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Wady oświadczenia woli
Oświadczenie woli dzieli się na wewnętrzny akt woli i jego uzewnętrznienie.
Wadą oświadczenia woli jest taka nieprawidłowość albo wewnętrzna albo zewnętrzna, która
spowodowała niezgodność aktu woli z jego przejawem.
Kodeks cywilny wyróżnia następujące wady oświadczenia woli:
brak świadomego lub swobodnego podejmowania decyzji
pozorność
błąd
groźba
1 i 4 polegają na wadliwym funkcjonowaniu mechanizmu woli
2 polega na niezgodności pomiędzy aktem woli a jego przejawem
3 polega albo na wadliwym działaniu samej woli czyli na wadliwym powzięciu woli - błąd sensu
stricto albo na niezgodności aktu wewnętrznego z jego przejawem na zewnątrz - pomyłka.
Brak świadomości lub swobody w podjęciu decyzji.

Polega na znajdowaniu się w anormalnym stanie psychicznym wyłączającym swobodne i świadome
oświadczenie woli. Skutkuje nieważnością dokonanej czynności prawnej ex lege - z mocy ustawy.
Stan taki może być wywołany:
pod wpływem choroby psychicznej (tu z kolei trzeba określić, co jest chorobą psychiczną)
narkozą
uwiądem starczym (są to pewne cechy psychiczne - zwolnione myślenie, nielotność - nie chodzi tu
tylko o wiek)
Jednak nie podlega pod ten błąd oświadczenie woli złożone w trudnej sytuacji ekonomicznej - nie
jest anormalny stan psychiczny - takie jest orzeczenie z lat '70 - już wtedy krytykowane bo są
sytuacje, kiedy kogoś może „przycisnąć” - np. leży 5 dni pod śniegiem bez jedzenia, to gotów jest
całą Polskę sprzedać za kurczaka - jest to sytuacja graniczna, ale póki co obowiązuje orzeczenie.)
Pozorność
Oświadczenie jest pozorne jeżeli zostanie złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru (wada
konstytutywna) - oznacza to, że strony są zgodne co do tego, że oświadczenie woli nie ma wywołać
skutku lub też ma wywołać skutek inny od tego jaki wynika z oświadczenia woli i czynności
prawnej z niego wynikającej.
brak skutku - jest to pozorność zwykła (czysta) - oświadczenie takie jest bezwzględnie nieważne (np. gdy wszystko sprzedaję „na papierze” koledze lub sąsiadowi, żeby mi tego nie zajął komornik)
chęć wywołania innego skutku - pozorność ukryta (kwalifikowana, dyssymulowana) - np. z powodu
tego, że podatek od darowizny jest wyższy od podatku od sprzedaży babcia będzie wolała
„sprzedać” wnusiowi prezent mimo, że faktycznie nie weźmie od niego pieniędzy. Ukryta czynność
prawna może zostać uznana za ważną jeśli spełnia warunki czynności prawnej. Czyli zostanie
unieważniona umowa kupna-sprzedaży ale prawo darowizny pozostanie w mocy, ponieważ umowa
darowizny wymaga oświadczenia jednej strony i wydania przedmiotu. Przy umowie kupnasprzedaży mamy te same czynności, ale sprzedający powinien podać jakąś cenę. W związku z tym
przy pozorności kwalifikowanej tak ukryta czynność prawna będzie ważna, wywoła skutki prawne a
tylko umowa pozorna będzie nieważna.
(…)
… jest konwalidacja czynności bezwzględnie nieważnej - uznanie jej za ważną z mocą wsteczną na
podstawie faktów późniejszych np. art. 14k.c.§2, 890 - jeżeli nieważność dotyczy tylko części
czynności. Prawnej (niektórych jej postanowień)
czynność jest nieważna od momentu dokonania a nie od momentu uznania za nieważną przez sąd
wyjątek! - zezwala się, iż czynność bezwzględnie nieważna będzie ważna w tych elementach…
… sprzedaży)
szczególne - wyraźnie wskazana czynność; pełnomocnictwo do zobowiązań wekslowych jest
zawsze pełnomocnictwem szczególnym
(w nowym kodeksie będą też generalne wszystkie czynności, których może dokonać mocodawca)
a w kodeksie handlowym jest prokura.
Prokurent (z systemów germańskich - niemieckich) - sprofilowany rodzaj umocowania - może
dokonywać czynności w sądzie i poza sądem dotyczących…
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