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Rozdział 1. Ukształtowanie stosunku 
prawnego formą ochrony prawnej

§ 1. Postawienie problemu 

Ochrona prawna, której żąda się za pomocą powództwa, a udziela jej mające 
zapaść orzeczenie, jest przedmiotowo różna, w zależności od tego, czy podmiot 
dąży do zaspokojenia przysługującego mu zgodnie z jego twierdzeniem roszcze
nia materialnoprawnego czy do samego ustalenia lub ukształtowania konkret
nego stosunku prawnego1.

W związku z tym polska literatura prawa procesowego cywilnego2, jak 
i orzecznictwo3 odróżnia trzy rodzaje powództw: o świadczenie, o ustalenie 
i o ukształtowanie stosunku prawnego. Podział ten ma nie tylko teoretyczne, ale 
i praktyczne znaczenie. Przyporządkowanie jednostkowego powództwa do jed
nego z wyżej wymienionych rodzajów ma decydujące znaczenie m.in. dla okreś
lenia skutków orzeczeń uwzględniających te powództwa, w szczególności ich 
wykonalności i skuteczności oraz wskazuje na ewentualną przydatność poszcze
gólnych instytucji procesu cywilnego do postępowania toczącego się po jego 
wytoczeniu (np. kumulacja roszczeń czy współuczestnictwo procesowe)4.

1 S� Gołąb, [w:] S� Gołąb, Z� Wusatowski, Kodeks postępowania cywilnego, Kraków 1932, 
s. 290;W� Siedlecki, Ochrona praw jednostki w procesie cywilnym, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Praw
nicze, z. 81, Warszawa–Kraków 1978, s. 63–64. 

2 J�J� Litauer, Komentarz do procedury cywilnej, Warszawa 1933, s. 3; W� Siedlecki, [w:] W� Siedlecki, 
J� Jodłowski, Postępowanie cywilne. Część ogólna, Warszawa 1958, s. 335; Z� Resich, [w:] System prawa 
procesowego cywilnego. Postępowanie rozpoznawcze przed sądami pierwszej instancji, t. II, Z� Resich 
(red.), Wrocław 1987, s. 22. 

3 Np. orz. SN z 17.4.1970 r., III PZP 34/69, OSNCP 1970, Nr 12, poz. 217. 
4 SN w orz. z 11.3.1999 r., III CZ 9/99, Legalis stwierdził m.in., że o rodzaju powództwa (o świad

czenie, o ustalenie lub ukształtowanie stosunku prawnego) decyduje treść żądania pozwu, a nie cechy 
zarzutów, którymi broni się pozwany. 
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Podział ten występuje w systemach prawa procesowego cywilnego europejskich 
państw kontynentalnych5 oraz np. w procesie japońskim6, z wyjątkiem procedury 
francuskiej i belgijskiej, w których dzieli się powództwa na deklaratoryjne i konsty
tutywne, albo wyróżnia się je metodą związania z aktualnym prawem materialnym7. 

Ten czysto procesowy podział8 nie ma nic wspólnego z rzymskim systemem 
powództw (actiones), gdyż u podstawy tego leżały różne materialne stosun
ki prawne, podczas, gdy rodzaj powództw pozostawał ciągle ten sam; chodziło 
o system prawa prywatnego w „procesowej powłoce”9. Według dzisiejszego ro
zumienia tej kwestii są to tylko różne formy działania ochrony prawnej10, o któ
rą zabiega powód, podczas gdy materialny stosunek prawny może być ten sam11.

W literaturze rozróżnia się także czwarty typ, mianowicie tzw. powódz
twa zarządzające (Anordnungsklage)12, zbliżone swoją funkcją i częściowo 
strukturą do powództw kształtujących. Jako pierwszy odróżnił tego rodzaju 
powództwa J�  Goldschmidt13, który za S� Kuttnerem14 użył tego sformułowa

5 W� Grunsky, Zivilprozessrecht, 13. Aufl., Köln−München 2008, s. 86; D�A� Simotta, 
[w:] W�H� Rechberger, D�A� Simotta, Grundriß des österreichischen Zivilprozeßrechts, 7., Aufl., Wien 
2009, s. 271; W�J� Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess – und Gerichtsorganisationsrecht. Ein Leh
rbuch seiner Grundlagen, 2., Aufl., Basel und Frankfurt am Main 1990, s. 201; C� Consolo, Spiegazioni 
di diritto processuale civile, t. I, Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, 6a, CEDAM, Padova 2008, 
s. 142; P� Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellad, Athens 2004, s. 186; L� Cadiet, Code de procédure 
civile, Paris 2010, s. 36; A� Fettweis, Manual de procédure civile, wyd. 2, Faculté de droit, Liége 1987, 
s. 85−100; Ż� Stalev, Bałgarsko grażdansko procesualno prawo, Sofia 1994, cz. II, s. 44. Tytułem infor
macji dodać należy, że w literaturze anglosaskiej brak jest zupełnie opracowań teoretycznych, które 
odnosiłyby się do rodzajów powództw w ogóle, nie mówiąc o powództwach kształtujących. Jedyny 
podział to wyróżnienie powództw petytoryjnych i posesoryjnych, R H� Field, B� Kaplan, J� M� Clermont, 
Civil Procedure, New York 2007, s. 35 i n. 

6 H� Nakamura, Japan und das deutsche Zivilprozessrecht, Tokyo 1996, s. 187 i n.
7 M� Bandrac, [w:] Droit et pratique de la procédure civile, Sous la direction de S. Guinchard, 

Paris 2003, s. 9–11, 14–17, 18–26; A� Fettweis, Manual de procédure civile, Faculté de droit, Liége 
1987, s. 85–100. 

8 H� Pfeifer, Die prozessualen Gestaltungsklagen, s. 29, przyp. 1; P� Schlosser, Gestaltungsklagen 
und Gestaltungsurteile, s. 17. 

9 R� Taubenschlag, W� Kozubski, Historia i instytucje rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 
1947, s. 344; M� Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia, tradycja, współczesność, Lublin 2003, s. 39−40; 
W� Wołodkiewicz, Czy prawo rzymskie przestało istnieć, Kraków 2003, s. 66 i n. 

10 S� Włodyka, Ustrój organów ochrony prawnej, s. 13.
11 W ten sposób np. tożsamy stosunek zobowiązaniowy może być podstawą zarówno powództw 

o ukształtowanie, jak i o ustalenie stosunku prawnego czy powództwa o świadczenie. 
12 H�W� Fasching, Lehrbuch des österreichischen Zivilprozessrechts (Lehr – und Handbuch für 

Studium und Praxis), 2., Aufl.,Wien 1990, s. 499; P� Hartman, J� Albers, [w:] A� Baumbach, W� Lauterbach, 
P� Hartman, J� Albers, Zivilprozessordnung, 71. Aufl., München 2013, s. 924; R Greger, [w:] R� Zöller, 
Zivilprozessordnung, 29. Aufl., Köln 2012, s. 735. 

13 J� Goldschmidt, Der Prozess als Rechtslage, Berlin 1925, s. 33.
14 S� Kuttner (Urteilswirkung außerhalb des Zivilprozesses, Bonn 1874, s. 21–22) zaproponował 

termin ,,powództwa zarządzające – der Anordnungsklage” zmierzające do wydania przez sąd takiego 
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nia15. Powództwa tego rodzaju dają się wprawdzie wpasować w tradycyjny trój
członowy schemat, różnią się jednak od innych powództw danego typu tym, że 
żądanie ma na celu wypracowanie w drodze zapadłego orzeczenia wskazówek 
dla innego organu państwowego, który dopiero w drodze wydanego przez sie
bie aktu ustanowi wymagany stan prawny16. Wiele z tych powództw ma sku
tek konstytutywny, ale jeśli nie dojdzie do ukształtowania stosunku prawne
go w drodze zapadłego orzeczenia, to uważa się też ten rodzaj powództw, za 
tzw. unvollständige Rechtsgestaltungsklagen, czyli niezupełne powództwa kon
stytutywne17.

Obszernie tego rodzaju ,,odmianę” powództw kształtujących analizuje (kry
tycznie) H� Staab18. Twierdzi on m.in., że tzw. powództwa zarządzające zupełnie 
nie pokrywają się z procesowymi powództwami o ukształtowanie, w tym i tymi 
wskazanymi przez S� Kuttnera, jak powództwo o zmianę wyroku dotyczącego 
świadczeń powtarzalnych z § 323 KPC niem. czy skargi o wznowienie postępo
wania z § 578 i n. KPC niem. Brak jest w nich po prostu urzędu, jako adresata 
zarządzenia, a ponadto zdaniem H� Staaba, S� Kuttner nie jest w stanie podać 
wyjaśnienia cech prawnych stworzonego przez siebie powództwa. Natomiast 
P� Schlosser19 podaje próbę rozwiązania tego problemu w ten sposób, że w owym 
,,zarządzeniu” widzi rozkaz skierowany do organu egzekucyjnego. 

Do tego rodzaju powództw należą według austriackich zwolenników tego 
podziału powództwa opozycyjne (Oppositionsklage – § 35 EO – Exekution 
Ordnung); podobnie powództwa, o których mowa w § 36 i 37 EO oraz powódz
twa z § 231 i 258 EO, które wprawdzie stwierdzają zakres spornego stosunku 
prawnego, ale jego urzeczywistnienie zależy od dalszych czynności sądu egze
kucyjnego (§ 233 I EO wymaga od treści zapadłego orzeczenia jasnej instruk
cji dotyczącej sposobu jego wykonania)20. W doktrynie niemieckiej zwolennicy 
tego podziału zaliczają tu powództwa przeciwegzekucyjne (Widerspruchsklagen 
− § 767 KPC niem.)21.

orzeczenia, które nie rozstrzyga bezpośrednio o spornym stosunku materialnoprawnym, lecz poleca 
(zarządza), aby inny organ państwowy podjął lub zaniechał określonej wyrokiem czynności. 

15 Cyt. za Z� Fenichel, Powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego w kodeksach polskich, 
s. 343.

16 J� Goldschmidt, Der Prozess als Rechtslage, s. 260. 
17 H�W� Fasching, Urteilsmäßige Rechtsgestaltung im Zivilprozeß, Juristische Blätter 1975, s. 505. 
18 H� Staab, Gestaltungsklage und Gestaltungsklagerecht, s. 41–48. 
19 P� Schlosser, Gestaltungsklagen und Gestaltungsurteile, s. 102. 
20 R� Holzhammer, Österreichisches Zwangsvollstreckungsrecht, Wien–New York 1989, s. 45. 
21 Tak m.in. J� Kohler, Grundriβ des Zivilprozesses, Stuttgart 1907, s. 63 i n.; G� Kuttner, Urteilswir

kungen auβerhalb des Zivilurteile, München 1908, s. 22–24; A� Schoetensack, Zur Urteilssystematik 
des StrafundZivilprozesses, Rechtsgang, Bd. 3, Stuttgart 1916, s. 14; J� Goldschmidt, Der Prozess als 
Rechtslage, s. 62 i n. 
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Przeciwko tzw. powództwom zarządzającym, jako odrębnemu typowi po
wództwa wypowiedzieli się również m.in. F� Stein i M� Jonas22 czy L� Rosenberg23, 
zdaniem których różnica między powództwami o ukształtowanie stosunku 
prawnego a tzw. powództwami zarządzającymi polega jedynie na odmienności 
ich skutków, a nie treści.

Z kolei według H� Pfeifera24 ten rodzaj powództw i zapadły w ich wyniku 
wyrok różni się od trzech podstawowych podziałów tak zasadniczo, że jego wła
ściwa ocena prawna byłaby możliwa tylko wówczas, gdy się je przyporządkuje 
do samodzielnej czwartej kategorii.

Powództwo o świadczenie dąży do stwierdzenia zobowiązań wynikających 
z określonego stosunku prawnego i wydania sędziowskiego nakazu wykonania 
tych zobowiązań, przy czym uznanie (ustalenie tzw. zasądzające) danego sto
sunku prawnego jest również objęte tym powództwem25. Kanwą jego jest stosu
nek prawa materialnego do procesowego, gdyż powództwo o świadczenie mie
ści się w tym obrębie (pojmowanym w świetle poglądów H� Trammera)26 oraz 
to, że twierdzone roszczenie materialne jest podstawą tego powództwa, z wyjąt
kiem jednak roszczenia w postępowaniu egzekucyjnym, które wówczas staje się 
urzeczywistnione27.

Powództwo o ustalenie stosunku prawnego określa art. 189 KPC, a uwagi 
o nim E� Wengerka28 są miarodajne i reprezentatywne po dzień dzisiejszy29.

Zagadnienia powództw o ukształtowanie stosunku prawnego nie są zdefi
niowane w KPC, zgodnie z regułą, wedle której gdy dopuszczalność wytoczenia 
powództwa wynika z obowiązujących norm prawa materialnego i procesowe
go, niecelowym jest regulowanie tego zagadnienia w sposób szczegółowy przez 

22 F� Stein, M� Jonas, E� Schumann, Kommentar zur Zivilprozessordnung, Band 7, 22., Aufl., 
München 2002, s. 980.

23 L� Rosenberg, K�H� Schwab, P� Gottwald, Zivilprozeßrecht, s. 397.
24 H� Pfeifer, Die prozessualen Gestaltungsklagen, s. 27. 
25 F� Klein, Vorlesungen über die Praxis des Civilprocesses, Wien 1900, s. 196, cyt. za H�W� Fasching, 

Lehrbuch des österreichischen Zivilprozessrechts (Lehr – und Handbuch für Studium und Praxis), 
2., Aufl., Wien 1990, s. 500, Rn 1059; P� Osowy, Powództwo o świadczenie, Warszawa 2006, s. 11 i 133. 

26 H� Trammer, Następcza bezprzedmiotowość procesu cywilnego, Kraków 1950, s. 14. 
27 H�F� Gaul, Ochrona prawa w egzekucji w świetle podstaw konstytucyjnych i dogmatycznych. 

Wstęp i tłumaczenie W. Graliński, J. Bodio, PPE2003, Nr 1, s. 94. 
28 E� Wengerek, Powództwo o ustalenie, Ruch Prawniczy i Ekonomiczny, Poznań 1959, s. 1–33. 

Również przedwojenna publikacja Z� Hahna (Powództwo o ustalenie, Nowa Palestra 1936, Nr 1–4, 
s. 208, 51–56, 98–102, 160–167) zasługuje na uwagę. 

29 Ukazanie się monografii E� Warzochy, Ustalenie stosunku prawnego lub prawa w sądowym 
postępowaniu cywilnym, Warszawa 1982 i pracy J� Mokrego, W kwestii przedmiotu samodzielnych 
żądań ustalających w sądowym postępowaniu cywilnym, [w:] Studia z procesu cywilnego, K� Korzan 
(red.), Katowice 1986, zdaniem M� Sawczuka (Lubelski dorobek naukowy Edmunda Wengerka, Annales 
UMSC, Sectio G, vol. XXXIX, 1992, s. 196), odebrały pracy tych autorów, a w szczególności E� Wengerka 
„reprezentatywność najwyższą”.

Rozdział 1� Ukształtowanie stosunku prawnego formą ochrony prawnej
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normy prawa procesowego30. Wyjątek dotyczy: 1) jednolitego KPC szwajcar
skiego (Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 r. z mocą 
obowiązywania od 1.1.2012 r.), gdzie w art. 87 zawarta jest ustawowa definicja 
powództwa kształtującego (Gestaltungsklage): „Mit der Gestaltungsklage ver
langt die klagende Partei die Begründung, Änderung oder Aufhebung eines be
stimmten Rechts oder Rechtsverhältnisses”; 2) art. 2908 codice civile (kodeksu 
cywilnego włoskiego) zgodnie z którym: ,,Nei casi previsti dalla legge l‘autorità 
[art. 2932] giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, 
con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa – w przypadkach przewidzia
nych przez prawo sąd może ustanowić, zmienić lub rozwiązać stosunek praw
ny ze skutkiem między stronami, ich spadkobiercami lub następcami prawny
mi”  i 3) greckiego KPC, gdzie w art. 71 wskazuje się na ten rodzaj powództwa 
(tzw. diaplastiki agogi – powództwo prowadzące do stworzenia, przeobrażenia 
lub uchylenia stosunku prawnego; jest ono dopuszczalne jedynie w przypad
kach wyraźnie sprecyzowanych w ustawie)31.

W sferze prawnej jednostki ochrona typu kształtującego jest dopuszczalna 
wówczas, gdy istniejący stan prawny, w ramach łączącego strony stosunku cy
wilnoprawnego nie jest adekwatny rzeczywiście funkcjonującemu stanowi fak
tycznemu, a ustawodawca uznając taki stan za społecznie niepożądany, umoż
liwia tym samym zainteresowanym stronom, aby wykorzystując roszczenie 
kształtujące, dostosowały oczekiwany stan prawny do funkcjonującego wadliwie 
stanu faktycznego, a nie odwrotnie32. Według A� Blomayera konieczność zwró
cenia się do sądu o realizację prawa kształtującego zapobiegać ma wymuszaniu 
ochrony cywilnych praw prywatnych za pomocą własnego działania33. W kon
sekwencji regulacje prawne, w tym te służące procesowej ochronie należnych 
praw podmiotowych, nie mogą pozostawać obojętne na dynamicznie zachodzą
ce zmiany w dotychczasowych stosunkach prawnych, powinny za tymi zjawi
skami, często społecznie niekorzystnymi, podążać i umożliwiać im nadanie no
wych, pożądanych kształtów.

30 H� Trammer, Następcza bezprzedmiotowość, s. 16; W� Siedlecki, Z prac kodyfikacyjnych, 
Studia Cywilistyczne 1961, t. I, s. 289; Z� Resich, Zasady opracowywania nowego k.p.c., NP 1965, 
Nr 12, s. 1358–1359. Również procedury państw kultury zachodniej (P� Schlosser, Gestaltungsklagen 
und Gestaltungsurteile, s. 90 i n.) oraz tzw. byłych państw socjalistycznych nie wymieniają tego 
rodzaju powództw (E� Wengerek, Postępowanie cywilne procesowe przed sądami pierwszej instancji 
w państwach socjalistycznych, Warszawa 1978, s. 37–39). 

31 P� Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, Athens 1995, s. 187.
32 M� Waligórski, Proces cywilny. Funkcja i struktura, Warszawa 1947, s. 37–38 i 44; E� Warzocha, 

Ustalenie stosunku prawnego lub prawa, s. 24. W literaturze obcej np. E� Schilken, Zivilprozessrecht, 
7. neu bearbeitete Aufl., München 2014, s. 90–91. 

33 A� Blomayer, Types of relief available (judicial remedies), [w:] International Encyclopedia of 
Comparative Law, vol. XVI, M� Cappelletti (red.), Tübingen 1982, s. 2–3. 
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Celem tych powództw jest ukształtowanie stosunku prawnego34, czyli tym, 
co w doktrynie procesu niemieckiego, austriackiego czy szwajcarskiego polega 
na „Begründung, Änderung oder Aufhebung eines Rechtsverhältnisses – usta
nowieniu, zmianie albo uchyleniu stosunku prawnego” i co tworzy ich treść 
i naturę prawną, czyli tzw. Wesen und Rechtsnatur Gestaltungsklagen35. 

Początkowa rezerwa w literaturze prawa procesowego cywilnego wobec po
wództw kształtujących wynikała prawdopodobnie z tego, że w materialnym pra
wie cywilnym prawa podmiotowe kształtujące mogą być realizowane bez ich 
przekazywania do sądu w razie powstałego sporu. Dlatego stosownie do reguły 
autonomii woli, zmiana lub przekształcenie stosunku prawnego w drodze orze
czenia sądowego wchodziła w rachubę tylko w wyjątkowych przypadkach, o ile 
nie było to ustawowo zakazane. Normowanie, zatem każdorazowo pojedyncze
go przypadku, związanego z możliwością wystąpienia na drogę sądową w celu 
zmiany stosunku prawnego wiązało się z bezpośrednim ograniczeniem auto
nomii woli. W tej sytuacji uprawnienie do ukształtowania prawa prywatnego 
zostało przeniesione na orzekający sąd, który owo uprawnienie postrzega su
werennie i w celu jego realizacji potrzebuje ustawowego upoważnienia. W sku
tek tego jedynie w przypadkach, w których ustawodawca – w interesie publicz
nym lub powszechnego obrotu prawnego – zdecydował się na wprowadzenie 
powództw o ukształtowanie, ten rodzaj powództw jest uważany za dopuszczal
ny, ponieważ stał się on ustawowo nakazany (zwłaszcza że brak jest generalnej 
potrzeby ochrony prawnej, aby występować na drogę sądową w celu dochodze
nia prawa podmiotowego kształtującego, gdy wystarczy nieformalnie złożone 
oświadczenie woli dla wywołania oczekiwanego skutku36). 

34 Na podstawowe elementy powództw o ukształtowanie wskazuje E� Wengerek, Przeciwegzeku
cyjne powództwa dłużnika, s. 39–40. Podobnie w literaturze obcej, np. E� Schumann ([w:] Kommentar 
zur Zivilprozessordnung, s. 11, Rn 40), który tak określa cel powództw kształtujących: „(...) Zweck des 
Rechtsinstituts der Gestaltungsklage ist vor allem die Verschaffung von Rechtsgewißheit für privat
rechtliche Beziehungen durch Überantwortung der Rechtsgestaltung an den Richte”. 

35 L� Rosenberg, K�H� Schwab, P� Gottwald, Zivilprozessrecht, s. 495; D� A� Simotta, [w:] W�H� Rechberger, 
D�A� Simotta, Grundriß des österreichischen Zivilprozeßrechts, s. 252; M� Guldener, Schweizerisches 
Zivilprozessrecht, s. 214. 

36 Przekazanie sądowi uprawnień do kształtowania niektórych stosunków prawnych jest na
stępstwem założenia, że występująca złożoność problematyki (głównie w zakresie stosunków ro
dzinnych) nakazuje oddanie decyzji w ręce niezależnego i wyspecjalizowanego organu sądowego 
(E� Warzocha, Ustalenie stosunku prawnego lub prawa, s. 24). Podobnie A� Miączyński (Skuteczność 
orzeczeń w postępowaniu cywilnym, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Prawnicze 1974, z. 67, s. 150), 
według którego „ustawodawca upoważnia sąd orzekający w sprawach cywilnych do kształtowania 
przede wszystkim tych stosunków, których regulowanie ze względu na silne zaangażowanie interesu 
społecznego, wyłącza spod gestii podmiotów zainteresowanych (np. unieważnienie małżeństwa, 
rozwód, ubezwłasnowolnienie), jak i wtedy, gdy liczy się z trudnościami uzyskania dobrowolnego 
porozumienia w sytuacjach, w których uregulowanie jest społecznie wskazane, np. ustalenie ojcostwa 
i macierzyństwa, przywrócenie do pracy, zastąpienie oświadczenia woli czy spory przedumowne”. 
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Roszczenia kształtujące ujawniają również jeden z najbardziej interesujących 
związków między prawem materialnym a procesowym, ponieważ roszczenia te 
i proces cywilny są ich jedyną formą ,,życia”37. Z jednej, bowiem strony prawo 
procesowe wyznacza zakres orzekania sądu w konkretnym przypadku, z drugiej 
zaś uzależnia ono ten zakres od treści przepisów prawa materialnego38. Przez 
swą podwójną funkcję roszczenie kształtujące stosunek prawny stanowi pomost 
między prawem procesowym i materialnym39. 

Zdaniem Ž� Staleva40 roszczenie kształtujące jest samodzielnym sposobem 
ochrony prawnej, a jego negowanie przeszkadza w ujawnieniu jednego z najbar
dziej interesujących związków między prawem materialnym i procesowym, który 
w tego rodzaju powództwach jest szczególnie widoczny. Podobnie A� Bajcura41, 
który podkreśla, że negowanie podstaw do wyodrębnienia powództw kształtują
cych ,,przeczy rzeczywistości”.

Dodatkowo nieuznawanie tej kategorii roszczeń prawnych stwarza ryzyko 
niedostrzeżenia i niezastosowania w praktyce sądowej istotnych różnic mię
dzy powództwami kształtującymi z jednej strony i powództwami o świadczenie 
i ustalenie z drugiej42. 

Także z podobną argumentacją M� Tyczka, Spory przedumowne, Warszawa 1964, s. 243 i K� Korzan, 
Orzeczenie konstytutywne w postępowaniu cywilnym, s. 162 i 244. 

37 K� Korzan, Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym, s. 90; E� Wieser, Prozeβrechts 
Kommentar zum BGB, 2. Aufl., Köln 2002, s. 42. 

38 H� Kelsen (Czysta teoria prawa. Metoda i pojęcia zasadnicze, s. 355) twierdzi ponadto, że: ,,tylko 
niepełny wgląd w funkcję normatywną orzeczenia sędziowskiego, stereotyp, że prawo składa się tylko 
z norm generalnych, ignorowanie indywidualnej normy, zaciemnia fakt, że konstytutywne orzeczenie 
sędziowskie jest tylko kontynuacją procesu tworzenia prawa, i prowadzi do nieporozumienia, jakim 
jest dostrzeganie w nim tylko funkcji deklaratywnej”.

39 W� Niese, Doppelfunktionelle Prozeshandlungen, Gottingen 1950, s. 31. W niemieckiej lite
raturze procesu cywilnego na taką zależność (Doppelwirkungen im Recht) w stosunku do powództw 
kształtujących zwrócił jako pierwszy uwagę T� Kipp, Festschrift der Berliner Juristischen Fakultät für 
Ferdinand von Martitz, Berlin 1911, s. 211 ff. 

40 Ž� Stalev, Bałgarsko grażdansko procesualno prawo, s. 195. Autor ten wskazuje, że w literaturze 
prawa procesowego cywilnego bułgarskiego zasługę znoszącą ograniczenia w zakresie stosowania 
roszczeń kształtujących przez inne rodzaje roszczeń przypisać należy D� Silyanovskiej, Гражданско 
съдопроиэводство, t. I, Sofia 1941, s. 32–35. 

41 A� Bajcura, Sŭdne rozhodnutia v občianskom procesnom pravé, Bratislava 1970, s. 267 (cyt. za 
K� Piasecki, Wyrok pierwszej instancji w procesie cywilnym, s. 141). 

42 K� Grupp, Zur allegemeinen Gestaltungsklage im Verwaltungsprozessrecht, [w:] Festschrift für 
Gerhard Lüke zum 70. Geburtstag, München 1997, s. 207.

Rozdział 1� Ukształtowanie stosunku prawnego formą ochrony prawnej § 1� Postawienie problemu



16

Powództwa o ukształtowanie narzucają związki z prawem materialnym43, al
bowiem tam gdzie istnieje remedium procesowe, prawo materialne może istnieć 
naprawdę, czyli może być skutecznym narzędziem ochrony tych praw44. 

Stwierdzenie ścisłej łączności między przepisami prawa procesowego i mate
rialnego nie zwalnia jednakże od potrzeby rozgraniczenia ich obu, co ma niejed
nokrotnie poważne znaczenie praktyczne. Według H� Trammera45 problem roz
graniczenia przepisów prawa procesowego i materialnego nabiera szczególnego 
znaczenia wówczas, gdy sąd ma zastosować w danym przypadku obce prawo ma
terialne46. W stosunkach międzynarodowych, to normy prawne kolizyjne będą 
określać, czy strona powodowa ma egzekwować swoje prawa przy pomocy po
wództw kształtujących czy nie, czy stosunek prawny może być zmieniony przez 
same strony (autonomia ich woli), czy tylko w drodze orzeczenia  sądowego47.

Temat pracy, w kontekście wyżej wskazanego związku pozwala już na tym 
etapie sformułować tezę, wedle której w powództwach kształtujących ów zwią
zek z prawem materialnym lub procesowym ma cechy twierdzenia, hipotezy 
o istnieniu prawa do ukształtowania. Dopóki roszczenie powoda nie zostanie 
zrealizowane w drodze zapadłego prawomocnego orzeczenia sądowego o ce

43 M� Waligórski, Proces cywilny. Funkcja i struktura, Warszawa 1947, s. 9–11; M� Sawczuk, Ogólne 
i ścisłe związki prawa cywilnego procesowego z materialnym, [w:] Z zagadnień prawa cywilnego. Pro
fesorowi A. Stelmachowskiemu, M� Sawczuk (red.), Białystok 1991, s. 171–182; K� Piasecki, Legislacja 
procedur cywilnych, NP 1985, Nr 4, s. 4.

44 Dla wzajemnych zależności prawa procesowego i materialnego przełomowe znaczenie ma 
wywiedziona z kongresu 900lecia Uniwersytetu w Bolonii paremia ubi remedium ibi ius. Jak twierdzi 
M� Sawczuk, (Protection Judiciaire Civile des Droits de l’Homme en Pologne, [w:] Judicial Protection 
of Human Rights at the National and International Level, F� Carpi (red.), Ch.G. Orlandi, Milano 1991, 
vol. II) na podstawie syntez dokonanych przez F� Matscheera i J� Weilera, a odwołujących się do idei 
dzieła R� Làwsona (Remedies of English Law, 1972), uzasadniono prawdziwość głównej tezy Kongresu, 
że nie ubi ius ibi remedium, lecz ubi remedium ibi ius, co oznacza, że bez określonych w przepisach 
procesowych instrumentów (remediów) przymusowej realizacji uprawnień (praw podmiotowych, 
interesów) wywodzących się z przepisów prawa materialnego, przepisy te pozostałyby „martwą literą”, 
czy też „zbiorem pobożnych życzeń”. Tylko tam, gdzie istnieje określone sądowe remedium, podsta
wowe prawa mogą istnieć naprawdę [F� Carpi, La Protection Judiciaire des droits de l’homme au niveau 
national et international, [w:] Z zagadnień prawa cywilnego. Księga A. Stelmachowskiego, M� Sawczuk 
(red.), Białystok 1991, s. 231–235. Tematyce tej poświęcony był I Ogólnopolski Integracyjny Zjazd 
Cywilistów, jaki odbył się w dniach 28–30.9.1972 r. w Rzeszowie, którego oceny dokonał M� Sawczuk, 
O naukach płynących z I Ogólnopolskiego IntegracyjnegoZjazdu Cywilistow (28–30 września 1972) 
w Rzeszowie, [w:] Prace cywilistyczne. Księga Jana Winiarza, Warszawa 1990, s. 246–255].

45 H� Trammer, Zarys problematyki międzynarodowego procesu cywilnego państw kapitalistycz
nych, Warszawa 1956, s. 14. 

46 O tym szerzej H� Niederländer, Materialles Recht und Verfahrensrecht im internationalen 
Privatrecht, Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, t. 20, 1955, s. 5 (polskie 
tłumaczenie H� Trammer, Studia et Documenta 1956, Nr 13); F� Stein, M� Jonas, Kommentar zur 
Zivilprozessordnung, Band 7, 22. Aufl., München 2013, s. 18.

47 Np. A� Staehelin, D� Staehelin, P� Grolimund, Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Zürich, 2013, § 14, 
s. 227, Rz 29.
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sze konstytutywnej jego związek ma cechę ogólną, a dopiero jego uwzględnienie 
przekształca ten stosunek w ścisły48.

Powstaje pytanie, jakie powództwo uznać należy na prowadzące do ukształ-
towania stosunku prawnego, w szczególności, jakie kryterium należy przyjąć za 
decydujące.

Dla właściwego określenia modelu49 ukształtowania, jako środka ochrony 
prawnej i jego celu, kluczowe znaczenie ma określenie jego miejsca w całym sys-
temie50 procesu.

W obrębie procesu cywilnego poszukuje się od dawna właściwego pojęcia 
procesu cywilnego, jako pewnej całości prawnej, przyjmując za punkt wyjścia 
tych poszukiwań twierdzenie, że proces cywilny nie jest zwykłym zdarzeniem 
prawnym51. Zdarzeniu temu trzeba nadać oznaczoną postać prawną, pozwalają-
cą na jednolite traktowanie wszystkich zjawisk pozostających z nim w związku.

Autorzy52 Wstępu do systemu prawa procesowego cywilnego wskazali na 
trudności, jakie występowały przy próbie określenia zakresu, ujęcia i kierunków 
opracowania problematyki mającej być objętą ramami systemu, wobec kontro-

48 To właśnie na szczycie res iudicata dochodzi do trwałego i ścisłego powiązania prawa materialnego 
z procesowym, które z jednej strony rządzi się procesową regułą ne bis in idem, z drugiej strony określa 
skutki rozstrzygnięcia w zakresie prawa materialnego. Prawomocność pokrywa tylko prawo proce-
sowe, a prawo materialne pozostaje niezmienione. Zatem prawomocność w typowy sposób znajduje 
się w punkcie przecięcia prawa procesowego i materialnego. Roszczenie kształtujące dopiero łącznie 
z wyrokiem kształtującym stosunek prawny tworzy oparcie dla orzeczonej przez sąd zmiany. Należy 
zaznaczyć, że zgodnie z koncepcją H. Trammera materialna prawomocność (jej strona pozytywna), 
będąca skutkiem charakteryzującym wyrok formalnie prawomocny, polega – jak wiadomo – na tym, 
że roszczenie procesowe formalne, będące przedmiotem wyrokowania, uchodzi – zależnie od treści 
orzeczenia – za zasadne lub bezzasadne; w ten sposób materialna prawomocność stwarza swoisty 
porządek sądowy, istniejący obok porządku opartego bezpośrednio na normach prawnoprywatnych. 
Zupełna zgodność obu tych porządków jest nieosiągalnym ideałem (H. Trammer, O właściwe miejsce dla 
„czystych” norm materialnego prawa cywilno-jurysdykcyjnego, s. 21. W literaturze obcej np. R. Stürner, 
Rechtskraft in Europa, Festschrift für D. Schutze, Freiburg 1999, s. 913 i n.; G. Bolard, L‘autorite de chose 
jugee et les principes directeurs du proces, Teka Komisji Prawniczej, Oddział PAN Lublin 2010, s. 62 i n.). 

49 Definiując pojęcie ,,model procesu cywilnego” oraz ,,powództwa” w tym o ukształtowanie, należy 
za T. Kotarbińskim (Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław–War-
szawa 1990, s. 38) przyjąć, że wyznaczają ją cechy, na których podstawie wykryć można stosunkowo 
najwięcej ważnych rzeczy dla tego zakresu swoistych, a także jej konotację, jej sens (procesowy), które 
ta nazwa wyznacza.

50 Określenia ,,system” użyto w znaczeniu zaprezentowanym przez K. Opałka, Problemy metodo-
logiczne nauki prawa, Warszawa 1962, s. 164. Według niego ,,systemy prawne nie oznaczają prostego 
odwzorowania rzeczywistości, lecz pewne konstrukcje myślowe, porządkujące i segregujące w okreś-
lony sposób zjawiska rzeczywistości – nie wnoszące nic nowego do rzeczywistości, lecz nadające jej 
skoordynowany obraz w celu lepszego objęcia jej myślą i poznania”. 

51 K. Koussoulis, Der dogmatische Gehalt von Prozessrechtstheorien, Symposium K.H. Schwab, 
München 2000, s. 7 i n. 

52 W. Berutowicz, J. Jodłowski, Z. Resich, W. Siedlecki, S. Włodyka, E. Wengerek, Wstęp do systemu 
prawa procesowego cywilnego, Warszawa 1974, s. 5–6.
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wersji w podstawowych kwestiach teoretycznych. Zachęcali oni przy tym do dys
kusji naukowej na tematy objęte tym tomem studiów dla zharmonizowania kon
cepcji teoretycznych w dziedzinie nauki procesu cywilnego i prawa cywilnego53.

Istnieje wiele ujęć tzw. istoty procesu cywilnego54 jako systemu prawnego, 
przy czym użycie pojęcia „istota”55, z uwagi na swą wieloznaczność56 i niedo
określoność57, powoduje, że brak mu desygnatu terminologii, co wymaga prze
prowadzenia krótkiej analizy.

Rozróżnia się dwa rodzaje bytów: te, które są częścią natury (physei), i te, które 
zostały stworzone przez człowieka (nomo). Kiedy zatem czytamy i piszemy o „isto
cie” procesu cywilnego intuicyjnie pojmujemy jego istotę, zatem i jego treść58.

Nasuwa się pytanie, w jakim celu używa się takich pojęć przy analizie teoretycz
nych problemów w ogólności, w tym zagadnień z teorii prawa59. Wydaje się, iż jest to 
związane z rosnącym zakresem semantycznej otwartości współczes nych systemów 
prawnych, a klasycznym tego przykładem jest wieloznaczność pojęcia „istota”60.

Wyrażenie „istota” przeniknęło z fenomenologii do instytucji jurydycznych 
i przybrało w doktrynie postać „istoty procesu”61.

Aktualnie utrwala się wyrażenie „model” i zdaje się, że mówiąc o „istocie 
procesu”, ma się (czy też powinno się mieć) na myśli właśnie jego model, czy
li pewien spójny zbiór twierdzeń idealizujących, charakteryzujących i wyodręb
niających jego cechy i właściwości62.

53 S� Dalka, Ochrona sądowa roszczeń majątkowych w postępowaniu nakazowym i upominawczym, 
Zeszyty Naukowe UG, Prawo 4, Gdańsk 1977, s. 132 i n.

54 Z� Resich, Istota procesu cywilnego, Warszawa 1985, s. 27 i n.
55 Nie wydaje się trafnym używanie zwrotu „istota” (np. procesu), bez jej jednoznacznego określenia 

(J� Górecki, rec. pracy A. Stelmachowskiego, „Istota i funkcja posiadania”, PiP 1958, Nr 8, s. 650).
56 T� Gilbert-Studnicki (Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej, Kraków 1978, s. 53 

i n.) jest zdania, że wszystkie bądź niemal wszystkie, bądź niektóre wyrazy są nieostre lub że wszystkie 
są ostre pod pewnymi względami, a nieostre pod innymi. 

57 Niedookreśloność użytego zwrotu pociąga za sobą ich jednoczesną nieostrość, która będąc 
kategorią logiczną, dotyczy ich zakresu. Nieostrość polega na tym, że mimo zapoznania się z cechami 
użytego zwrotu, nie potrafimy orzec, czy jest on, czy nie desygnatem określonej nazwy, zatem czy 
wchodzi do jej aktualnego zakresu, czy nie. Na temat wyrażenia istota i związanych z tym problemów 
interpretacyjnych J� Skąpski, Przyczynek do wyjaśnienia pojęcia „nierozpoznanie istoty sprawy” 
(art. 408 k.p.c.), PPC 1934, Nr 8, s. 225–230.

58 M� Sawczuk, O celach i funkcjach postępowania cywilnego procesowego i nieprocesowego 
(niespornego), [w:] Symbolae Vitoldo Broniewicz, s. 323–324.

59 W� Patryas, Definiowanie pojęć prawnych, Poznań 1997, s. 109–110.
60 H�L�A� Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998, s. 171; M� Paroussis, Theorie des juristischen 

Diskurses: eine institutionelle Epistemologie des Rechts, Berlin 1995, cz. IV, Rechtsbegriffe als diskurive 
Begriffe, s. 90–110. 

61 M� Sawczuk, W� Graliński, Model zażalenia, Problemy Egzekucji 2001, Nr 14, s. 47. 
62 M� Sawczuk, Modele kodeksów prawa sądowego cywilnego o znaczeniu międzynarodowym 

(proces i ustrój), [w:] Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie. Księga 
pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko, Kraków 1995, s. 169. 
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W doktrynie procesu cywilnego wypracowano wiele teorii (modeli) pro
cesu cywilnego, przy czym stosunkowo rozpowszechniony jest punkt wi
dzenia dynamiczny63 i statyczny; spojrzenie od strony zewnętrznej i we
wnętrznej procesu64; dalej punkt widzenia ogólny i szczegółowy65, a nawet 
relatywnoeinsteinowski66. Ujmuje się proces jako spór (Rechtsstreit)67, meto
dę68, instytucję69, skargę70, postępowanie (Verfahren)71, z punktu widzenia pra

63 K� Stefko (Grundprobleme des Zivilprozessrecht, Kraków 1915, s. 241) kładzie nacisk na cechę 
dynamiczności.

64 F�K� Fierich, Projekty polskiej procedury cywilnej w oświetleniu nauki o stosunku procesowym, 
Warszawa 1924, s. 2–3; E� Waśkowski, Istota procesu cywilnego, PPC 1936, Nr 12–13, s. 353. We fran
cuskiej doktrynie procesu cywilnego, kwestia modelu procesu cywilnego nie była szeroko badana, 
rozpatruje się proces tylko od strony zewnętrznej, jako postępowanie, skierowane na ochronę sądową 
prawa osób prywatnych (B� Beignier, Hiérarchie des normes et hiérarchie des valeures – Les principes 
généraux du droit et la procédure civile in Mélanges P. Catala, Paris 2001, s. 153).

65 Tak na materię procesu patrzy W� Siedlecki, choć ponadto ujmuje proces „pod względem struk
tury” (W� Siedlecki, Z� Świeboda, Postępowanie cywilne, s. 22–23). Jest to ujęcie wzorowane na nauce 
prawa cywilnego, która niejako przed nawias wyciąga „część ogólną prawa cywilnego”, pozostawiając 
w ramach jego części szczegółowe (A� Wolter, J� Ignatowicz, K� Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części 
ogólnej, Warszawa 1996, s. 30 i n.). 

66 Tak próbuje ujmować proces M� Nakamura, uważając, że dotychczasowe określenia procesu 
odpowiadają stanowi nauk przyrodniczych, opartych na zasadach newtonowskich, należy zaś poj
mować proces relewantnie, zgodnie z teorią względności (M� Nakamura, Die Klageänderung in der 
japanischen Zivilprozessordnung, [w:] Japanisches Recht. 1 Grundprobleme des Zivilprozessrechts, 
Köln 1976, s. 137 i n).

67 R� Bruns, Zivilprozeßrecht. Eine systematische Darstellung, Berlin–Frankfurt a.M., 3 Aufl. 
1987, s. 14 i n.

68 Obszernie proces jako metodę uzasadnił J� Rödig (Die Theorie des gerichtlichen Erkenntnisver
fahrens. Die Grundlinien des zivil, straf und verwaltungsgerichtlichen Prozeßes, Berlin–Heidel
berg–New York 1973, s. 3–6 i n. oraz 18 i n.), zdaniem którego „postępowanie jest metodą służącą 
do osiągnięcia celu nie w sposób ślepy, ale dzięki uporządkowanym krokom wzdłuż pewnej drogi”.

69 Tak rozumiany model nawiązuje do koncepcji francuskich (zwłaszcza Cl� Renarda, Textes choisis, 
Faculté de droit, Liége 1980), według których proces ma na względzie cechę instytucjonalną prawa. 
Teoria ta spotkała się z krytyką. N� Picardi (La succesione procesuale, Milano 1964, s. 56) uważa, że 
„model ten sprowadzając się w istocie rzeczy do punktu widzenia normatywnego, nie odzwierciedla 
istoty procesu cywilnego pod kątem widzenia jego związków i uwarunkowań strukturalnych i funk
cjonalnych”. J� Ovalle Favela (Derecho procesal civil. Novena edición II, Mexico 2008, s. 5 i n.) twierdzi, 
że rodowód tego pojęcia nie ma związku z procesem.

70 P�C� Calamandrei, La relatività del concetto di azione (Względny charakter pojęcia prawa skargi), 
przekład polski M� Waligórskiego, PPC 1939, Nr 1–2, s. 2 i n.; S� Włodyka, Powództwo prokuratora 
w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1957, s. 7–38. W świetle krytyki K� Opałka (Prawo pod
miotowe, Warszawa 1957, s. 32, 54, 219, 221–233 i 269) – nie wydaje się, by skargowa teoria procesu 
była możliwa do zaakceptowania.

71 Wyrazicielem tego poglądu był J� Walsmann, Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, 
t. I, Stuttgart 1903 (cyt. za W� Siedlecki, Zasady wyrokowania w procesie cywilnym, Warszawa 1957, 
s. 27). Również W� Sauer (Allgemeine Prozessrechtslehre. Zugleich eine systematische Schulung der 
zivilistischen und kriminalistischen Praxis, Berlin 1951, s. 35), według którego proces jest „prawnie 
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wa – sankcji72, jako quasikontrakt73, a nawet jako pojedynek74. Analizę i oce
nę tych koncepcji przeprowadzili m.in. H� Trammer, M� Sawczuk, W� Siedlecki, 
Z� Resich czy K� Piasecki75.

Ocena tych teorii bez przeprowadzenia weryfikacji normatywnego znacze
nia używanych do ich opisu określeń z punktu widzenia teorii prawa jest mało 
prawdopodobna76. Pomimo upływu lat rozważania na ten temat prowadzą do 
jednego możliwego wniosku, że żadnej z tych teorii nie można uznać za bez
względnie słuszną ani za bezwzględnie chybioną, skoro każda z nich ma służyć 
do uchwycenia cząstki prawdy z odmiennego tylko punktu widzenia77.

W świetle analizy zjawisk zachodzących od momentu wszczęcia postępowa
nia cywilnego aż do jego zakończenia, można uznać, że u podłoża całej struk
tury procesu, jaki toczy się wedle KPC znajduje się teoria ujmująca proces, jako 
stosunek prawny cywilnoprocesowy78 i to w swej czystej „büllowskiej” formie79, 

zorganizowanym postępowaniem, w którym sąd (niezawisły) dokonuje w odniesieniu do konkretnego 
przypadku – ,Sach – und Rechtsgestaltung”.

72 H� Solus, R� Perrot, Droit judiciaire privé, Paris 1991, s. 96.
73 Na ten temat W� Siedlecki, Istota procesu cywilnego z punktu widzenia interesów państwa 

i jednostki, PiP 1947, Nr 7, s. 46. 
74 L� Cremieu, Precis théorique et pratique de procédure civile, Paris 1924, s. 29 (cyt. za M� Sawczuk, 

Wznowienie postępowania cywilnego (rozprawa habilitacyjna), Lublin 1963, s. 12, przyp. 24).
75 H� Trammer, Następcza bezprzedmiotowość, s. 20–21; M� Sawczuk, Wznowienie postępowania 

cywilnego, s. 9–16; W� Siedlecki, Nieważność procesu cywilnego, Warszawa 1965, s. 9–58; Z� Resich, 
Przesłanki procesowe, Warszawa 1966, s. 6–22; K� Piasecki, Wyrok pierwszej instancji w procesie 
cywilnym, Warszawa 1981, s. 36–47.

76 Dopóki się tego nie uczyni, a w niniejszym przypadku nie ma takiej potrzeby, gdyż przekracza
łaby ona zakreślone ramy pracy, sądy wypowiadane o prezentowanych wyżej teoriach nie są i nie mogą 
być ostateczne; jeśli się je przytacza, to najwyżej w znaczeniu, że nie są one jednoznaczne (bezsporne). 

77 P� Calamandrei, La relatività del concetto di azione (Względny charakter pojęcia prawa skargi), 
s. 5; R� Stürner (Internacjonalizacja prawa procesowego na progu dwudziestego pierwszego stulecia, 
tłum. M� Sawczuk, W� Graliński, J� Bodio, Problemy Prawa Egzekucyjnego 2003, Nr 2–3, s. 78) zwraca 
uwagę na nadmiar teorii dotyczących tzw. istoty procesu cywilnego. Twierdzi, że uproszczenie form 
postępowania cywilnego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie realiów obrotu, do których nie przystają 
reguły, które w tej formie przekraczają swoje historyczne apogeum.

78 Tak m.in. F�K� Fierich, Projekty polskiej procedury cywilnej w oświetleniu nauki o stosunku pro
cesowym, Pal. 1924, Nr 8–9, s. 363; E� Waśkowski, Podręcznik procesu cywilnego, Wilno 1932, s. 165; 
H� Trammer, Następcza bezprzedmiotowość, s. 3; M� Sawczuk, Teoria stosunku procesu cywilnego; 
H� Trammera, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Warszawa 2000, s. 1023–1024.

79 O� Bülow (Die Lehre Von Den Prozesseinreden und Die Prozessvoraussetzungen (1868), Kes
singer Pub Co 2010, s. 6–7), twierdzi, że jest to stosunek publicznoprawny, rozwijający się stopniowo, 
w którym zostaje wyjaśniony spór prywatnoprawny. Dodatkowo swoją koncepcję uzasadnił w pracy 
pt. Die neue Prozessrechtswissenschaft und das System des Zivilprozessrechts, Zeitschrift für Zivilpro
zessrecht 1900, z. XXVII, s. 200 i n. Koncepcje procesu jako stosunku prawnego O� Bülow przyjął od 
Hegla i Bethmann-Hollwega (G� Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, Napoli 1980, s. 48). 
Teoria O� Bülowa o stosunku procesowym została uzupełniona i rozszerzona przez J� Truttera, Das 
österreichische Civilprocessrecht in systematischer Darstellung, Wien 1897, s. 279 i n.
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tj. stosunek między stronami z jednej strony a sądem z drugiej, a nie między są
dem a każdą ze stron z osobna80 lub tylko między stronami81, za którą to kon
cepcją się opowiadam82. Wskazać jednak należy, że występują, co najmniej trzy 
różne koncepcje stosunku procesowego, jeśli się spojrzy na to zagadnienie od 
strony podmiotów, które on wiąże83.

Prekursorami teorii o stosunku prawnym cywilnoprocesowym byli prawni
cy rzymscy, którzy dostrzegli, że w procesie istnieją trzy podmioty i że między 
nimi istnieje pewien wzajemny stosunek84.

Jak twierdził F�K� Fierich85, jeden z twórców zunifikowanego KPC z 1932 r. 
– „Nauka o stosunku procesowym podaje znakomitą formę myślenia przy roz
wiązywaniu problemów procesowych. Przede wszystkim wykazuje ona łączność 
wszystkich instytucji procesowych ze sobą (...), stwarza nie jako organizm proce
sowy, a tam, gdzie by istniały pewne luki, tam tworząc właściwy kręgosłup całego 
procesu ułatwia wykończenie w szczegółach organizmu procesowego (...), spro
wadza wszystkie problemy nauki procesu cywilnego do wspólnego mianownika”.

Tak opisany punkt widzenia pozwala nam na wykrycie i sprecyzowanie okreś
lonych ciężarów (często wypływających z kompetencji poszczególnych uczestni
ków procesu) oraz ustalenie, wyodrębnienie i wykazanie w tym skomplikowanym 
zbiorowym działaniu, jakim jest proces cywilny – jego funkcji (celu), schematów, 
a także pewnych zależności i powiązań86. Podmioty biorące udział w postępowaniu 
wchodzą ze sobą w pewne związki (więzi), a ponieważ czynności tych podmiotów 

80 K� Hellwig, System des deutschen Zivilprozessrechts, Leipzig 1912, t. II, s. 33 i n. 
81 J� Kohler, Der Prozess als Rechtsverhältnis, Mannheim 1888, s. 62 i n. twierdził, że sam sąd 

jest ponad stronami. Podobnie K� Stefko (Grundprobleme des Zivilprozessrechts, s. 306), uważał, że 
chodzi o stosunek stron do państwa. 

82 W literaturze polskiej okresu II Rzeczypospolitej za teorią stosunku cywilnoprawnego opowie
dzieli się całkowicie lub z pewnymi zastrzeżeniami m.in. A� Balasits, T� Godlewski, K� Stefko, F�K� Fie-
rich, S� Gołąb, Fr� Kruszelnicki, zaś po wojnie H� Trammer, W� Berutowicz (w ujęciu radzieckim jako 
wielość stosunków prawnych), Z� Resich (w ujęciu ogólnym), W� Masewicz, S� Dalka, Z� Kminikowska, 
M� Sawczuk, który w rozprawie – O aktualności teorii stosunku prawnego cywilnoprocesowego, 
[w:] Zbiór rozpraw z zakresu postępowania cywilnego. Księga poświęcona Prof. W. Berutowiczowi, 
Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 1028, Prawo CLXX, Wrocław 1990, s. 195–206 dokonuje analizy 
ujęć zagadnienia, w tym na tle prawnoporównawczym.

83 A� Waśkowski, Podręcznik procesu cywilnego, Wilno 1932, s. 165 i n.; H� Trammer, Następcza 
bezprzedmiotowość, s. 20, przyp. 3. W literaturze obcej np. L� Rosenberg, K� H� Schwab, P� Gottwald, 
Zivilprozessrecht, s. 6–7. 

84 Bulgarus w „Summa de iudicis” (§ 8) odróżnia iudicium od res in iudicium deducta, cyt. za 
F�K� Fierich, Wykład z zakresu prawa procesowego cywilnego, Kraków 1914, s. 3.

85 F�K� Fierich, Projekty polskiej procedury cywilnej w oświetleniu nauki o stosunku proce
sowym, Pal. 1924, Nr 8–9, s. 361. Na koncepcji tej oparte są prace m.in. K� Stefki, Grundprobleme 
des Zivilprozessrechts, Kraków 1915; S� Gołąba, Zarys polskiego procesu cywilnego, Kraków 1932 
czy E� Waśkowskiego, Istota procesu cywilnego, Polski Proces Cywilny 1936. 

86 J� Krukowski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2004, s. 93 i n. 
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nie są dowolne ani też indyferentne, lecz uregulowane przepisami prawnymi i wy
wołują skutki przewidziane prawem, przeto stosunki te są stosunkami prawnymi87.

Wreszcie wprowadzenie do procesu nauki o stosunku prawnym miało i ten 
skutek, że poszczególne instytucje procesowe można było poddać analizie nauko
wej, z punktu widzenia tworzących je zjawisk procesowych w płaszczyźnie okreś
lonych praw i obowiązków, a cały system procesu zaczęto traktować, jako naukę 
o podmiotach procesu i jego przedmiocie, tj. o sądzie, stronach i czynnościach.

Warto przypomnieć, że KPC z 1932 r. zbudowany został z uwzględnieniem 
„nauki o stosunku procesowym”88, a KPC z 1964 r. u swoich podstaw ma ideę 
tej regulacji przedwojennej89.

Pomimo tych rozbieżności z pojęcia stosunku procesowego można skorzy
stać celem uwydatnienia jedności procesu, gdyż ten składa się z szeregu powsta
jących kolejno stosunków prawnych między sądem a stronami, przy czym we 
wszystkich stosunkach jeden z podmiotów jest ten sam, sąd90. Jej wartość pole
ga na tym, że wyjaśniła istnienie i związek „organiczny” szeregu instytucji pro
cesowych, żeby tytułem przykładu wymienić: instytucję zdolności procesowej, 
sukcesji procesowej, przerwy procesu czy przyczyn jego nieważności.

Teoria stosunku prawnego cywilnoprocesowego wydaje się dostatecznie roz
winięta i nie trzeba – jak się wydaje – wielu starań, by nadać jej współczesny wy
miar i uczynić z niej teoretyczną podstawę dalszych badań nad tym zjawiskiem91.

87 Opowiadam się za koncepcją wyodrębniającą abstrakcyjny i konkretny stosunek prawny. Pod
stawą takiego podziału jest stanowisko upatrujące w zastosowaniu dyspozycji normy prawnej do realnej, 
zindywidualizowanej sytuacji społecznej przewidzianej i opisanej w sposób ogólny w hipotezie tej 
normy, powstanie konkretnego stosunku prawnego. Zgodnie z tym normy prawne opisują abstrakcyjne 
stosunki prawne, których konkretyzacja następuje w efekcie stosowania prawa. Wydaje się jednak, że 
rozróżnienie na abstrakcyjne i konkretne stosunki prawne (podział ten trudno zresztą kwestionować) 
nie stoi w sprzeczności z koncepcją stosunku prawnego, jako prawnie uregulowanego stosunku spo
łecznego (S� Erlich, Stosunek prawny – węzłowe zagadnienie teorii prawa, PiP 1980, Nr 3, s. 74). 

88 O� Balzer pisał, powołując się na statuty Kazimierza Wielkiego, że „Pomiędzy osobą dochodzącą 
prawa, czyli powodem albo żałobnikiem, żałującym (actor), osobą, przeciw której dochodzi się prawa, 
czyli pozwanym, albo jak go nazywano w wiekach średnich sapierzem, sąpiercą (reus) z jednej strony 
a sądem (iudicium) z drugiej zawiązuje się ścisły stosunek prawny, który nazywać się zwykło stosunkiem 
procesowym” [O� Balzer, Przewód sądowy polski w zarysie (wykład uniwersytecki 1887), [w:] Studia 
nad historia prawa polskiego, t. XV, Lwów 1937, s. 9].

 M� Waligórski, Proces cywilny. Funkcja i struktura, s. 13–14. 
89 F�K� Fierich (Wpływ nauki o stosunku procesowym na podstawy procedury cywilnej austriackiej, 

Reforma sądowa 1897, z. 1–2, s. 7) twierdził, że procedura cywilna niemiecka i wydane do niej nowele, 
jak i nowa procedura cywilna austriacka hołdują nauce o stosunku procesowym i ją krzewią. 

90 Stosunki te powstają np. przez wytoczenie powództwa, jego uznanie, zrzeczenie się czy zawarcie 
ugody i to w nich wyraża się jego dynamika. Zaznaczyć należy, że już A� Wach (Handbuch des deutsche 
Zivilprozessrechts, Leipzig 1885, s. 39–40) pojmował stosunek procesowy, jako szereg stosunków.

91 W literaturze obcej np. L� Rosenberg, K�H� Schwab, P� Gottwald (Zivilprozessrecht, s. 12) pod
kreślają, że proces jest rozpatrywany w podwójny sposób, jako postępowanie i jako stosunek prawny, 
tj. ogół stosunków prawnych, które powstają między sądem a stronami, a H�W� Fasching, Lehrbuch des 

Rozdział 1� Ukształtowanie stosunku prawnego formą ochrony prawnej



23

W literaturze procesu cywilnego upowszechnił się pogląd ujmujący proces, 
jako tzw. akt prawny złożony92. Jego zwolennik W� Siedlecki, poddając m.in. kry
tyce koncepcję stosunku procesu cywilnego, uważał, że: „mogła ona powstać 
i rozwijać się tylko na gruncie procesowych ustawodawstw, które opierają insty
tucję procesu cywilnego na tego rodzaju naczelnych regułach procesowych, jak 
reguła sporności, czyli kontradyktoryjności93, w jej tradycyjnym ujęciu i zasa
dzie dyspozycyjności stron procesowych. Natomiast w procesie socjalistycznym 
nie można mówić o zasadzie sporności w jej tradycyjnym ujęciu, według które
go rzeczą stron jest gromadzenie materiału procesowego, a do sądu należy jedy
nie jego ocena. Dominującą regułą procesu socjalistycznego jest zasada prawdy 
obiektywnej, wkładająca na sąd obowiązek wydania orzeczenia nie tylko zgod
nego z prawem, ale przede wszystkim zgodnego z rzeczywistym układem sto
sunków zachodzących między stronami procesowymi”94.

Takie ujęcie jest chyba zbyt idealistyczne95, gdyż już sam fakt rozstrzygania 
przez sąd o zasadności powództwa – co zazwyczaj nie jest korzystne dla jednej ze 
stron procesowych – wyklucza tezę o wspólnych interesach sądu i danej  strony.

österreichischen Zivilprozessrechts (Lehr – und Handbuch für Studium und Praxis), 2., Aufl.,Wien 
1990, s. 71–74) jest zdania, że: „dzisiaj jest prawie bezsporne, że chodzi o czysty stosunek prawny, a nie 
o następstwo sytuacji faktycznej, tzw. sytuacji procesowej, jak rzecz ujmuje J� Goldschmidt”. Zresztą 
teoria J� Goldschmidta nie uzyskała poparcia, z uwagi na niedookreśloność zwrotu ,,sytuacja prawna” 
i spotkała się w literaturze niemieckiej z krytyką (A� Schönke, H� Schröder, W� Niese, Lehrbuch des 
Zivilprozessrechts, Karlsruhe 1956, s. 23–24). 

92 Koncepcje tę (w ujęciu J� Goldschmidta) przyjmuje i bliżej wyjaśnia W� Siedlecki (Nieważność 
procesu cywilnego, s. 40 i n.) i posługuje się nią w późniejszych pracach. Pojęciem aktu prawnego 
złożonego posługiwał się początkowo Z� Resich (Przesłanki procesowe, Warszawa 1966, s. 13), ale 
w łączności ze stosunkiem prawnoprocesowym, uważając, że z punktu widzenia tzw. istoty prawnej 
proces jest aktem prawnym złożonym, który tworzy i rozwija stosunki prawnoprocesowe. Ostatecznie 
w pracy (Istota procesu cywilnego, Warszawa 1986, s. 39–61) koncepcji tej nie aprobuje. Krytycznie 
również M� Sawczuk, Wznowienie postępowania cywilnego, s. 14 i E� Wengerek, Pojęcie i przedmiot 
postępowania egzekucyjnego, [w:] Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, J� Jodłowski 
(red.), Wrocław 1974, s. 341. 

93 Należy odróżnić kontradyktoryjność od sporności; ta pierwsza jest przejawem oświadczenia 
wiedzy (art. 210 KPC), zaś druga polega na uznaniu, czyli jest formą tej pierwszej (przejawem woli) 
(M� Sawczuk, Zasady procesowe cywilne w polskiej doktrynie, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, 
s. 1244–1245). 

94 W� Siedlecki, Nieważność procesu cywilnego, s. 40. 
95 Na posiedzeniu Sekcji prawa postępowania formalnego Komisji Kodyfikacyjnej w dniu 

15.5.1920 r. (Polska Procedura Cywilna. Projekty referentów z uzasadnieniem, Warszawa 1928, t. II, 
dodatek I, s. 263) K� Stefko wypowiedział pogląd o tym, że: „Strony mogą być obwiązane do lojalnego 
prowadzenia procesu, nie utrudniania sprawy, ale nie mogą być obowiązane do podania prawdy 
materialnej ani nawet do podania prawdy subiektywnej. Natomiast strony muszą mieć prawo sprze
ciwienia się pewnym dowodom”, a na tym samym posiedzeniu (s. 264) A� Parczewski, powołując się 
na swoją długoletnią praktykę, negatywnie wypowiedział się o „tzw. poszukiwaniu prawdy”, twierdząc, 
że: „często jej poszukiwanie wywołuje niespodzianki dla stron w procesie”. 
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W konsekwencji proces typu socjalistycznego zmierzać miał do wydania ta
kiego rozstrzygnięcia, które byłoby zgodne z obowiązującymi przepisami i z rze
czywistym stanem rzeczy, to jest rozstrzygnięcia legalnego i opartego na praw
dzie obiektywnej. W chwili obecnej nie budzi już wątpliwości, że proces cywilny 
nie jest i nie może być oparty na regule prawdy, która jest pewnym postulatem, 
do którego zdąża całe postępowanie, ideą, do której sąd i uczestnicy postępowa
nia starają się maksymalnie zbliżyć, ale realizacji, której żadne przepisy prawa 
nie mogą zapewnić. To interes własny stron bardziej przyczyni się do dojścia do 
prawdy niż abstrakcyjny obowiązek jej badania przez sąd. Nie oznacza to jednak 
naruszenia funkcji sądu w zakresie czuwania nad prawidłowym przebiegiem 
postępowania sądowego. Zmieniła się tylko jego rola, która polega obecnie na 
inspirowaniu stron do zgłaszania odpowiednich twierdzeń i przedstawiania do
wodów na ich poparcie (art. 3 KPC). Sąd w postępowaniu cywilnym nadal musi 
zbadać prawdę i nakaz ten musi pozostać niewątpliwy, nie wymaga on żadnego 
dogmatycznego ani pozaprocesowego uzasadniania96.

Tymczasem to osiągnięcie słusznego orzeczenia (sententia iusta)97 jest nie
wątpliwie zasadniczym celem każdego procesu98.

96 N� Łubnicki, Teoria poznania, Lublin 1958, s. 117; M� Sawczuk, Problem aktywności stron 
( vigilantibus iura scripta sunt) w postępowaniu cywilnym, ZN UJ 1974, Prace z wynalazczości i ochrony 
własności intelektualnej, z. 1, s. 119; K� Piasecki, Prawda w procesie cywilnym, NP 1989, Nr 2–3, 
s. 19–20; J� Lapierre, Prawo sądu do instruowania procesu z urzędu według Kodeksu postępowania 
cywilnego na tle prawnoporównawczym, [w:] A� Marciniak (red.), Symbolae Vitoldo Broniewicz de
dicatae, Księga pamiątkowa ku czci W. Broniewicza, Łódź 1998, s. 195 i n.; A� Kallaus, Konsekwencje 
prawne zmiany przepisu art. 3 k.p.c. w postępowaniu procesowym, MoP 1997, Nr 4, s. 137–142; P� Po-
gonowski, Zakaz reformationis in peius w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2004, s. 66; K� Knoppek, 
Zmierzch zasady prawdy obiektywnej w procesie cywilnym, Pal. 2005, Nr 1–2, s. 9–14. 
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Rozdział 1� Ukształtowanie stosunku prawnego formą ochrony prawnej


