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Rozdział I. Wprowadzenie

§ 1. Uwagi ogólne o przedmiocie pracy

Problematyka czynności prawnych, ich wadliwości (w tym wzru-

szalności) należy do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cy-

wilnego. Choć temat tej książki dość ściśle wiąże się z problematyką 

nieważności czynności prawnych, opracowaną w niedawno opubliko-

wanej monografii1, to samo pojęcie wadliwości czynności prawnych, 

instytucji polegającej na możliwości wzruszenia czynności, wymaga 

swoistego ujęcia i odrębnego opracowania. Wadliwość czynności, czy 

nawet sama jej wzruszalność nie jest bowiem – w odróżnieniu od po-

jęcia nieważności – kategorią jednorodną. Świadczy o tym nie tylko 

to, że pojęcie wadliwości jest najszersze i zawiera w sobie wzruszal-

ność, bezskuteczność i nieważność. Przede wszystkim jednak dostrzec 

trzeba, że wobec rozmaitego kształtu samej sankcji wzruszalności (czy 

szerzej: wadliwości), i postacie wzruszalności (czy szerzej: wadliwości) 

są różne. Rodzaje czynności wzruszalnych, pozwalają się zaszeregować 

w dwie grupy: czynności wzruszalne kształtującym oświadczeniem 

woli oraz czynności wzruszalne konstytutywnym orzeczeniem sądu. 

Obydwie kategorie będą przedmiotem osobnych rozważań w dalszej 

części tego opracowania2.

Trzeba zauważyć, że różnice w obrębie wzruszalnych czynności 

prawnych dotyczą już choćby ogólnego pojęcia czynności prawnej, 

w znaczeniu pokrywającym się z jego normatywnym rozumieniem 

w części ogólnej Kodeksu cywilnego, lecz nie tylko. Różnice poja-

wią się również w kształcie sankcji, przewidzianej w poszczegól-

nych aktach normatywnych szeroko pojmowanego prawa cywilnego 

(np. w prawie rodzinnym – unieważnienie małżeństwa). Pomimo tego, 

w ujęciu typologicznym, można zbudować schemat postaci wadliwo-

ści czynności prawnej, w znaczeniu odpowiadającym przede wszyst-

kim pojęciu czynności prawnej, w jakim funkcjonuje ono w części 

1 M. Gutowski, Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2006.
2 Por. uwagi w rozdziałach II i III.
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ogólnej prawa cywilnego oraz w części ogólnej i szczegółowej prawa 

zobowiązań. Zasadniczo, schemat ten znajdzie również zastosowanie 

w odniesieniu do czynności prawnych funkcjonujących w płaszczyźnie 

prawa rzeczowego i spadkowego, a nawet w odniesieniu do czynności 

prawnych osadzonych w ramach innych aktów normatywnych, choć 

istnienie ewentualnych różnic i specyficznych rozwiązań – tam gdzie 

one wystąpią – trzeba będzie uwypuklić.

Powyższa konstrukcja pozwala na wyodrębnienie dość obszernej 

kategorii czynności wzruszalnych. Wzruszalność to postać wadliwości 

czynności prawnej, która występuje przede wszystkim w części ogólnej 

Kodeksu cywilnego (KC3), w części ogólnej prawa zobowiązań, w Ko-

deksie spółek handlowych (KSH4), w Prawie spółdzielczym (PrSpółdz)5, 

a także w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych (SpMieszkU6), 

w ustawie o własności lokali (art. 25 ust. 1 WłLokU7), czy nawet w Ko-

deksie rodzinnym i opiekuńczym (KRiO8) – choć tutaj odmienności 

są spore. Nie wdając się w tym miejscu w rozważania o charakterze 

szczegółowym na temat różnic pomiędzy czynnościami wzruszalny-

mi na podstawie powyższych aktów normatywnych, warto wskazać, 

że pomimo pewnych odmienności, dla tych czynności prawnych, jest 

miejsce w – dość pojemnej – kategorii czynności wzruszalnych. Taki 

wniosek jest słuszny pomimo, że należy dostrzec pomiędzy materią 

normowaną przez powyższe akty normatywne, jak również pomiędzy 

poszczególnymi rodzajami czynności wzruszalnych, niebagatelne na-

wet różnice. Te różnice będą omawiane w dalszej części.

§ 2. Ustalenia terminologiczne w ramach 
analizowanej postaci wadliwości

I. Pojęcie wzruszalności

Wzruszalność czynności prawnej – jak już wyżej wspomniano – 

pojawia się w dość wielu miejscach Kodeksu cywilnego. Sam termin 

3 Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny.
4 Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
5 Ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze.
6 Ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
7 Ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali.
8 Ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


