosłup siatki pojęciowej prawa prywatnego nadwyrężony jest sporami 

podważającymi nawet jego kluczowe założenia. Nawet w kwestii zależności pomiędzy 

pojęciem człowieka a osoby fizycznej możemy doszukać się kilku wzajemnie znoszących 

się stanowisk.  

Podsumowując przeprowadzone analizy pojęciowe można postawić kilka 

interesujących tez: 

TEZA1 

Pojęcie osoby fizycznej nie jest tożsame z pojęciem człowieka. Na rzecz tej tezy 

można podać dwa rodzaje argumentów. Po pierwsze, argumenty wynikające z 

                                                            
16 E. Pyziak-Szafnicka, Komentarz. Część ogólna, Kraków 2009, s.143. 
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technicznej analizy przepisów prawa zgodnie z którymi nie zawsze człowiek jest 

osobą fizyczną i nie zawsze w takim samym stopniu przyznawana jest mu 

podmiotowość prawna. Po drugie, historia myśli prawniczej pokazuje wyraźnie, że 

nie istnieje tożsamość pomiędzy cechami osoby fizycznej i cechami człowieka.  

 

TEZA2 

Na gruncie analizy przepisów prawa można przyjąć, że stopień zdolności prawnej 

przyznawanej przez system prawny zależy od biologicznych cech człowieka. 

 

TEZA3 

Pojęcie osoby fizycznej jest pojęciem technicznym. W takim wypadku należy je 

rozumieć jako wiązkę praw i obowiązków przyznawanych człowiekowi 

rozumianemu jako podmiot prawa. Kształt oraz zakres praw i obowiązków, które 

system prawa przyznaje człowiekowi zależy od spełnienia przez niego 

określonych warunków, które system prawny uznaje za konieczne dla osiągnięcia 

statusu podmiotu prawa. 

  

 Za technicznym pojęciem osoby fizycznej kryją się jednak pewne założenia 

antropologiczne o niejasnym rodowodzie. Jak widzieliśmy, istnieje bliżej nieokreślony 

związek pomiędzy pewną wizją człowieka, natury ludzkiej, sposobu w jaki podejmuje on 

decyzje a kształtem przepisów określających zakres podmiotowości prawnej. Ten zbiór 

cech antropologicznych, czy wizja natury ludzkiej to właśnie to, co nazywam „obrazem 

człowieka” w prawie cywilnym. Składa się on z ogólnych założeń dot. natury ludzkiej, a 

także – co jest fundamentalne dla tej gałęzi prawa – z pewnego modelu podejmowania 

decyzji, który ma zasadnicze znaczenie dla instytucji oświadczeń woli i innych z nią 

powiązanych.  

 Powracając do głównego celu tej części pracy. Kluczowe znaczenie ma zbadanie 

zakładanego obrazu człowieka w prawie cywilnym a także odpowiedź na pytanie jakie 

racje przemawiały za jego przyjęciem oraz jaki jest ich rodowód filozoficzny i 



14 

 

psychologiczny. Tak zrekonstruowany obraz człowieka będzie można ocenić z pozycji 

dzisiejszych nauk biologicznych.  

 

3. Rekonstrukcja oRrazu człowieka w prawie cywilnym 

3.1. Zagadnienie oświadczenia woli 

 

Tak jak zostało powiedziane, pierwszym krokiem w rekonstrukcji obrazu 

człowieka będzie analiza wybranych przepisów kodeksu cywilnego a także komentarzy 

do nich i judykatury. W takim razie warto zacząć badanie od kluczowej dla całego prawa 

cywilnego problematyki oświadczeń woli. Definicję oświadczenia woli w kodeksie 

cywilnym można odnaleźć w art. 60, który stanowi, że:  

 

„Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby 

dokonywającej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie 

się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, (…) (oświadczenie 

woli).”17 

 

Definicja legalna niewiele wyjaśnia. Dlatego też ciężar doprecyzowania pojęcia 

oświadczenia woli – jednego z kluczowych w siatce prawa cywilnego - spoczywa na 

barkach przedstawicieli doktryny. W komentarzach do art. 60 i artykułów następnych 

można odnaleźć dużą liczbę prób, skądinąd niekiedy bardzo niestandardowych, 

wyjaśnienia tego terminu. Zacznijmy od wprowadzonego w nauce prawa odróżnienia 

oświadczenia woli od innych zachowań podmiotów prawa: 

 

„Nie są oświadczeniami woli przejawy uczuć oraz zawiadomienia, gdyż nie 

stanowią uzewnętrznienia woli w rozumieniu normatywnym. Te pierwsze są 

ekspresją pewnych stanów emocjonalnych, a te drugie - stwierdzeniami o faktach i 

jako zdania w sensie logicznym podlegają co najwyżej weryfikacji z punktu 

                                                            
17 KC, art. 60. 
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widzenia kryterium prawdy i fałszu. Uzewnętrzniane są tu zatem - odpowiednio - 

uczucia lub opis stanu faktycznego, a nie wola (…)”18 

 

Powyższy fragment jest bardzo ciekawy, ponieważ proponuje rozróżnienia na 

oświadczenia woli, wiedzy i ekspresji stanów emocjonalnych. Oświadczenia woli nie są 

tożsame z ekspresją stanów emocjonalnych, ani z oświadczeniami wiedzy. Ta – quasi 

negatywna definicja - ciągle nie pozwala na zrozumienie ‘woli’; ten element nadal 

pozostaje niejasny. W literaturze przedmiotu można także odnaleźć fragmenty, które 

starają się wyjaśnić w sposób bardziej precyzyjny mechanizm oświadczeń woli: 

 

„Oświadczeniem woli w rozumieniu prawa cywilnego jest takie zachowanie się 

człowieka (…), które wyraża w sposób dostateczny zamiar (wolę) wywołania 

skutku prawnego (…). Oświadczenie woli jest wynikiem procesu, który 

rozpoczyna się w psychice osoby składającej je. Pod wpływem wyobrażeń, 

zwanych pobudkami rodzi się decyzja, czyli akt woli określany niekiedy nieściśle 

jako wola wewnętrzna (…). Do wywołania skutku prawnego konieczne jest 

wyrażenie woli (przejaw woli, zwany niekiedy wolą zewnętrzną) w postaci 

jakiegoś zachowania, z którego wynika decyzja osiągnięcia określonego skutku w 

sferze poddanej regulacji prawnej”19 

 

Podobnie można przeczytać w pracy poświęconej w całości wyjaśnieniu przepisów 

kodeksu cywilnego: 

 

„Jeśli chodzi o oświadczenie woli w rozumieniu prawa cywilnego, tradycyjny 

pogląd zakłada, ze do jego złożenia dochodzi w wyniku pewnego procesu, w 

którym można wyróżnić dwa istotne etapy. Po pierwsze, etap kształtowania się 

                                                            
18 Komentarz do art. 60 kodeksu cywilnego (Dz.U.94.16.93), [w:] B. Giesen, W.J. Katner, P. Księżak, B. 
Lewaszkiewicz-Petrykowska, R. Majda, E. Michniewicz-Broda, T. Pajor, U. Promińska, M. Pyziak-Szafnicka, W. 
Robaczyński, M. Serwach, Z. Świderski, M. Wojewoda, Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, LEX, 2009. 
Stan prawny: 2009.06.05.  
19 A.Wolter,J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo Cywilne – Zarys Części Ogólnej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, 
Warszawa 1998, s. 256. 
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woli wewnętrznej. Rozpoczyna się on od pobudki, czyli pomysłu złożenia danego 

oświadczenia. Następnie następuje faza motywacyjna, w ramach której pomysł 

podlega odpowiedniej weryfikacji, a gdy ta przebiegnie pomyślnie, rodzi się 

decyzja, czyli akt woli wewnętrznej. Do powstania oświadczenia niezbędny jest 

wtedy jeszcze tylko jeden element, którym jest przejaw woli na zewnątrz. To już 

jednak inny etap procesu decyzyjnego, nazywany popularnie wolą zewnętrzną.”20 

 

Wydanie oświadczenia woli jest złożonym procesem o charakterze 

psychologicznym, który może zostać podzielony na dwa etapy, a w zasadzie na trzy 

etapy. Pierwszy – kształtowanie się woli wewnętrznej, czyli „pomysłu złożenia danego 

oświadczenia”. Drugim etapem jest faza motywacyjna. Nie do końca oczywiste, dlaczego 

utożsamiana jest ona z weryfikacją wcześniej powziętego pomysłu. Wydaje się, że 

pojęcia motywacji i weryfikacji zostały tutaj pomieszane. Trzecim etapem jest „przejaw 

woli na zewnątrz”, czyli wola zewnętrzna. Ta charakterystyka pozostawia jednak wiele 

do życzenia. Pojęcie woli zostaje podzielone na pojęcie woli wewnętrznej i zewnętrznej, 

pojawiają się kolejne niejasne terminy jak akt woli, faza motywacyjna etc. Wydaje się, że 

doktryna prawa cywilnego nie radzi sobie najlepiej z jednym z najważniejszych dla niej 

terminów. Próby tłumaczenia oświadczeń woli powodują kończą się popadnięciem w 

labirynt innych niejasnych wyrażeń: 

 

„W doktrynie wskazuje się na ogół, że u podstaw oświadczenia woli leży realnie 

przeżywany przez człowieka akt woli (wewnętrzne postanowienie, powzięcie 

decyzji - jako czynność o charakterze psychicznym) ukierunkowany na wywołanie 

określonych skutków prawnych (tzw. wola wewnętrzna, zamiar). Z 

oświadczeniem woli mamy do czynienia wówczas, gdy ta wewnętrzna wola 

zostanie przez podmiot prawa cywilnego wyrażona, czyli ujawniona na zewnątrz 

(uzewnętrzniona). Według rozpowszechnionego poglądu, znajdującego pełne 

oparcie w treści art. 60 k.c., oświadczenie woli należy pojmować jako zewnętrzny 

                                                            
20 Kodeks cywilny, red. M. Pyziak-Szafnicka, 2009, Lex, Wolters Kluwer, s. 628. 
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przejaw wewnętrznej decyzji (czyli powzięcia woli) wywołania określonych 

skutków prawnych.”21 

 

 Trudno nie odnieść wrażenia, że kolejne głosy doktryny powtarzają jedynie 

wcześniej proponowane teorie nie starając się ich w ogóle tłumaczyć, czy rozumieć. Stan 

ten nie przyczynia się do większej jasności pojęciowej w siatce prawa cywilnego a 

jedynie powoduje coraz większy zamęt. Na prawach dygresji można już w tym miejscu 

przywołać pewną niespójność. Jak mogliśmy przeczytać powyżej, ekspresja stanów 

emocjonalnych nie jest oświadczeniem woli w rozumieniu prawa cywilnego. Jak 

wiadomo, jedynym niezbędnym elementem czynności prawnej jest właśnie to 

oświadczenie. A jednak art. 93022 k.c. dopuszcza możliwość, by „przebaczenie” 

wywoływało skutki w sferze prawa pomimo faktu, że nie jest ono oświadczeniem woli: 

 

„W literaturze przyjmuje się, że przebaczenie jest aktem o charakterze 

uczuciowym polegającym na puszczeniu w niepamięć doznanej krzywdy i 

odczutej urazy (J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, s. 71; M. Pazdan (w:) K. 

Pietrzykowski, Komentarz, t. II, s. 917-918). Stąd też dla skuteczności 

przebaczenia konieczna jest, po pierwsze, znajomość okoliczności 

uzasadniających niegodność spadkobiercy, po drugie, wola i świadomość 

przebaczenia.”23 

  

Sytuacja staje się niejasna. Skoro oświadczenia woli stanowią rdzeń czynności 

prawnych, to co uzasadnia rozpoznanie przez system prawnych aktu o charakterze 

uczuciowym jako zachowania prawnie relewantnego? Otóż, konieczne są trzy rzeczy: 

wiedza dot. niegodności spadkobiercy, wola, świadomość przebaczania. Wydaje się więc, 

                                                            
21 Komentarz do art. 60 kodeksu cywilnego (Dz.U.64.16.93), [w:] A. Kidyba (red.), K. Kopaczyńska-Pieczniak, 
E. Niezbecka, Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część 
ogólna, LEX, 2009. Stan prawny: 2009.01.01 
22 “ Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył.” K.c. 
23 Niezbecka Elżbieta, Komentarz do art. 930 kodeksu cywilnego (Dz.U.64.16.93), [w:] A. Kidyba (red.), E. 
Niezbecka, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, LEX, 2008. 
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że pojęcie oświadczenia woli jest za wąskie by w pełni oddać złożoność procesów, które 

prawo cywilne a także spadkowe ma regulować. 

 Można zaryzykować stwierdzenie, że bałagan pojęciowy obecny w prawie 

cywilnym jest spowodowany przywiązaniem do pojęć, które genezę mają w znacznie 

wcześniejszych koncepcjach filozoficznych i psychologicznych, a których adekwatność 

nie została właściwie oceniona. Jednak zanim przejdziemy do historycznych korzeni 

koncepcji oświadczeń woli, poświęćmy kilka słów współczesnemu sposobowi regulacji 

tej kwestii i teoriom głoszonym w doktrynie.  

 Oświadczenie woli musi spełniać trzy warunki: 

a) musi być zrozumiałe; podjęte w sposób racjonalny 

b) musi być podjęte w sposób wolny, swobodny 

c) musi być złożone na serio 

Z punktu widzenia celów tej pracy pierwsze dwa warunki mają największe 

znaczenie. Mówią nam one, póki co bardzo ogólnie, o podmiocie prawa, że jest on 

racjonalny i wolny. Co istotne to podmiot musi być racjonalny by oświadczenie woli było 

zrozumiane, a także wolny by było swobodne. Jest to widoczne zwłaszcza tak w 

przypadku poglądów doktryny, jak i zgodne z wypowiedziami Sądu Najwyższego (w 

zakresie dotyczącym art. 8224k.c.): 

 

„Jak wskazał SN w wyroku z dnia 7 lutego 2006 r. (IV CSK 7/05, Lex nr 180191), 

wyłączenie świadomości lub swobody musi wynikać z przyczyny wewnętrznej 

(podkreślenie –RZ), a więc ze stanu, w jakim znajduje się osoba składająca 

oświadczenie woli, a nie z okoliczności zewnętrznych, w jakich osoba ta się 

znalazła.”25 

 

                                                            
24 „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.” 
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Fragment ten wyraźnie potwierdza, że człowiek, który jest podmiotem prawa jest 

wolny i świadomy26 (racjonalny). Można z niego jednak dowiedzieć się czegoś więcej. 

Mianowicie, że wola – powiedzmy na razie nieściśle – podmiotu prawa jest wolna i 

racjonalna. A to twierdzenie przestaje być już wynikiem przyjęcia zdroworozsądkowej – 

mogłoby się wydawać – wizji człowieka, a staje się twierdzeniem, które można w 

nietrywialny sposób badać z pozycji psychologicznych i filozoficznych. 

Zanim to nastąpi przywołajmy fragmenty wypowiedzi w doktrynie, które pozwolą 

na w jakimś stopniu zobrazować warunek racjonalności i warunek wolności woli. 

Warunek racjonalności podmiotu prawa jest warunkiem, dla którego bardzo łatwo 

znaleźć potwierdzenie w głosach doktryny: 

 

„Wychodząc z założenia, że ludzie postępują rozsądnie, nakazuje on przy ustalaniu, 

czy i jakiej treści oświadczenie woli zostało złożone, uwzględniać, między innymi, 

cel, do którego zmierza autor interpretowanej wypowiedzi.”27 

 

A także: 

 

„<stan wyłączający świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli> nie może być 

rozumiany dosłownie, wobec czego nie musi oznaczać całkowitego zniesienia 

świadomości i ustania czynności mózgu. Wystarczy istnienie takiego stanu, który 

oznacza brak rozeznania, niemożność rozumienia pojęć własnych i posunięć innych 

osób oraz niezdawanie sobie sprawy ze znaczenia i skutków własnego 

postępowania.”28 

 

Warunek racjonalności stanowi ważne i doniosłe założenie prawa cywilnego a 

mimo to rzadko wyrażany jest explicite. Nie powinno to dziwić chociażby dlatego, że 

prace odnoszące się do poszczególnych instytucji prawnych są przede wszystkim 

                                                            
26 Pojęcie świadomości w rozumieniu doktryny prawniczej zostanie wyjaśnione przy okazji omawiania wad 
oświadczenia woli. Na razie będzie używane zamiennie z pojęciem racjonalności.  
27 Uchwała z dnia 11 września 1997 r. Sąd Najwyższy III CZP 39/97, uchwała z dnia 11 września 1997 r., III CZP 
39/97, OSNC 1997, 
28 Piasecki 



20 

 

poświęcone wyjaśnieniu ich znaczenia i funkcji w taki sposób, by mogły być one 

użyteczne dla praktyków stosujących prawo na co dzień. Z kolei w pracach teoretyków i 

filozofów prawa warunek ten jest dość dobrze opisany: 

 

„The law’s concept of the person flows from the nature of law itself(…). Human 

action is distinguished from all other phenomena because only actions is explained 

by reasons resulting from desires and beliefs (…). Only human beings are fully 

intentional creatures. (…) Only persons can deliberate about what action to 

perform and can determine their conduct by practical reason. (…) For law, then, a 

person is practical reasoner.”29 

 

  

 Fragment pracy Stephena Morse’a wyraźnie odnosi się do założenia 

przyjmowanego w doktrynie cywilistycznej nie wprost. Morse nie ogranicza w swojej 

pracy warunku racjonalności jedynie do gałęzi prawa cywilnego. Uznaje go za warunek 

istnienia i funkcjonowania prawa w ogóle. Jest on ciekawy nie dlatego, że pojawia się w 

doktrynie, ponieważ jego występowanie jest rzeczą oczywistą. Jest interesujący przede 

wszystkim ze względu na swój zakres. To znaczy, w jakim stopniu podmiot prawa jest 

racjonalny, w jakim stopniu doktryna prawa cywilnego wymaga spełnienia tego 

warunku? Odpowiedzi na te pytania stanowią jedno z głównych wyzwań w trakcie 

rekonstruowania antropologicznych założeń w nauce prawa cywilnego.  

Drugim warunkiem zakładanym w doktrynie jest autonomia podmiotu. Oczywiście 

tak doktryna jak i orzecznictwo nie analizują tego warunku w sposób wnikliwy. Analizy 

filozoficzne zarezerwowane są dla filozofów prawa, chociaż jeszcze całkiem niedawno 

prawnicy zajmujący się podstawowymi pojęciami w tej dziedzinie prawa stawiali pytania 

o charakterze filozoficznym i starali się na nie odpowiadać.30 Dzisiaj warunek wolności 

woli opisywany jest w sposób następujący: 

 

                                                            
29 NaL., S. Morse 
30 Modern legal philosophy, 1914. 
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„Powzięcie decyzji i wyrażenie woli jest swobodne, gdy zarówno sam proces 

decyzyjny, jak i uzewnętrznienie woli nie były zakłócone przez destrukcyjne czynniki 

wynikające z aktualnych właściwości psychiki lub procesu myślowego w sposób 

wyłączający autonomiczne, czyli wolne – w znaczeniu „suwerenne” (swobodne) – 

działanie. (…) Chodzi przy tym tylko o takie źródło zakłóceń, które znajduje się 

wewnątrz osoby składającej oświadczenie woli (…)”31 

 

 Znajdujemy tutaj dwa ważne stwierdzenia: (1) tak proces decyzyjny (akt 

wewnętrzny woli) jak i uzewnętrznienie procesu musi być wolne; (2) przeszkody, które 

uniemożliwiają podjęcie decyzji w sposób wolny  muszą znajdować się „wewnątrz osoby 

składającej oświadczenie woli”. Niewiele nam to jednak mówi o zakresie wolności 

wymaganej do podjęcia decyzji. Co znaczy, że akt podejmowania decyzji jest wolny? To 

znaczy, że jest podejmowany stricte racjonalnie? W jakim stopniu emocje mogą 

zniewolić proces myślowy? Znów pojawia się w takim wypadku pytanie o zakres 

autonomii podmiotu prawa wymagany do złożenia oświadczenia woli. Problem zakresu 

będzie omawiany szerzej przy okazji analizowania wad oświadczeń woli. Teraz jednak 

przywołajmy jedne z fragmentów, który udowadnia, że także praktyka prawnicza jest 

zainteresowana problematyką podstaw oświadczeń woli: 

 

„Sąd Najwyższy (11 luty 1979, II CR 448/79 (OSPiJA 3/81, poz. 45) wyraził pogląd, 

że stosunek psychiczny do podejmowanego zachowania i jego skutków opiera się na 

przewidywaniu i woli. Oba te czynniki zakładają istnienie nieupośledzonego działania 

funkcji psychicznych, pozwalające na właściwe rozeznanie znaczenia i skutków 

swego zachowania oraz pokierowania swym postępowaniem.” 32 

 

Zatrzymajmy się na chwilę. Pogląd wyrażony przez SN jest wręcz wzorcowym 

wyrażeniem dwóch głównych warunków, które musi spełnić każdy podmiot prawa 

cywilnego. Gdy mowa o przewidywaniu i woli, chodzi tak naprawdę o warunek 

racjonalności i wolności woli. Jak już zaznaczałem powyżej te zdroworozsądkowe 
                                                            
31 Piasecki, s. 402. 
32 Tamże, s. 402. 
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założenia wydają się trywialne i niewarte badania. Tezy, które warto tutaj postawić są 

następujące: (1) te dwa założenia przestają być trywialne, gdy zbada się wymagany 

stopień ich realizacji przez podmioty prawa, (2) siatka pojęciowa prawa cywilnego jest 

niespójna właśnie z powodu zbyt silnego akcentowania racjonalności i wolności 

podmiotów prawa co przejawia się szczególnie silnie w wypowiedziach doktryny 

związanych z instytucjami oświadczeń woli i wad oświadczeń woli. 

 

3.2. Wady oświadczenia woli 

 

 Cywilistyczna regulacja wad oświadczeń woli będzie stanowiła podstawę do 

zbadania stopnia racjonalności i autonomii podmiotu wymaganych przy składaniu 

ważnych oświadczeń woli. A także pokazania w jakim stopniu siatka pojęciowa prawa 

cywilnego jest niespójna. Będzie to widoczne zwłaszcza wtedy, gdy rozważania nad 

konkretnymi wadami odchodzić będą od wcześniej przyjętej definicji oświadczenia woli. 

Poza tym można będzie zaobserwować modyfikacje w interpretacji niektórych wad, na 

przykład w prawie spadkowym, w stosunku do tego co zostało, czy to w doktrynie czy 

judykaturze, ustalone na gruncie przepisów ogólnych kodeksu cywilnego. Te wszystkie 

sytuacje będą stanowiły przesłanki do postawienia kolejnej tezy, która głosi, że jedną z 

negatywnych konsekwencji przyjętej siatki pojęciowej jest niemożliwość modelowania 

przez nią wszystkich zachowań, które system prawny chce regulować. To napięcie 

pomiędzy jej sztywnym kręgosłupem a rzeczywistością, która ją przerasta jest widoczne 

w ilości hipotez ad hoc mających na celu sprawienie, że będzie ona bardziej „adekwatna” 

w stosunku do rzeczywistości.  

 W kodeksie cywilnym, zgodnie z panującym poglądem wyróżnia się pięć wad 

oświadczenia woli. Są nimi: 

a) brak świadomości lub swobody, art. 82 KC; 

b) pozorność, art. 83 KC; 

c) błąd, art. 84, 85 KC; 

d) podstęp, art. 86 KC; 

e) groźba, art. 87 KC.  
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Powody wyróżnienia w obrębie tyt. IV ks. („Czynności prawne”) działu IV 

nazwanego „Wady oświadczenia woli” bardzo dobrze wyraził Radwański w Systemie 

Prawa Prywatnego pisząc: 

 

„System prawny konstruuje czynność prawną, aby człowiek mógł mocą swej 

decyzji (oświadczenia woli) kształtować stosunki cywilnoprawne. Pojawia się 

zatem pytanie, jakie związki muszą zachodzić między oświadczeniem woli a 

psychiczną sferą działającego podmiotu, aby pochodzące od niego oświadczenie 

woli mogło wywołać określone w nim skutki prawne.”33 

 

Instytucja oświadczeń woli ma więc na celu uregulowanie związku pomiędzy 

stanem mentalnym podmiotu prawa oraz jego podstawowymi właściwościami a 

oświadczeniem woli, które w świetle przepisów prawa będzie zdolne do wywoływania 

skutków prawnych. To sformułowanie celu wyraźnego wyodrębnienia instytucji wad 

oświadczenia woli w kodeksie cywilnym nie ma jedynie charakteru porządkowego. Jak 

będziemy mogli zobaczyć, ogólna definicja wad oświadczenia woli może być niespójna z 

interpretacją poszczególnych wad, a także, z samą definicją oświadczenia woli. Na 

przykład wtedy, gdy na gruncie wad oświadczenia odchodzi się od definicji oświadczenia 

woli! Cywiliści porzucają tutaj koncepcję, zgodnie z którą tylko oświadczenia woli, 

stanowiące przejaw swobodnie i racjonalnie podjętej decyzji mogą wywoływać skutki 

prawne. Ta wolicjonalna zasada – jak nazywana jest ona w doktrynie34 – przestaje pełnić 

swoje funkcje w prawie cywilnym. Nie dlatego jednak, że koncepcja oświadczenia woli, 

czy mechanizm podejmowania decyzji, który – jeżeli poprawny – umożliwia 

wywoływanie skutków prawnych, są błędne z punktu widzenia współczesnej psychologii 

czy innych nauk. Odejście od zasady wolicjonalnej nie ma żadnego związku ze zmianami 

obrazu człowieka zakładanego przez system prawa cywilnego. Jest ono spowodowane – 

zgodnie z głosami w doktrynie - „społecznym charakterem czynności prawnych”. Ta 

szczególna cecha czynności prawnych powoduje, że decyzje podejmowane przez 

podmioty prawa cywilnego nie są jedynie oceniane z pozycji psychologicznych, 
                                                            
33 System Prawa Prywatnego, s. 377. 
34 Błędnie, ponieważ ignoruje ona warunek racjonalności. 
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ponieważ taka ocena nie zapewniałaby ochrony obrotu prawnego w sposób dostateczny. 

Tego rodzaju usprawiedliwienie odchodzenia od wcześniej poczynionych ustaleń 

oczywiście jest obecne, ale niektóre odejścia od przyjętej definicji oświadczenia woli 

wcale nie są podyktowane ochroną drugiej strony czynności prawnej. W takiej sytuacji 

nie bardzo wiadomo dlaczego odchodzi się od niej a także jakie warunki powinno 

spełniać i jakie założenia powinny leżeć i podstaw tego odejścia. Można zasugerować, że 

sytuacja pewnej schizofrenii pojęciowej jest aż nadto widoczna i będzie się pogłębiać.  

Zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych wad oświadczenia woli 

przypomnijmy kilka ustaleń już poczynionych. To podsumowanie pozwoli nam na lepszą 

ocenę poglądów w tym zakresie. Po pierwsze, wiemy, ze pojęcie osoby fizycznej nie jest 

tożsame z pojęciem człowieka, ale pewne cechy psychologiczne człowieka jako podmiotu 

prawa wpływają na kształt i sposób interpretacji przepisów związanych z instytucjami 

osoby fizycznej, oświadczeń woli, w oczywisty sposób również z regulacjami 

poświęconymi zdolności do czynności prawnych, czy ubezwłasnowolnieniu. Po drugie, 

został ustalony na razie ogólny fakt, że oświadczenie woli musi spełniać dwa warunki: 

warunek racjonalności i warunek autonomii woli. Na razie nie wiadomo w jakim zakresie 

prawo wymaga spełnienia tych dwóch warunków. Po trzecie, warunek racjonalności i 

autonomii woli to warunki, które muszą być spełnione – zgodnie z treścią głosów 

doktryny i wypowiedzi Sądu Najwyższego – niejako „od wewnątrz”. To znaczy, że 

jakiekolwiek zakłócenia oświadczeń woli muszą być wewnętrzne. Tylko wtedy nie 

będziemy mieli do czynienia z „oświadczeniem woli”. Ustalenia te zostały podsumowane 

tutaj przede wszystkim dlatego by można je było skonfrontować z doktrynalnym ujęciem 

problemu wad.  

 

3.2.1. Brak świadomości luR swoRody  

 

Pierwszą kodeksową wadą jest brak świadomości lub swobody występujący w 

momencie składania oświadczenia woli. Jest to nie tylko pierwsza, ale i najważniejsza 

wada z punktu widzenia celów tej pracy, ponieważ założenia leżące u jej podstaw 

ujawniają największą liczbę tez antropologicznych przyjmowanych w prawie cywilnym. 
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Ogólne warunki przypisania możliwości do podejmowania decyzji, których skutki są 

prawnie rozpoznawalne jako efekty złożonych oświadczeń woli zostały opisane w 

doktrynie w sposób symptomatyczny dla wszystkich wypowiedzi doktryny, czyli ogólnie: 

 

„Nie tylko oświadczenia woli, ale wszelkie zachowania człowieka są mu 

przypisywane (są jego czynami) tylko wtedy, gdy jego centralny układ nerwowy 

(mózg) osiągnął i zachował odpowiedni poziom sprawności, który umożliwiałby 

prawidłowe odbieranie i przetwarzanie informacji, i podejmowanie na tej  

podstawie decyzji. Na tym założeniu opiera się akceptowana we wszystkich 

systemach prawnych reguła, że brak owej dojrzałości lub sprawności psychicznej 

stanowi podstawę do odmówienia skuteczności prawnej oświadczeniom 

składanym przez człowieka będącego w takim właśnie stanie.”35 

 

 Mamy tutaj sytuację, w której skuteczność prawna oświadczeń składanych przez 

podmioty prawa „rozpoznawanych” jako racjonalne i wolne zależy od wysokiego stopnia 

jakości procesów biologicznych odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji. Ta 

ogólnikowa teza wymaga objaśnienia, które będzie miało miejsce dopiero w trakcie 

badania filozoficznych i psychologicznych podstaw wykształcenia się instytucji wad 

oświadczenia woli.  

 Zgodnie z poglądami części przedstawicieli doktryny36 podmiot prawa musi 

podejmować decyzję z pełnym rozeznaniem by mogła ona być uznana za niewadliwe 

oświadczenie woli. To bardzo mocne stwierdzenie zakłada możliwość, a nawet 

konieczność, pełnej racjonalności i wolności woli człowieka. Choć oczywiście, nikt nie 

próbuje wyjaśniać co właściwie miałoby to znaczyć. Ten pogląd nie jest jednak 

podzielany przez wszystkich. Dla przykładu Radwański37 wprowadza de facto gradację 

stopnia racjonalności  i wolności, pisząc że pełne rozeznanie nie jest konieczne w trakcie 

składania oświadczenia. Niestety, nie bardzo wiadomo, kto i w jakich okolicznościach 

jest odpowiedzialny za wyznaczenie kryterium pozwalającego na uznanie konkretnej 

                                                            
35 SSP, s. 377-378. 
36 Por. S. Rudnicki, komentarz do KC, Ks. I, 1999, s. 263. 
37 SSC, s.380. 
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decyzji podmiotu za np. wystarczająco racjonalną. Dla porządku należy przyjąć, że 

pojęcie świadomości w prawie cywilnym nie znaczy tego samego co to samo pojęcie na 

gruncie neuroscience czy w filozofii umysłu. Wyraźną intencją ustawodawcy jak i 

doktryny jest rozumienie tego terminu znacznie szerzej, czyli także jako stanu, w którym 

podmiot prawa osiąga pewien stopień zdolności, która umożliwia mu racjonalne 

zachowania. Posługiwanie się wyrażeniem pewnego stopnia racjonalności zamiast 

pojęciem świadomości nie powinno zafałszować wniosków płynących z doktryny, 

zwłaszcza, że doktryna implicite również sugeruje rozumienie świadomości w podobnym 

duchu: 

 

„Stan ten [brak świadomości] nie został zdefiniowany w ustawie. Do nauki i 

judykatury należy zatem bliższe jego objaśnienie. Trafnie zwraca się uwagę na to, 

że charakteryzuje się on <brakiem rozeznania, niemożnością zrozumienia 

posunięć własnych lub też innych osób, niezdawaniem sobie sprawy ze znaczenia 

własnego postępowania>, bez znaczenia jest przy tym czy ten stan ma charakter 

trwały, czy tylko przejściowy.”38 

 

 Wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii określenia wymaganego stopnia 

racjonalności podmiotu prawa. Pomimo faktu, że sama doktryna rzadko odnosi się do 

tego problemu, to jednak można odnaleźć kilka uwag. Po pierwsze, sama ustawa nie 

dopuszcza żadnego osłabienia możliwości racjonalnego podejmowania decyzji w 

momencie składania oświadczeń woli.39 Narzuca więc ona bardzo mocne rozumienie 

racjonalności działania. Jest to przyczyną problemów pojawiających się w praktyce 

stosowania prawa. Nie bardzo wiadomo w jaki sposób sądy miałyby w konkretnych 

przypadkach orzekać czy stan psychiczny danego człowieka umożliwiał mu działanie z 

„pełnym rozeznaniem”. Zgodnie z interpretacją tego warunku w sposób zasugerowany 

przez treść przepisów pewnym jest jedynie, że człowiek nie działa z pełnym rozeznaniem 

                                                            
38 Radwański, s. 382. 
39 Tamże, s. 382. 
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wtedy, gdy np. śpi, albo nastąpił całkowity zanik świadomości lub czynności mózgu 

ustały.40  

 W doktrynie pojawiła się również koncepcja relatywizacji pojęcia braku 

świadomości do konkretnych działań podmiotu. Zgodnie z nią chodzi o możliwość oceny 

nie tyle możliwości rozumienia własnego działania w ogólności, ale w odniesieniu do 

własnych, konkretnych zachowań.41 Ta koncepcja odrzucana jest z powodu użycia 

rzeczownika „stan” w treści art. 82 k.c., ma on bowiem świadczyć, że brak świadomości 

jest cechą stanu mentalnego konkretnego podmiotu prawa. Cecha ta nie może być 

wszakże różnie oceniana w zależności od rodzaju zachowania. To założenie, które w 

dalszej części pracy na pewno zostanie poddana ocenie z punktu widzenia najnowszych 

badań z zakresu neuroscience.42 

Takie rozumienie wady braku świadomość ma dwie strony. Pierwsza, bardziej 

rozpowszechniona, skupia się na problemach z orzekaniem o sytuacjach, w których 

można mówić o braku świadomości. Drugi aspekt tego problemu jest jednak znacznie 

ciekawszy. Kiedy stan psychiczny człowieka umożliwia uznanie, że działa on z pełnym 

rozeznaniem? Terminy występujące w przepisach prawnych wyraźnie wskazują, że taki 

stan jest konieczny do orzekania o ważności oświadczeń woli. Jeżeli przyjąć, że jednym 

biegunem tego problemu całkowita niemożność podejmowania decyzji w sposób 

racjonalny, to drugim jest konieczność podejmowania tych decyzji w sposób stricte 

racjonalny. Na pytanie skąd wzięła się intuicja pełnej racjonalności w teoriach 

dotyczących oświadczenia woli w prawie cywilnym odpowiedź udzielona zostanie w 

następnym kroku rekonstrukcji. 

Omówiliśmy do tego momentu „brak świadomości” jako sytuację wyłączającą 

ważność oświadczenia woli. Przejdźmy teraz do zagadnienia braku wolności w trakcie 

podejmowania decyzji. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na pewną hipotezę ad hoc, 

która wprowadzana jest w doktrynie. Otóż, zgodnie z definicją oświadczenia woli źródło 

braku swobody musi znajdować się w samym podmiocie by można było uznać czynność 

prawną za nieważną. Jednak pomimo tych ustaleń: 

                                                            
40 Tamże, s. 382. 
41 B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, w: System, t.1, wyd. II, s.665.  
42 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Odnieść się do niej w po napisaniu rozdz. III. 
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„Oczywistym jest zarazem, że o żadnym oświadczeniu woli nie może być mowy w 

sytuacji tzw. przymusu fizycznego, który charakteryzuje się tym, że ruchy 

człowieka w ogóle nie są sterowane przez jego centralny układ nerwowy, lecz są 

poddawane ukierunkowanemu naciskowi zewnętrznemu (…).”43   

 

 Ta uwaga, jak najbardziej zdroworozsądkowa, stoi w sprzeczności z 

wcześniejszymi ustaleniami. Przede wszystkim, nie jest ona spójna z definicją 

oświadczenia woli, która zastrzega, że mechanizm podejmowania decyzji jest wolny 

wtedy, gdy „wewnątrz” podmiotu składającego oświadczenie nie występują czynniki 

ograniczające jej wolność. Nie ma więc mowy o wadliwości oświadczenia woli w 

przypadku zewnętrznego przymusu. To kolejna hipoteza ad hoc wprowadzana do 

doktryny prawa cywilnego. Zasada autonomii woli, choć stanowiąca fundament, została 

już omówiona powyżej, dlatego też – by nie powtarzać poczynionych wcześniej ustaleń – 

należy przejść do zanalizowania kolejnej kodeksowej wady. 

 

3.2.2. Pozorność 

 

Pozorność jest kolejną wadą oświadczenia woli wymienianą w przepisach kodeksu 

cywilnego. Jej definicja jest stosunkowo jasna, chociaż pozostawia wiele do życzenia. 

Zwłaszcza w kontekście przyjętych wcześniej definicji: 

 

 „Pozorność polega zatem na tym, że strony zgodnie ustalają, że złożone co 

najmniej przez jedną z nich oświadczenie woli nie wywrze wyrażonych w nim 

skutków prawnych.”44  

 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że powyższa interpretacja pozorności jest jak 

najbardziej zdroworozsądkowa i nie powinna być przyczyną żadnych kontrowersji. Tak 

                                                            
43 S. 383 
44 S.385 
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rzeczywiście jest jeżeli badania nad pozornością prowadzi się w izolacji od badań 

związanych z teorią oświadczeń woli. Może wszakże dziwić fakt, że w związku z tym co 

zostało powiedziane powyżej, w zakresie odnoszącym się do definicji oświadczenia woli, 

sytuacja pozorności została zakwalifikowana jako jego wada. W doktrynie prawa 

cywilnego, szczególnie na tle porównawczym, ujawniają się problemy związane z 

kwalifikacją pozorności. Do polskiego prawa cywilnego teoria kwalifikująca pozorność 

jako wadę trafiła z zachodu, a konkretnie  z niemieckiej nauki prawa. Autorzy kodeksu 

zobowiązań z 1933 r. jak zostanie pokazane później w dużym stopniu posiłkowali się 

pracami swych niemieckich kolegów i dlatego w polskiej doktrynie również pozorność 

została zaliczona do wad oświadczenia woli, chociaż nie wszędzie jest tak wygląda 

sytuacja. 

 Pytanie jakie stawia się w przypadku analizowania pojęcia pozorności brzmi: 

dlaczego uznawane jest ono za przypadek wady? Możliwe są na nie dwie odpowiedzi, 

kolejno: tradycyjna i nowoczesna. Według tradycyjnego poglądu, który nomen omen, 

odwoływał się do przyjętej definicji oświadczenia woli, pozorność charakteryzuje 

niezgodność między aktem woli a jej przejawem. Jest to stanowisko błędne w świetle 

nowszych poglądów, ponieważ w przypadku pozorności mamy do czynienia tak 

naprawdę z dwoma oświadczeniami woli. Jedno ujawniane jest tylko między stronami a 

drugie „na zewnątrz”. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Stanowisko tradycyjne w sposób 

wyraźny nawiązuje do klasycznego rozumienia „oświadczenia woli” z jego podziałem na 

akt woli i akt zewnętrzny. Późniejsza koncepcja wydaje się, że odchodzi od tego 

rozumienia oświadczenia, ponieważ wyraźnie stwierdza, że mamy do czynienia z dwoma 

oświadczeniami woli. Tutaj pojawia się jednak dość istotna niespójność: 

 

„Istotny sens przepisu art.83 §1 zd.1 KC sprowadza się do tego, że każe nam on 

uznać w przedstawionej sytuacji owo przeznaczone <na zewnątrz> oświadczenie a 

nieważne, ponieważ w świetle porozumienia <tajnego> brak mu konstytutywnej 

cechy każdego oświadczenia woli, jakim jest zamiar wywołania skutków 

prawnych.”45 

                                                            
45 S.385 
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W takim razie, jeżeli oświadczenie złożone <na zewnątrz> nie jest w ogóle 

oświadczeniem woli, ponieważ nie występuje zamiar wywołania skutków prawnych, to 

nie można przyjąć koncepcji nowszej wyjaśniającej zaliczenie pozorności do wad 

oświadczenia woli z jednoczesnym twierdzeniem, że mamy do czynienia z dwoma 

oświadczeniami. Nowsze ujęcie tego problemu jest więc sprzeczne wewnętrznie z 

powodu niekonsekwentnego korzystania z definicji oświadczenia woli. Z punktu 

widzenia cywilistycznej siatki pojęciowej rozsądniejsze byłoby nie zaliczanie pozorności 

do wad oświadczeń woli. Zwłaszcza, że ratio legis tego przepisu można osiągnąć stosując 

dyrektywy wykładni oświadczeń woli (art. 65KC), zgodnie z którymi należy brać pod 

uwagę rzeczywistą wolę stron (faktyczny consens).  

Nie będziemy się w tym punkcie zajmować kwestiami reservatio mentalis  czy 

problemu czynności ukrytej z dwóch powodów. Po pierwsze, nie dowiemy się z nich 

istotnych rzeczy dotyczących założeń antropologicznych. Po drugie, zamęt pojęciowy 

zwiększa się proporcjonalnie do stopnia szczegółowości, w których poruszane są kwestie 

związane z „czynnością ukrytą”. Na co warto zwrócić w przypadku pozorności, to fakt, 

że trudno zaliczać ją do wad oświadczeń woli w świetle przyjętej definicji oświadczenia 

woli. Nie występuje tutaj niezgodność pomiędzy aktem woli wewnętrznej a jej 

przejawem. Proces decyzyjny przebiega w sposób prawidłowy.  

 

3.2.3. Błąd i podstęp 

 

 Błąd i podstęp są kolejnymi wadami oświadczenia woli wymienionymi w 

przepisach kodeksu cywilnego. Zostaną omówione razem, ponieważ cześć doktryny 

uznaje podstęp jako kwalifikowany typ błędu46. Nie zostanie tutaj podjęta próba 

rozstrzygnięcia czy podstęp jest rzeczywiście kwalifikowanym typem błędu, czy też jest 

odrębną wadą oświadczenia woli. Nie jest to istotne z punktu widzenia celów tej pracy.  

Omówienie błędu, podobnie jak w przypadku pozorności, nie pozwoli niestety na 

przywołanie dużej liczby założeń antropologicznych leżących u jego podstaw. Co ważne 

                                                            
46 Wolter, s. 317, Gniewek, Komentarz, s. 231. 
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jednak, być może uda się pokazać w jaki sposób definicja oświadczenia woli jest 

niespójna z definicją (i doktrynalną interpretacją) „błędu”. To z kolei będzie potrzebne do 

późniejszej oceny spójności siatki pojęciowej prawa cywilnego w zakresie odnoszącym 

się do koncepcji oświadczenia woli.  

 Trudno znaleźć precyzyjną definicję „błędu”, ponieważ polskie prawo nie 

przyjmuje żadnej definicji błędu prawnie doniosłego. Wskazuje jednak na dwie jego dwie 

cechy: 1) musi być on istotny (art. 84 §2 KC), a także musi dotyczyć treści czynności 

prawnej (art. 84 §1 KC). Zważywszy na fakt, że tak przymiotnik „istotny” jak i definicja 

„czynności prawnej” nie posiadają jednoznacznej definicji, to skonstruowanie 

precyzyjnej definicji „błędu” spoczywa na przedstawicielach doktryny: 

 

„Przez błąd rozumie się: 1) mylne wyobrażenie o rzeczywistym stanie rzeczy (lub 

równoważny z takim mylnym wyobrażeniem brak wyobrażenia o tym stanie), 

jeżeli stało się ono przyczyną sprawczą oświadczenia woli albo 2) mylne 

wyobrażenie o treści złożonego oświadczenia. Pierwszą sytuację (…) określa się 

jako błąd sensu stricto; wadliwe jest tu z powodu <fałszywej świadomości> 

powzięcie aktu woli, ale nie ma niezgodności pomiędzy aktem woli a jego 

przejawem (…). W drugim wypadku występuje tzw. pomyłka (…), przy pomyłce 

treść oświadczenia jest niezgodna z rzeczywistą wolą oświadczającego.”47 

 

Powyżej wymienione są dwa rodzaje błędu: błąd sensu stricto (błąd nr1) i błąd w 

pobudce (błąd nr2). Błąd co do treści oświadczenia woli jest jednocześnie błędem co do 

pobudki i tą postacią błędu sensu stricto, która dotyczy treści czynności prawnej.48 

Sytuacja tutaj robi się skomplikowana, ponieważ zasadniczo orzecznictwo przeciwstawia 

błąd w pobudce sytuacji błędu co do treści czynności prawnej.49 Radwański zauważa 

jednak, że takie stawianie sprawy jest nieprawidłowe, ponieważ powinno się mówić o 

błędach, które dotyczą treści czynności prawnej i błędach, które tej czynności nie 

dotyczą. Dzięki temu, że system prawa cywilnego nie zajmuje się błędami w pobudce: 

                                                            
47 A. Wolter,  s. 307. 
48 A. Wolter, s. 308. 
49 SPP. S. 395. 
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„(…) uchyla konieczność badania psychologicznego procesu dojrzewania decyzji 

o dokonaniu czynności prawnej. Oceny dokonywane w tym zakresie są bowiem 

zawsze niepewne, trudne do ustalenia i oparte na nieostrych kryteriach.”50 

 

Z kolei jak zostało już zauważone Wolter odrzuca tego rodzaju głosy i zauważa, 

że postawienie wyraźnej granicy pomiędzy błędem pobudce a błędem co do treści 

oświadczeń woli jest w zasadzie niemożliwe. Oznacza to, że badanie sfery motywacyjnej 

w przypadku zaistnienia błędu jako wady oświadczenia woli nie jest wykluczone. Taka 

sytuacja ma miejsce na przykład przy testamencie (art. 945 §1 pkt 2 k.c.)51 oraz w 

przypadku innej wady oświadczenia woli, czyli w przypadku podstępu (art. 86 §1 in fine 

KC). W przypadku testamenty artykuł 945 §1 pkt 2 KC samodzielnie doprecyzowuje 

definicję błędu ograniczając ją jedynie do świadomości i woli testatora. Nie ma w tym 

przypadku żadnego znaczenia kto i w jakim celu dany błąd wywołał, czy nawet fakt, że 

błąd pojawił się spontanicznie po stronie testatora. W tej konkretnej sytuacji kodeks 

cywilny przyjmuje bardzo silne, indywidualistyczno-wolicjonalne stanowisko w kwestii 

błędu.52 

Nie bardzo wiadomo więc, co właściwie mamy na myśli, gdy mówimy o błędzie 

jako wadzie oświadczenia woli. Sytuację tę stosunkowo dobrze nakreśla stan doktryny, w 

którym próbuje się doprecyzować ten termin na zasadzie case studies. Przywoływane są 

sytuacje, w których na pewno mamy do czynienia z błędem po to, by wiedzieć co 

ustawodawca ma na myśli, gdy mówi o treści czynności prawnej: zasadniczo do jej treści 

zalicza się przedmiot czynności, jej cechy, skutki, typ. Niewiele jednak nam to mówi o 

samym błędzie. 

 Przejdźmy teraz do drugiego warunku, czyli do istotności błędu. Błąd jest istotny 

jeżeli uzasadnia przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie człowiek nie działał 

pod wpływem błędu i oceniał daną sytuację rozsądnie, racjonalnie, to nie złożyłby 

danego oświadczenia: 
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52 S. 414, Radwański 
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„Wynika stąd, że błąd musi być nie tylko subiektywnie istotny, tj. stanowić 

przyczynę sprawczą oświadczenia woli, ale i obiektywnie istotny, czyli tego 

rodzaju, że żaden rozsądny człowiek, znający prawdziwy stan rzeczy, nie złożyłby 

oświadczeni woli tej treści.”53 

    

Dwa warunki istotności błędu są bardzo interesujące z filozoficznego punktu 

widzenia. Zwłaszcza warunek obiektywnej istotności błędu. Odsyła nas on bowiem do 

jakiegoś zewnętrznego wzorca racjonalności podmiotu prawa, który stanowi probierz dla 

oceny, czy dane postępowanie, dane oświadczenie woli zostało złożone pod wpływem 

błędu. Niestety, tak doktryna jak i orzecznictwo milczą w tym punkcie, jakby nie 

dostrzegając i nie precyzują wymagań przez siebie stawianych. Nie jest to także – jak 

można by przypuszczać – problem należący to tzw. folk psychology. Doktryna prawa 

cywilnego, a zwłaszcza instytucje związane z oświadczeniem woli wykształciły się w 

oparciu o osiągnięcia XIX wiecznej filozofii i psychologii. Dlatego też, to co dzisiaj 

może wydawać się jedynie założeniem z zakresu „zdrowego rozsądku”, jest w istocie 

wynikiem przyjęcia określonych, nietrywialnych założeń filozoficznych, które zostaną 

przywołane i skomentowane w następnym kroku rekonstrukcji. 

Podstęp jest kolejną wadą oświadczenia woli wymienianą w przepisach kodeksu 

cywilnego.54 Jak było zaznaczone, brak jest pewności czy podstęp funkcjonuje jako 

samodzielna wada oświadczenia woli czy jest jedynie kwalifikowaną formą błędu. 

Rozwiązanie tego sporu nie leży w centrum zainteresowania tej pracy, ale argumenty 

przywoływane przez zwolenników uznania podstępu jako odrębnej kategorii wady 

oświadczenia woli wydają się warte przywołania: 

 

„(…) sankcja w razie podstępu opiera się na całkiem innych przesłankach, 

albowiem nie chodzi tu w pierwszym rzędzie o niezgodność woli z oświadczeniem 

                                                            
53 Wolter,s.309. 
54 „Art. 86. § 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.” 
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czy wadliwość postanowienia, lecz o pozbawienie skutków działania podstępnego 

tj. etycznie ujemnego.”55 

 

Akcent, który został położony na etyczny wymiar podstępu jest zupełnie 

nieistotny, gdy rozważamy problem wad oświadczenia woli. Nie jest jasnym dlaczego 

komentatorzy ignorują siatkę pojęciową prawa cywilnego i konsekwencje wynikające z 

jej przyjęcia. Wydaje się, że słuszniejszym byłoby argumentowanie, że zachowanie 

podstępne ogranicza autonomię woli podmiotu prawa, która stanowi jedno z głównych 

założeń tej gałęzi prawa. A ponadto, trudno w przypadku oświadczenia woli, którego 

motywem jest podstęp, mówić o działaniu racjonalnym, działaniu „z pełnym 

rozeznaniem”. Argumentacja w tym kierunku pozwoliłaby na utrzymanie względnej 

spójności w tej części prawa cywilnego. Dlatego tym bardziej dziwią wypowiedzi 

doktryny, które akcentują etyczną ocenę działania podstępnego, w szczególności, w 

przypadku argumentowania za samodzielnym charakterem podstępu rozumianego jako 

wada oświadczenia woli. Jest to kolejny przykład chaosu terminologicznego w prawie 

cywilnym.  

 

3.2.4. GroźRa 

 

Ostatnią wadą oświadczenia woli jest groźba rozumiana jako tzw. przymusu 

psychiczny. Zaliczana jest ona do wad oświadczenia woli ponieważ występuje tutaj 

sytuacja nadmiernej ingerencji osoby trzeciej w proces decyzyjny podmiotu prawa. Taka 

ingerencja z kolei jest sprzeczna z zasadą autonomii woli w prawie cywilnym.56 W tym 

zresztą groźba podobna jest do podstępu, jednakże w przypadku podstępu występuje 

dodatkowa przesłanka uzasadniająca uznanie go za wadę oświadczenia woli – czyli 

wywołane podstępnie mylne wyobrażenie o określonym stanie rzeczy. W przypadku 

złożenia oświadczenia woli pod wpływem groźby mamy jednak nadal do czynienia z 

oświadczeniem woli. Zgodnie z definicją oświadczenia woli – ograniczenie autonomii 
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musi znajdować się wewnątrz podmiotu. Zważywszy na fakt, że w przypadku groźby taka 

sytuacja – zasadniczo – nie ma miejsca, ciągle możemy mówić o oświadczeniu woli. 

Jednakże jest to oświadczenie wadliwe, od skutków którego można się uchylić.  

 Ważnym założeniem przyjmowanym w rozważaniach nad groźbą jest pomieszanie 

porządków subiektywnego i obiektywnego w ocenie stopnia doniosłości groźby. Istnieje 

nierozwiązana kwestia w doktrynie w ocenie, czy to indywidualne cechy psychiczne 

podmiotu prawa czy normatyw rozsądnego człowieka mają decydować o tym, czy dana 

groźba jest na tyle doniosła, poważna, że powinna być brana pod uwagę przez system 

prawny: Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń wypowiedział pogląd, zgodnie z 

którym należy skupiać się raczej na indywidualnych cechach życia psychicznego 

konkretnego podmiotu prawa, aniżeli odwoływać się do normatywu rozsądnego 

człowieka. Z kolei w nauce prawa da się słyszeć głosy odmienne. Na przykład B. 

Lewaszkiewicz - Petrykowska, zgadzając się zasadniczo co do uwzględnienia 

szczególnych właściwości psychicznych podmiotu prawa, zwraca także uwagę na 

obiektywne wskazania ustawy odwołującej się do okoliczności, które wskazują, że mógł 

on się obawiać niebezpieczeństwa: 

 

„Brzmienie art. 87 KC nie pozwala na poprzestanie na zbadaniu sprawy w 

kategoriach subiektywnych, lecz zmusza do rozważenia charakteru zła, rodzaju 

ujemnych konsekwencji, jakimi się grozi, przeanalizowania możliwości 

wystąpienia stanu obawy w konfrontacji z otaczającą rzeczywistością w jakiej 

działał grożący i zagrożony.”57 

 

 Normatyw rozsądnego człowieka, który w powyższym fragmencie jest w pewnym 

stopniu doprecyzowany, bardzo wiele wymaga od podmiotu prawa, który znajduje się w 

sytuacji zagrożenia. Człowiek pozostający pod wpływem groźby powinien być w stanie 

oszacować charakter tej groźby, rozpoznać możliwe jej skutki i prawdopodobieństwo ich 

wystąpienia, a także ocenić – niejako z zewnątrz – swoją sytuację pod kątem czy stan 

obawy, który mógłby odczuwać jest uzasadniony w świetle przeprowadzonych analiz 
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odnoszących się do realności groźby, prawdopodobieństwa jej spełnienia a także 

kontekstu społecznego, ekonomicznego i prawnego, w którym dana groźba się pojawiła. 

Nie trudno zauważyć, że być może w tym miejscu doktryna prawa cywilnego zbyt wiele 

wymaga od podmiotu prawa, niejako fetyszyzując wręcz jego racjonalność i autonomię 

działania.  

 

3.2.5. Podsumowanie 

 

 Obraz człowieka leżący u podstaw koncepcji oświadczeń woli jest obrazem 

racjonalistyczno-woluntarystycznym. Jest to widoczne już na etapie analizowania 

przepisów kodeksu cywilnego, komentarzy oraz orzecznictwa. Ważnym elementem tego 

obrazu jest wymagany stopień (zakres) racjonalności i autonomii podmiotu prawa. 

Pozostając w zgodzie z doktrynalnymi pracami nad definicją oświadczenia woli okazuje 

się, że człowiek – rozumiany jako podmiot prawa – jest w stanie działać czysto 

racjonalnie i z pełną autonomią. Tylko w pełni racjonalne i wolne decyzje podmiotu 

mogą zostać uznane za oświadczenia woli. Niestety, tak silne założenia okazują się 

niemożliwe do realizacji, zwłaszcza w obliczu złożonej rzeczywistości społecznej, którą 

prawo cywilne ma regulować. Dlatego w doktrynie proponowane są hipotezy ad hoc, 

których celem jest uzupełnienie szkieletu cywilistycznej siatki pojęciowej. Hipotezy te 

nie są jednak prostymi uzupełnieniami. Często stoją w jawnej sprzeczności  z 

fundamentalnymi definicjami przyjmowanymi w doktrynie. Ponadto, jak widzieliśmy na 

przykładzie pozorności, niektóre poglądy przedstawicieli nauki prawa cywilnego 

dotyczące wad oświadczenia woli nie mają żadnego związku z definicją oświadczenia 

woli. Świadczy to o poważnych problemach podstaw prawa cywilnego i cywilistycznej 

siatki pojęciowej. 

 

3.3. Cywilistyczne podstawy  teorii oświadczeń woli 

  

Przedstawiając cywilistyczne podstawy koncepcji oświadczenia woli wcale nie 

trzeba sięgać do starożytności i prac rzymskich jurystów. Pojęcie „woli” w znaczeniu w 
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jakim używa się go dziś w prawie prywatnym zostało wprowadzone „jedynie” w XIX 

wieku. Wtedy to w niemieckiej nauce prawa cywilnego dwóch prawników – F.C. Savigny 

i B. Windscheid zaproponowało i rozwinęło koncepcję oświadczenia woli znaną jako 

teoria woli.58 Savigny choć to on zaproponował użycie pojęcia „woli” we współczesnym 

sensie, to jednak Bernhard Windsheid jest uznawany za twórcę tzw. teorii woli. 

Powszechnie przyjmuje się, że pojawianie się teorii woli stanowiło punkt zwrotny 

w nauce prawa prywatnego. Przede wszystkim dlatego, że wprowadza ona do prawa 

specyficznie rozumianą „wolę”, która dotychczas co prawda, pojawiała się w pismach 

dogmatyków prawa, ale dopiero za sprawą Savigny’ego i Windscheida wola została 

powiązana z indywidualistyczno-liberalnym modelem człowieka.59 A przynajmniej tak 

ten model opisywany jest w doktrynie prawa cywilnego po dziś dzień. W dalszej części 

tego rozdziału zbadamy bliżej co znaczy w istocie, że podmiotem prawa jest człowiek 

rozumiany liberalnie i indywidualistycznie. Inną, wyróżniającą cechą teorii woli jest jej 

doniosłość, która nawet dziś nie ma jedynie wymiaru historycznego. Do dnia dzisiejszego 

siatka pojęciowa ciągle korzysta ze szkieletu pojęciowego teorii woli. Co więcej, pomimo 

stopniowego odchodzenia od tej teorii, nawet już pod koniec wieku XIX, obecnie ciągle 

można odnaleźć dogmatyków prawa, którzy pozostają jej zwolennikami a także 

orzeczenia sądów, które korzystają z niej korzystają w uzasadnianiu swych wyroków. 

Teoria ta – mówiąc w skrócie – kładzie nacisk na rzeczywistą, psychologicznie 

rozumianą, wolę podmiotu w prawa w momencie skłania oświadczeń woli. To właśnie 

treść tej „woli wewnętrznej” decyduje o treści stosunków prawnych, które postały, 

zmieniły się lub ustały po złożeniu oświadczenia woli określonej treści. Niezwykła 

doniosłość terminu „oświadczenia woli” w teorii woli polegała również na tym, że 

stanowiło ono centrum cywilistycznej siatki pojęciowej. Początkowo było ono nawet 

tożsame z pojęciem „czynności prawnej”. Jedną z propozycji dlaczego doszło do 

utożsamienia tych dwóch terminów była bardzo silnie akcentowana autonomia woli stron 

i ich racjonalność. Nie wyobrażano sobie sytuacji, w której czynność prawna może 

wywoływać skutki prawne inne, aniżeli te zamierzone przez podmiot: 

                                                            
58 A. Jędrzejewska, Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym, PAN, Warszawa 1992, s. 10. 
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„Przeciwnie, przyjmowano, że wola osoby dokonującej czynności prawnej 

obejmować musi wszystkie elementy ustanawianego stosunku prawnego, czyli że 

w skutkach oświadczeń woli wyczerpują się skutki czynności prawnych. Zgodnie 

z panującym wówczas przekonaniem o normującej mocy woli sankcjonowanej 

przez porządek prawny, także oświadczenie woli rozumiano ściśle 

psychologicznie. Tak więc, gdy w XIX wieku w Niemczech doszło do 

sprecyzowania pojęcia oświadczenia woli, powstało ono jako kategoria 

psychologiczna.”60 

 

W obliczu powyższych faktów można zaryzykować stwierdzenie, że zaczęto 

budować naukę prawa na psychologicznych fundamentach.61 Oczywiście w tym czasie 

trudno jeszcze było mówić o psychologii jako nauce sensu stricto. Pierwsi psychologowie 

byli pod dużym wpływem ówczesnych koncepcji filozoficznych. Dlatego też bardziej 

precyzyjnym będzie stwierdzenie, że „wola” wprowadzona do tekstów prawnych przez 

Savigny’ego i Windscheida jest kategorią filozoficzno-psychologiczną.  

Zgodne z teorią woli a także w opozycji do niej, powstawały, także jeszcze w 

Niemczech w XIX wieku, inne teorie próbujące uchwycić „istotę” oświadczenia woli. 

Były to między innymi teoria oświadczenia i teoria zobowiązywania. Każda z nich w 

sposób mniej lub bardziej wyraźny zależała jednak od teorii Windscheida. Korzystała z 

jej siatki pojęciowej, milcząco przyjmowała jej założeniach, a w swoich konsekwencjach 

praktycznych upodobniała się do niej. Przyjrzyjmy się więc bliżej teorii woli oraz jej 

krytyce ze strony teorii oświadczenia i teorii zobowiązywania. Bernhard Windscheid, 

który uznawany jest za osobę odpowiedzialną za rozwój i doprecyzowanie teorii woli 

uważał, że nie ma różnicy pomiędzy oświadczeniem a psychologicznie rozumianą wolą: 

 

„(…) ujmował istotę oświadczenia woli, uznając, że jest ono także 

powiadomieniem o istniejącej woli, lecz nie woli oddzielonej od oświadczenia 
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woli, ale o woli w nim zawartej, nie o woli przeszłej, lecz o obecnej. 

Oświadczenie woli więc jest dla B. Windscheida czymś więcej niż 

powiadomieniem o woli, jest ono nośnikiem woli. Oświadczenie woli, według 

jego słów, jest wolą w dostępnym zmysłami poznaniu.”62 

 

Trudno w tym miejscu uchwycić co Windscheid rozumiał pod pojęciem „woli” 

skoro dopiero jej oświadczenie było zmysłowo poznawalne. Nie jest to jednak na razie 

istotne. To czego możemy się dowiedzieć to założenie, że teoria woli kładzie więc nacisk 

na psychologicznie rozumianą wolę podmiotu prawa, dla której oświadczenie jest jedynie 

nośnikiem. Akcent położony jest w tym przypadku przede wszystkim na specyficznie 

rozumianym podmiocie prawa. To człowiek jest władny mocą swej woli, w sposób wolny 

i racjonalny (wola obejmuje wszystkie elementy stosunku prawnego),  dokonywać zmian 

w sferze prawa. W razie niezgodności pomiędzy wolą wewnętrzną a jej oświadczeniem, 

czyli w sytuacji gdy podmiot zamierzył coś innego, liczy się jedynie jego rzeczywista, 

wewnętrzna wola. Nie jest ważne jak jego działanie zostało zinterpretowane przez drugą 

stronę umowy, czy nawet system prawny. W przypadku niezgodności pomiędzy 

oświadczeniem woli a wolą wewnętrzną prymat zawsze ma ta druga.  

Trudności związane z teorią woli, które stanowiły asumpt to rozpoczęcia prac nad 

innymi koncepcjami miały najczęściej charakter dowodowy. Mianowicie, w jaki sposób 

w obrocie prawnym powinno się udowadniać treść stanów mentalnych osoby składającej 

oświadczenie woli? W sytuacji obrotu masowego takie postępowanie sparaliżowałoby 

stosowanie prawa. Część prawników niemieckich już w XIX wieków zaczęło zdawać 

sobie sprawę z tej trudności. Dlatego też zostały zaproponowane inne teorie oświadczenia 

woli, choćby takie jak wspomniane wcześniej: teoria oświadczenia, czy obowiązywania 

(Geltungstheorie). Problem w tym, ze wraz z pojawieniem się nowych teorii nie zmienia 

się w ogóle siatka pojęciowa koncepcji oświadczeń woli ani jej podstawowe założenia. 

Oznacza to – co niestety nie jest odnotowywane przez prawników – że ciągle de facto 

pozostajemy na gruncie teorii woli, jedynie modyfikując rozłożenie akcentów na 

poszczególnych jej fragmentach. Przede wszystkim zaś założenia teorii woli przetrwały 
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w zakresie obrazu człowieka, który jest w niej przyjmowany oraz w zakresie sposobu 

podejmowania ważnych, z punktu widzenia prawa, decyzji. Jedyna różnica pojawiające 

się pomiędzy różnymi teoriami oświadczenia woli polega na innym sposobie 

rozstrzygania prymatu pomiędzy wolą wewnętrzną a wolą zewnętrzną. Kryteria zaś 

którymi teoria oświadczenia czy obowiązywania posługują się w rozstrzyganiu tego czy 

to wola zewnętrzna ma pierwszeństwo nad wolą wewnętrzną (teoria oświadczenia), czy 

może problem ten źle postawiony (teoria obowiązywania) są kryteriami przyjętymi nie z 

powodów konieczności pojęciowej a przede wszystkim z powodów praktycznych.  

Teoria oświadczenia była i nadal pozostaje teorią konkurencyjną w stosunku do 

teorii woli. Na jej gruncie liczy się przede wszystkim zewnętrzne zachowanie podmiotu 

prawa stanowiące uzewnętrznienie woli wewnętrznej. W przypadku błędu takie 

oświadczenie woli pozostaje ważne, ponieważ liczy się przede wszystkim jego 

oświadczenie – zewnętrzna manifestacja. Początkowo teoria, której twórcą był niemiecki 

prawnik O. Bahr przyjmowała istnienie fikcyjnej woli wewnętrznej, która umożliwiałaby 

uznanie każdego oświadczenia woli za ważne. Uznaje się słusznie, że koncepcja Bahra 

była minimalnym jedynie odejściem od teorii woli, ponieważ ciągle największą wagę 

przywiązywała do woli wewnętrznej. W tym duchu, już odważniej, rozważania prowadził 

inny niemiecki prawnik – E. Danza. On właśnie zaproponował po raz pierwszy klasyczną 

teorię oświadczenia, zgodnie z którą w przypadku błędu (niezgodności pomiędzy wolą 

wewnętrzną a wolą zewnętrzną) prymat będzie miała wola zewnętrzna. Warto zwrócić 

uwagę na fakt, że teoria woli nie została poddana w wątpliwość dlatego, że jej założenia 

antropologiczne czy konsekwencje teoretyczne były ocenione jako nie do przyjęcia. Była 

krytykowana przede wszystkim dlatego, że powodowała ona praktyczne trudności w jej 

stosowaniu. Została więc poddana procesowi dostosowywania do wymogów praktyki 

prawniczej a efekty tego dostosowywania nazwano – w tym przypadku - teorią 

oświadczenia. By zobrazować różnicę pomiędzy teorią woli a teorią oświadczenia można 

posłużyć się cytatem: 

 

„Oceniając obie teorie ze współczesnego punktu widzenia podkreśla się, że 

ujmowały one oświadczenie woli odmiennie, patrząc na nie raz przez pryzmat 
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składającego oświadczenie, innym razem oceniając je z punktu widzenia odbiorcy. 

W ten sposób teoria oświadczenia abstrahując od świadomości oświadczającego, 

ujmowała jako istotę oświadczenia woli minimalny stan faktyczny, który zdolny 

był wywołać skutki prawne, natomiast teoria woli, określając istotę oświadczenia 

woli, brała pod uwagę najbardziej rozbudowany, bo świadomie spowodowany, 

stan faktyczny oświadczenia.”63  

 

 Tak naprawdę nie mamy tutaj dwóch odrębnych teorii a jedną, podstawową oraz 

jej modyfikację. Ta tendencja „modernizowania” teorii woli przetrwała do dnia 

dzisiejszego. Ciągle w doktrynie prawa cywilnego pierwszą z teorii oświadczenia woli 

przywoływaną w pracach dogmatyków jest teoria woli, od której zaczyna się omawianie 

tej problematyki stopniowo przechodząc do coraz nowszych teorii. Niekoniecznie zresztą 

udaje się w pełni uciec od teorii Windscheida.  

Koncepcja obowiązywania, która miała znieść dualizm pomiędzy wolą a 

oświadczeniem w konsekwencji znów doprowadziła de facto do sytuacji, w której prawo 

ma badać rzeczywistą wolę stron, oraz to czy dane zachowanie było wolne oraz 

świadome (racjonalne). Przyczyną takiego przebiegu wypadków może być fakt, że 

autorzy nowych teorii starających się obiektywizować oświadczenie woli ciągle 

korzystają z siatki pojęciowej teorii woli. Dlatego też trudno jest nowym teoriom zerwać 

całkowicie  z subiektywizmem koncepcji Windscheida.  W nauce prawa cywilnego były 

jednak próby polegające na zerwaniu z takim postawieniem problemu. Jednym z nich był 

teoria obowiązywania (Geltungstheorie). Jej zwolennicy utrzymywali, że oświadczenia 

woli nie można rozumieć jedynie jako psychologicznie rozumianej woli wewnętrznej, czy 

też jej zewnętrznego przejawu jakim jest oświadczenie: 

 

„Geltungstheorie ujmuje oświadczenie woli jako jednolitość woli i oświadczenia, 

dążąc w ten sposób do przezwyciężenia istniejącego w niej w tym zakresie 

dealizmu [dualizmu?? - RZ] (…). Oświadczenie woli więc jest rozumiane nie jako 

powiadomienie o wewnętrznej woli lecz jako akt wprowadzający w życie nową 
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regulację prawną. W tym sensie wola w znaczeniu prawnym jest zawsze wolą 

<normującą> (…). Dlatego według Geltungstheorie wykładnia oświadczenia woli 

przybiera charakter normatywno-zindywidualizowany, tzn. że wyjaśniała ona 

przypisywalne znaczenie oświadczenia, wychodząc od nierzeczywiście 

zamierzonego, lecz od prawnie wiążącego jego sensu, i określała go w sposób 

zindywidualizowany na podstawie konkretnych okoliczności i możliwości 

poznawczy partnerów.”64 

 

Nie jest łatwo ocenić Geltungstheorie. Powyżej przytoczony jej opis, choć długi, 

wydawał się konieczny, ponieważ prawdziwym wyzwaniem jest jej objaśnienie. Wydaje 

się, że w przypadku teorii obowiązywania postąpiono pochopnie. Mianowicie w celu 

uniknięcia problemów teorii woli, odrzucenia teorii oświadczenia, która jest – wbrew 

zapewnień jej autorów – jedynie modyfikacją tej pierwszej, wprowadzono dość dużą 

liczbę pojęć niejasnych. Jej główną cechą było założenie, że osoba składająca 

oświadczenie woli nie tylko w sposób racjonalny je składa, ale także musi posiadać 

wyobrażenie o sposobie w jaki dane oświadczenie woli zostanie odebrane przez odbiorcę. 

Zaś sens każdorazowego oświadczenia woli jest ustalany na podstawie ustawowo 

podanych warunków według których osoba składająca oświadczenie woli powinna 

przewidywać sposób w jaki jej odbiorca je zrozumie. Ta dosyć skomplikowana 

konstrukcja teoretyczna mająca uwolnić nas od stanów subiektywnych jednak zawiodła, 

ponieważ w przypadku, gdy treść oświadczenia woli zgodnie przyjęta przez strony 

odbiega od jej zobiektywizowanego sensu to znów liczy się rzeczywista, wewnętrzna 

wola stron. Po zatoczeniu więc teoretycznego koła znów powracano do teorii woli, gdzie 

wola rozumiana była na wskroś psychologicznie. 

 Podsumujmy to co zostało do tej pory powiedziane. Stan doktryny prawa 

cywilnego w zakresie odnoszącym się do koncepcji oświadczeń woli jest stanem walki 

poszczególnych koncepcji, które w mniej lub bardziej przekonujący sposób próbują 

zerwać z tradycją teorii woli. Powyżej zostały wspomniane, oprócz teorii woli, tylko 

dwie koncepcje, ponieważ przywoływanie wszystkich propozycji mija się z celem. Dużą 
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ich część tworzą jedynie modyfikacje teorii oświadczenia, albo teorie, które są zupełnie 

nowymi i wątpliwymi pod względem metodologicznym konstrukcjami teoretycznymi, 

które próbują zobiektywizować pojęcie woli z jednoczesnym posługiwaniem się 

terminami rodem z teorii woli, co w efekcie prowadzi albo do paradoksalnych 

konsekwencji, albo do chaosu pojęciowego. Ich prezentacja w tym miejscu jest więc 

zupełnie zbędna.  

Może się wydawać, że nacisk, który jest położony w tej części pracy na teorię 

woli i jej wpływ na dzisiejsze prawo cywilne jest do pewnego stopnia przekłamaniem. 

Otóż nie, polska doktryna prawa cywilnego jedynie nieznacznie odchodzi od teorii XIX 

wiecznych. W XX wieku można wyróżnić trzy główne okresy zainteresowania 

problematyką oświadczenia woli w nauce prawa w Polsce: (1) okres międzywojenny i 

początek lat 50-tych, (2) lata 50-te i przede wszystkim 60-te, (3) lata 70-te i okres 

późniejszy. Pierwszy okres to czas kształtowania się polskie państwowości i wielkich 

kodyfikacji. Kodeks zobowiązań z 1933 roku był tworzony przez prawników 

wykształcony „na innych systemach prawnych”. Dlatego nie należy się dziwić, że 

większość teorii związanych z prawem zobowiązań była teoriami przejętymi 

bezpośrednio z nauki niemieckiej. Przyjmuje się, że autorzy kodeksu zobowiązań 

opowiadali się za koncepcją oświadczenia.65 Jednocześnie jednak przyjęta regulacja 

wskazuje na wpływy teorii woli. Chociażby fakt, że pojęcia „czynności prawnej” jest 

tożsame z pojęciem „oświadczenia woli” co stanowi wyraźny ukłon w stronę teorii 

woli.66 Także fakt, że główny autor kodeksu zobowiązań R. Longchamps de Berier, który 

opowiadał się za teorią oświadczenia pisał, że: „prawo łączy z oświadczeniem woli skutki 

prawne dlatego, że uważa je za przejaw woli wewnętrznej wywołania tych skutków.”67 

Takie stwierdzenie musi dziwić zwłaszcza w świetle powszechnie podzielanego poglądu, 

że to przede wszystkim autorzy Kodeksu Zobowiązań byli pierwszymi zwolennikami 

teorii oświadczenia w polskiej nauce prawa cywilnego.  

Drugi okres zainteresowania tą problematyką to lata powojenne do lat 70-tych. W 

tym czasie nastąpiło ponowne „upsychologizowanie” pojęcia oświadczenia woli. W 
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pewnym sensie przez ponad dwie dekady powrócono do koncepcji, która swoje źródła 

miała – jak będziemy mogli zobaczyć - w XIX wiecznej psychologii i filozofii. A. 

Jędrzejewska tak charakteryzuje ten okres: 

 

„Jest to jednak, jak się wydaje, logiczną konsekwencją sytuacji tego właśnie 

okresu. Sytuacji charakteryzującej się brakiem pogłębionej dyskusji teoretycznej o 

istocie oświadczenia woli nacechowanej raczej posługiwaniem się pewnymi 

pojęciami – archetypami, a nie pojęciami, które rzeczywiście umieszczone w 

systemie prawa oznaczałyby narzędzia praktycznego funkcjonowania tego 

okresu.”68 

 

Nie trudno odnieść wrażenia, że zarzut sformułowany przez Jędrzejewską jest 

zarzutem, które można podnieść przeciwko większości formułowanych w prawie 

cywilnym teorii. Nawet w sytuacji odrzucania pewnego zbioru pojęć - „archetypów” 

zwykle proponuje się kolejny zbiór pojęć – haseł, stanowiący nową teorię, nową 

„jakość”. Ostatni okres rozwoju koncepcji oświadczeń woli to znów dominacja nurtu 

opowiadającego się za zobiektywizowaniem oświadczenia woli z jednoczesnym 

przenikaniem utrwalonego w doktrynie przywiązania do teorii woli.  Podobnie sytuacja 

wygląda w doktrynie, teoria woli – choć odrzucana z powodów praktycznych – znajduje 

zastosowanie w praktyce stosowania prawa. Sądy paradoksalnie ciągle posługują się nią 

w uzasadnieniach swych wyroków.69  

Dzisiaj teoria oświadczenia wydaje się przeważać, jednakże w jej przypadku 

również mamy do czynienia z pewnymi założeniami, która na ogół nie są eksplikowane. 

Mianowicie teoria oświadczenia odwołuje się do modelu racjonalnego człowieka 

(roztropnego człowieka). Treść oświadczenia woli jest taka, jakiej każdy rozsądnie 

działający człowiek mógłby się spodziewać w danych okolicznościach. Ten tok 

rozumowania przenosi wymagania, które teoria woli nakładała na podmiot składający 

oświadczenie woli, na model człowieka roztropnego, który używany jest do oceny treści 
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konkretnego oświadczenia woli. Zauważmy bowiem, że w przypadku teorii oświadczenia 

nie jest do końca tak, że w sytuacji niezgodności pomiędzy wolą wewnętrzną a wolą 

zewnętrzną (oświadczeniem) sensem oświadczenia woli jest sens jego odbiorcy. Raczej 

sens w jakim powinno się go rozumieć w określonych okolicznościach faktycznych i 

prawnych, z których każdy podmiot prawa powinien sobie doskonale zdawać sprawę.  

W teorii prawa cywilnego mamy więc do czynienia ze stanem sporu pomiędzy 

różnymi koncepcjami oświadczeń woli. Najstarszą i najbardziej wpływową teorią jest 

teoria woli autorstwa B. Windscheida. To jej zawdzięczamy sposób w jaki tłumaczony 

jest fenomen podejmowania decyzji w prawie prywatnym, który dogmatycy nazywają 

oświadczeniem woli. Nakłada ona jednak na podmiot prawa bardzo silne założenia. 

Mianowicie, musi on posiadać w zasadzie nieograniczoną autonomię decyzyjną, a musi 

charakteryzować się wysokim stopniem racjonalności, ponieważ jest on w stanie 

podejmować decyzje z uwzględnieniem wszystkich zmiennych istotnych dla danej 

sytuacji prawnej. Drugą teorią, która do dzisiaj ogrywa swoją rolę jest teoria 

oświadczenia E. Danza, która zakłada wyżej opisany model roztropnego człowieka z 

jednoczesnym pozostawaniem przy siatce pojęciowej teorii woli. Obie te teorie powstały 

w wieku XIX w niemieckiej nauce prawa. W czasie panowania filozofii Kanta, Hegla, 

Schellinga i wykształcania się nowej dyscypliny naukowej jaką była psychologia. 

Dlatego w następnym punkcie pracy zostaną przeanalizowane filozoficzno-

psychologiczne podstawy zwłaszcza teorii woli w celu zdiagnozowania, już w sposób 

precyzyjny tez antropologicznych, które legły u jej podstaw a które ciągle obecne są w 

prawie cywilnym. 

   


