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Przedmowa

Wady oświadczenia woli są od dawna przedmiotem licznych roz-
ważań w literaturze. Nastręczają one również wiele problemów prak-
tykom, o czym świadczy bogate orzecznictwo sądowe, powstałe wokół 
tego zagadnienia. Niniejsze opracowanie odnosi się właśnie do tego 
praktycznego aspektu stosowania przepisów o wadach oświadczenia 
woli. Zamiarem Autorki nie było przedstawienie podręcznikowego 
wykładu teorii wad oświadczenia woli, ani też stworzenie monografii 
bądź komentarza do przepisów prawnych ich dotyczących (jako że wiele 
takich, i to wybitnych pozycji, istnieje już na rynku), lecz analiza kon-
kretnych problemów, pojawiających się w związku z praktycznym zasto-
sowaniem regulacji odnoszących się do tych wad, zwłaszcza zaś takich, 
których rozwiązania nie da się odnaleźć w drodze literalnej wykładni 
przepisów prawa, lecz które muszą być rozważone również w świetle 
wykładni systemowej lub celowościowej.

W związku z powyższym podstawą niniejszego opracowania jest 
orzecznictwo sądowe. Na bazie konkretnych przypadków, będących 
przedmiotem rozważań zarówno SN, jak i sądów powszechnych, moż-
liwe jest bowiem sformułowanie pewnych ogólnych wniosków doty-
czących kształtowania się linii orzeczniczej odnoszącej się do różnego 
rodzaju dylematów związanych z praktycznym zastosowaniem norm 
prawnych dotyczących wad oświadczeń woli. Zamierzeniem Autorki 
było stworzenie praktycznego kompendium, systematyzującego dotych-
czasowe orzecznictwo odnoszące się do poszczególnych, najczęstszych 
problemów związanych ze stosowaniem przepisów o wadach oświad-
czeń woli i tym samym mającego stanowić przede wszystkim pomoc 
w pracy dla prawników zajmujących się tego typu sprawami.

Jako że opracowanie nie jest podręcznikiem, adresowane jest 
do osób, które posiadają już podstawową wiedzę na temat wad oświad-
czeń woli, ale chciałyby ją pogłębić bądź zapoznać się z aktualnymi tren-
dami w orzecznictwie odnoszącym się do tej problematyki. Ponieważ 
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opracowanie ma charakter praktyczny, skierowane jest głównie do osób 
zajmujących się stosowaniem prawa, takich jak sędziowie, adwokaci czy 
radcy prawni. Może być jednak również przydatne do celów edukacyj-
nych, gdyż omawiane w nim zagadnienia stanowić mogą uzupełnienie 
zajęć teoretycznych dla studentów prawa i aplikantów sędziowskich, 
adwokackich czy radcowskich. Ograniczone ramy opracowania powo-
dują oczywiście możliwość skupienia się jedynie na wybranych kwe-
stiach, lecz wybór ów został dokonany przede wszystkim biorąc pod 
uwagę doniosłość poszczególnych problemów, jak i częstotliwości ich 
występowania.

***

Wszystkie stany faktyczne, dane osobowe oraz orzeczenia zawarte 
w kazusach są fikcyjne, a wszelkie ich podobieństwo do prawdziwych 
osób i zdarzeń – przypadkowe.

Kazusy odnoszą się do problemów poruszonych w cz. I. Tam też 
znajduje się przydatne do ich rozwiązania orzecznictwo.
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