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Wprowadzenie

Przed wejściem w życie KPC z 1964 r. oraz w trakcie jego obowiązywania in
stytucja powództw o ukształtowanie stosunku prawnego była omawiana1, jed
nakże brak jest opracowania monograficznego poświęconego temu zagadnieniu 
w polskiej literaturze prawniczej2, w której koncentrowano się na „efekcie” final
nym, czyli orzeczeniu (wyroku lub postanowieniu) konstytutywnym3. W konse

1 Z� Hahn, Powództwo o ukształtowanie prawa, Nowa Palestra 1935, Nr 6–7, 8, 9, 10; Z� Fenichel, 
Powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego w kodeksach polskich, Polski Proces Cywilny 1935, 
Nr 11–12; Z� Wiszniewski, O „żądaniu” ukształtowania prawa, NP 1958, Nr 1; J� Dobrzański, Powództwo 
o ukształtowanie w kodeksie cywilnym, Zeszyty Naukowe UŁ 1972, seria I, z. 85; Z� Resich, [w:] System 
prawa procesowego cywilnego. Postępowanie rozpoznawcze przed sądami pierwszej instancji, Z� Resich 
(red.), t. II, Wrocław−Łódź 1987, s. 27–29; W� Siedlecki, [w:] B� Dobrzański, M� Lisiewski, Z� Resich, 
W� Siedlecki , Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Z� Resich, W� Siedlecki (red.), War
szawa 1969, s. 323; W� Siedlecki, Przedmiot postępowania cywilnego, [w:] Wstęp do systemu prawa 
procesowego cywilnego. Zbiór studiów, J� Jodłowski (red.), Wrocław 1974, s. 159–160. Obszernego 
opracowania dokonał W� Siedlecki, [w:] J� Jodłowski, W� Siedlecki, Postępowanie cywilne. Część ogólna, 
Warszawa 1958, s. 335–342. 

2 W literaturze obcej w szczególności: J� Henker, Die Gestaltungsklage, Disertation an Friedrich–
Aleksander Universität zu Erlangen 1950; H� Pfeifer, Die prozessualen Gestaltungsklagen, Hamburg 
1962; E� Bötticher, Gestaltungsrecht und Unterwerfung im Privatrecht, Berrlin 1964; H� Dölle, Fa
milienrecht, Karlsruhe 1964; J� Gernhuber, Lehrbuch des Familienrechts, München–Berlin 1964; 
R� Bruns, Funktionaler und instrumentaler Gehalt der Gestaltungsrecht, ZZP 1964, z. 78; P� Schlosser, 
Gestaltungsklagen und Gestaltungsurteile, Bielefeld 1966, przy czym rozważania dotyczące po
wództwa kształtującego zawarte są w szczególności na s. 17–20, 39–41, 92–112, 124–129, 276–283, 
326–363 i 382–393; H� Staab, Gestaltungsklage und Gestaltungsklagerecht im Zivilprozeß, Diss. iur. 
Saarbrücken 1967; P� Ramer, Die prozessualen Gestaltungsklagen des schweizerischen Rechts, Zürich 
1973; A� Oberhammer, Richterliche Rechtsgestaltung und rechtliches Gehör, Wien 1994; A� Proto 
Pisani, Appunti sulla tutela costitutiva, Rivista di diritto processuale, Napoli 1991; G� Fornaciari, 
Situazioni potestative, tutela constitutiva, giudicato, Torino 1999; na tle procesu administarcyjnego 
np. G� Strahl, Die allgemeine Gestaltungsklage als Klageart im Verwaltungsprozeß, Diss. iur. Bonn 
1987; J� Schwarplys, Die allgemeine Gestaltungsklage als Rechtsschutzform gegen verwaltungsinterne 
Regelungen, Köln 1996; K� Grupp, Zur allegemeinen Gestaltungsklage im Verwaltungsprozessrecht, 
[w:] Festschrift für Gerhard Lüke zum 70. Geburtstag, München 1997.

3 M� Allerhand, Kilka uwag o wyrokach konstytutywnych, PPC 1936, Nr 10; tenże, Wyroki na
kazujące złożenie oświadczenia woli, PPC 1937, Nr 3–4; W� Siedlecki, Orzeczenia konstytutywne 
w postępowaniu cywilnym, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa 1967, w której 
to pracy zawarte poglądy na temat orzeczeń konstytutywnych są do dziś reprezentatywne; K� Korzan, 
Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1972; tenże, Orzeczenia zastępujące 
oświadczenie woli w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1979; tenże, Podział i charakter 
orzeczeń, [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. II, Z� Resich (red.), Wrocław 1987, s. 310–321 
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kwencji problematyka ta nie została należycie zgłębiona, zapewne z tej przyczy
ny, że skomplikowany zakres materii prawnej nie zachęcał do uogólnień. 

Również judykatura Sądu Najwyższego4 niezbyt wiele uwagi poświęcała tym 
powództwom, choć najnowsze orzecznictwo posługuje się terminem ,,powódz
twa o ukształtowanie stosunku prawnego” i rozstrzyga wiele kwestii szczegóło
wych związanych z tą formą ochrony prawnej5.

Niniejsze opracowanie nie pretenduje do całościowego omówienia licznych 
i kontrowersyjnych aspektów związanych z realizacją sądowej ochrony prawnej 
za pomocą ukształtowania stosunku prawnego. Jest raczej próbą wskazania na 
samodzielność tej formy6, przeznaczonej dla bezpośredniej ochrony określo
nego stanu faktycznego, mającego właściwe podstawy w przepisach prawa mate
rialnego bądź procesowego7, przez prawne jego usankcjonowanie i tym samym 
zmianę dotychczasowego stanu prawnego (treści stosunku prawnego)8.

i 342–365, zawarte tam wyczerpujące rozważania na temat wyroków i postanowień kształtujących i ich 
rodzajach, w tym na tle porównawczym, są po dzień dzisiejszy aktualne. Ponadto na uwagę zasługują 
rozważania na ten temat K� Piasecki, Wyrok pierwszej instancji w procesie cywilnym, Warszawa 1981, 
s. 139–147; J� Ignatowicz, Stan cywilny i jego ochrona, Annales UMCS 1963, Sectio G, t. X; S� Kaź-
mierczak, Orzeczenia konstytutywne i deklaratywne, Acta Universitatis Wratislaviensis 1973, Nr 4. 

4 Ochrona (prawa podmiotowego) jest z reguły zapewniana przez sąd, i to w postępowaniu 
wszczętym nie tylko w wyniku wytoczenia powództwa o świadczenie, ale również powództw 
o ukształtowanie stosunku prawnego (np. orz. SN: z 14.1.1938 r., C II 1716/37, Zb. U. 1938, poz. 470; 
z 29.4.1954 r., II C. 1370/53, PiP 1956, z. 11, s. 913; z 17.4.1970 r., III PZP 34/69, OSNCP 1970, Nr 12, 
poz. 217 oraz z 8.7.1999 r., I CKN 1367/98 z glosą K� Pietrzykowskiego, OSP 2000, Nr 5, poz. 69).

5 Powództwa kształtujące pojawiają się bardzo często w przypadku tzw. szczególnego współuczest
nictwa procesowego osób, których stosunek prawny ma zostać ukształtowany na skutek wytoczenia 
tych powództw przez osobę trzecią lub gdy więcej podmiotów aktywnie lub pasywnie uczestniczy 
w zmianie prawa, które może nastąpić dla, albo przeciw wszystkim podmiotom, np. w orz. SN: 
z 6.12.2000 r., III CKN 1040/98, Legalis; z 14.11.2001 r., II CZ 102/01, Legalis; z 7.2.2002 r., I CKN 
489/00, OSNC 2002, Nr 12, poz. 157; z 30.1.2008 r., III CZP 140/07, Legalis; z 14.1.2009 r., IV CSK 
385/08, Legalis; z. 23.6.2010 r., II CSK 659/09, BSN 2010, Nr 9, poz. 12 czy z 8.7.2011 r., IV CSK 
638/10, Legalis). 

6 S� Gołąb, [w:] S. Gołąb, Z� Wusatowski, Kodeks postępowania cywilnego, Kraków 1932, s. 290; 
H� Trammer, Następcza bezprzedmiotowość procesu cywilnego, Kraków 1950, s. 16. W literaturze 
obcej np. E� Bötticher (Zur Lehre vom Streitgegenstand im Eheprozeβ, [w:] Festgabe zum 70 Geburstag 
von Leo Rosenberg, München–Berlin 1949, s. 83) stwierdza, że w powództwie kształtującym cywilna 
ustawa procesowa dostrzega jedynie formę, w której wykonywane jest prywatne prawo podmiotowe 
konstytutywne – ,,nur die Form erblickt, in der das private Gestaltungsrecht ausgeübt wird…”. 

7 S� Włodyka, Pojęcie postępowania cywilnego i jego rodzaje, [w:] Wstęp do systemu prawa 
procesowego cywilnego, J� Jodłowski (red.), Wrocław 1974, s. 275. 

8 W� Berutowicz (Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1974, s. 136) jest zdania, że ,,przed
miotem ochrony prawnej w sprawach o ukształtowanie stosunku prawnego są rzeczywiste stosunki 
społeczne, podlegające reglamentacji za pomocą norm prawnych, w wypadku ich sprzeczności z for
malnie istniejącymi stosunkami prawnymi‘‘. W literaturze obcej podobnie np. (J�A� Robles Garzón, 
[w:] Conceptos básicos de derecho procesal civil, director de Obra J. A. Robles Garzón, 5e ed., Madrit 
2013, s. 241) według, którego powództwa kształtujące nie mają na celu wydania tytułu egzekucyjnego, 
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Ideą niniejszej pracy jest, zgodnie z jej tytułem, przedstawienie problematy
ki powództw o ukształtowanie stosunku prawnego, których wytoczenie nie jest 
celem samym w sobie.

Możliwość ich wytoczenia jest funkcją wymiaru sprawiedliwości, która reali
zuje się w podejmowanych przez sąd czynnościach jurysdykcyjnych9, które pole
gają na stwierdzeniu, jaka norma prawa materialnego lub procesowego (w przy
padku powództw kształtujących) mieć będzie zastosowanie do ustalonego stanu 
faktycznego i na skonkretyzowaniu jej dyspozycji za pośrednictwem mającego 
zapaść orzeczenia o cesze konstytutywnej. W ramach roszczeń kształtujących 
owa jurysdykcja polegać będzie na stwierdzeniu, czy występują uzasadnione pod
stawy do utworzenia, zmiany lub zniesienia treści stosunku prawnego – i ewen
tualnie na jego dokonaniu (proces o ukształtowanie stosunku  prawnego)10.

Zagadnienia z zakresu ukształtowania stosunku prawnego należą do naj
trudniejszych problemów tak teoretycznych, jak i praktycznych prawa material
nego i procesowego. Po niewiele więcej niż jeden wiek trwającej dyskusji o tym 
powództwie, jego zdefiniowaniu i prawnej konieczności zyskała uznanie ta trze
cia kategoria powództw obok powództwa o świadczenie i ustalenie11. Niejako 
,,odkrycie” powództw kształtujących było następstwem wyodrębnienia katego
rii tzw. praw kształtujących w prawie materialnym12. 

Jakkolwiek gorąca polemika o cechy tego powództwa i jego poszczególne ele
menty nieco ucichła, jednak poglądy nie wykrystalizowały się, jego desygnaty nie 
są dookreślone, redakcja przepisów daleka jest od jednolitości sformułowań i dla
tego nie ma obecnie uzgodnienia w rozumieniu prawnym, na czym polegają te 
powództwa. Nie brak również i głosów, które nie uznają tej kategorii powództw13.

w grę wchodzi tzw. wykonalność niewłaściwa (viabilidad mal), polegająca na dopasowaniu stanu 
rzeczywistego do treści wyroku kształtującego. 

9 Co do pojęcia wymiaru sprawiedliwości i jego funkcji, np. K� Lubiński (Istota i charakter prawny 
działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym, Toruń 1985, s. 171) twierdzi, że cechą czynności 
jurysdykcyjnych sądu są i te działania, w których wyłączona jest możliwość samoistnej realizacji normy 
prawnej przez jednostkę i w związku z czym dla uzyskania ochrony wolności lub prawa niezbędne jest 
wydanie przez sąd odpowiedniego rozstrzygnięcia. Co prawda odnosi to do postępowania nieproce
sowego, ale sformułowanie to uznać należy za w pełni adekwatne do procesu cywilnego i powództw 
o cesze kształtującej.

10 S� Włodyka, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1968, s. 18. 
11 E� Schumann, [w:] F� Stein, M� Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, Band 7, 22., Aufl. 

im Erscheinen seit 2002 (als Bearbeiter ausgeschieden E� Schumann), München 2002, s. 10, Nb 39, 
który powołując się m.in. na S� Baloga, stwierdza, że „(...) diese dritte Kategorie ist jetzt allgemein 
anerkannt – trzecia kategoria jest obecnie powszechnie uznawana”.

12 H� Staab, Gestaltungsklage und Gestaltungsklagerecht im Zivilprozeβ, Saarbrücken 1967, s. 1, 
gdzie autor powołuje się na twierdzenie H� Dölle, [w:] Verhandlungen des 42. Deutscher Juristentag 
1957, Bd. II, s. 10, ff.

13 Nie uznawali powództw kształtujących dla polskiego prawa procesowego m.in. M� Waligórski 
(Proces cywilny. Funkcja i struktura, Warszawa 1947, s. 35−38) i M� Allerhand (Kilka uwag o wyrokach 
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Nauka procesu cywilnego doszła tutaj do pewnych wyników, które moż
na określić, jako communis opinio. Szczególnym punktem spornym okazała się 
od samego początku natura prawna tych powództw, a spór, jak pokazują wio
dące w tym temacie prace autorów m.in. K� Hellwiga, E� Seckela, E� Böttichera, 
H� Dölle, J� Gernhubera, R� Brunsa, a w szczególności monografie autorów nie
mieckich J� Henkera, P� Schlossera, H� Pfeifera, H� Staaba, szwajcarskich P� Ramera 
czy włoskich A� Proto Pisani (cyt. w przypisie 2) nie został  zakończony.

Mamy do czynienia z przeciwstawnymi poglądami, rozbieżności trwają na
dal i tym trudniej będzie wypracować uniwersalne stanowisko.

Powództwa kształtujące sprawiają trudności także z dogmatycznego punktu 
widzenia, gdyż sam ustawodawca, powołując do życia ustawy cywilne material
ne, w tej mierze i polski KC, zastosował przy ich wprowadzaniu różne sformuło
wania, które z kolei dały okazję do różnych interpretacji tej instytucji. Ponadto 
powództwa kształtujące obejmują także bardziej zróżnicowane zjawiska niż po
wództwo o świadczenie czy ustalenie, które są ukształtowane jednolicie. Są one 
wykorzystywane przez ustawodawcę do tego, aby mieć wpływ na umowne i pro
cesowe stosunki prawne, zarówno prawa prywatnego, jak i publicznego14.

Dlatego zadanie wykształcenia tego rodzaju powództw, jako jednolitej insty
tucji prawnej, spoczywało i spoczywać będzie na nauce prawa procesowego cy
wilnego.

W szczególności panuje niepewność: 1) co do zagadnienia pierwiastkowe
go, czyli podstawy materialnoprawnej i procesowej powództw kształtujących; 
2) ustalenia, czy występuje jednolite pojęcie powództw o ukształtowanie i z ja
kich elementów się ono składa, a także spór o to; 3) czy istnieje racja uzasad

konstytutywnych, PPC 1936, Nr 10, s. 289). W przypadku M� Waligórskiego daje się zauważyć pewna 
niekonsekwencja, gdyż np. twierdził, że: ,,dziś w dobie ustawodawstwa oddłużeniowego istnienie 
powództw kształtujących nie powinno już nasuwać żadnych obiekcji” (Kumulacja roszczeń w procesie, 
PPC 1937, Nr 18–19, s. 551, przyp. 23). W literaturze obcej nie uznawali np. R� Perot, Droit judiciaire 
privé, Paris 1976/1977, s. 622–623 czy systemowo odrzucająca tego rodzaju powództwa procesuali
styka radziecka np. A� Dobrowolskij, Iskowaja forma zaszczity prawa, Moskwa 1965, s. 170–171, za 
wyjątkiem M�A� Gurwicza (Sudiebnoje rieszenije. Tieorieticzeskije problemy, Moskwa 1976, s. 31–32, 
cyt. za K� Piasecki, Wyrok pierwszej instancji w procesie cywilnym, s. 141), który kwestionując poglądy 
radzieckiej doktryny, twierdzi, że odrzucenie powództw o ukształtowanie stanowić będzie przeszkodę 
w wykryciu związków między prawem materialnym a procesowym. Zbliżone stanowisko zajmuje 
również J�A� Robles Garzón według którego, zgodnie z art. 5 de los procedimientos civiles españoles 
(ustawy o hiszpańskim postępowaniu cywilnym – Concepts básicos de derecho procesal civil, s. 240) 
funkcja wymiaru sprawiedliwości wykonywana jest w postaci ochrony zasądzającej i ustalającej. Zaś 
w ramach tej drugiej wskazuje na występowanie formy szczególnej, jaką są powództwa kształtujące, 
czyli takie, w których powód domaga się od sądu (ponieważ prawo zakazuje wywołania pożądanych 
skutków z woli stron lub też jedna ze stron sprzeciwia się jej dokonaniu, np. rozwód, separacja) zmiany 
lub zniesienia stosunku prawnego w drodze orzeczenia konstytutywnego. 

14 W� Siedlecki, [w:] J� Jodłowski, W� Siedlecki, Postępowanie cywilne. Część ogólna, s. 336; H� Staab, 
Gestaltungsklage und Gestaltungsklagerecht, s. 3.
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