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Uprawnienie prokUratora 
do wszCzęCia postępowania sądowego 

w sprawie CywilneJ (art. 7 k.p.C.) 
– Uwagi DE LEGE LATA i DE LEGE fERENDA

i. kodeks postępowania cywilnego z 1�64 r.1 przyznaje prokuratorowi uprawnie-
nie do wszczęcia postępowania właściwie w każdej sprawie cywilnej z wyjątkiem 
spraw o rozwód i o separację (art. 7 k.p.c.). Żadna z dotychczasowych nowelizacji 
k.p.c. nie naruszyła tego uprawnienia2. ten stan rzeczy nasuwa pytanie, czy w sy-
tuacji społeczno-politycznej, zaistniałej w wyniku zmian ustrojowych dokonanych 
po 1�8� r., potwierdzonych następnie w konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 
2 kwietnia 1��7 r.�, zasadne jest utrzymywanie w cywilnym prawie procesowym 
takiego uprawnienia prokuratora?

trafne jest stanowisko t. erecińskiego, który przedstawił pogląd w przedmiotowej 
kwestii w następującym wywodzie: „(�.) sprzeczne ze standardami ustaw proceso-
wych państw zachodnich są nadmierne uprawnienia prokuratora w postępowaniu 
cywilnym. te – oparte na socjalistycznej koncepcji prokuratora jako strażnika prawo-
rządności – rozwiązania, umożliwiające mu wytoczenie każdego (z wyjątkiem sprawy 
o rozwód) powództwa, nie powinny być dłużej utrzymywane. nie można akceptować 
takiego stanu tylko dlatego, że powództwa prokuratora wniesione na rzecz konkret-
nej osoby zdarzają się w praktyce niezmiernie rzadko. te same wątpliwości budzą – 
oparte na przepisach o udziale prokuratora – procesowe uprawnienia rzecznika praw 
obywatelskich, zupełnie wyjątkowe na tle innych systemów prawnych znających taką 
instytucję i także w praktyce sądowej bardzo rzadko wykorzystywane”4.

1  Ustawa z 17 listopada 1�64 r. – kodeks postępowania cywilnego, (dz.U. nr 4�, poz. 2�6 ze zm.), 
niżej powoływany jako „k.p.c.”.

2  istota unormowania art. 7 k.p.c. nie została zmieniona także w ramach tzw. dużych nowelizacji 
k.p.c.; por. takie ustawy, jak: ustawa z 24 maja 1�8� r. (dz.U. nr ��, poz. 75), ustawa z 1� lipca 1��0 r. 
(dz.U. nr 55, poz. �18), ustawa z 1 marca 1��6 r. (dz.U. nr 4�, poz. 18�), ustawa z 24 maja 2000 r. 
(dz.U. nr 48, poz. 554), ustawa z 2 lipca 2004 r. (dz.U. nr 172, poz. 1804) i ustawa z 22 grudnia 2004 r. 
(dz.U. z 2005 r. nr 1�, poz. �8).

�  dz.U. nr 78, poz. 48�.
4  zob. t. ereciński, O potrzebie nowego kodeksu postępowania cywilnego, „państwo i prawo”  

2004, nr 4, s. � i n.
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w niniejszym opracowaniu zostaną zwięźle przedstawione rozważania, mające 
na celu wypracowanie takiej propozycji znowelizowania przepisów k.p.c. o pro-
kuratorze, aby jego pozycja w postępowaniu cywilnym odpowiadała standardom 
prawnym państwa, określonym w konstytucji rp oraz modelowi postępowania 
cywilnego, opartego na zasadzie ochrony praw podmiotowych w myśl zasady ini-
cjatywy stron i uczestników postępowania cywilnego – chodzi bowiem o usunięcie 
z k.p.c. tych przepisów, które są przejawem (jak to wyżej wspomniano) „socjali-
stycznej koncepcji prokuratora jako strażnika praworządności”. 

ii. rozpocznijmy od przypomnienia, iż uprawnienie prokuratora do wszczęcia po-
stępowania sądowego w sprawie cywilnej zostało wprowadzone do dawnego k.p.c. 
(z 1��0/�2 r.) ustawą z 20 lipca 1�50 r.5. według tekstu jednolitego z 25 sierpnia 
1�50 r.6 art. �0 dawnego k.p.c. stanowił, iż: „prokurator może wytaczać wszelkie 
powództwa oraz brać udział w każdym stanie sprawy, toczącej się z czyjegokolwiek 
powództwa, jeżeli według jego oceny wymaga tego interes państwa ludowego”.

w kodeksie postępowania cywilnego z 1�64 r. odpowiednik ww. art. �0 daw-
nego k.p.c. został zamieszczony w tytule wstępnym kodeksu. był nim i jest nadal 
art. 7 k.p.c., który w wersji pierwotnej (z 17 listopada 1�64 r.) stanowił, iż „proku-
rator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć 
udział w każdym toczącym się postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga 
tego ochrona praworządności, praw obywateli, interesu społecznego lub włas-
ności społecznej. w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego pro-
kurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie”. 
nowelą z 1� lipca 1��0 r. w zdaniu pierwszym zostały skreślone wyrazy „lub 
własności społecznej”. innych zmian w treści art. 7 k.p.c. nie było.

motywem wprowadzenia (w 1�50 r.) do k.p.c. i jej utrzymania w k.p.c. z 1�64 r. 
zasady, zawartej obecnie w art. 7 k.p.c., był motyw o charakterze ideologicznym, 
związany ściśle z zasadami państwa socjalistycznego7. Uwarunkowania ideologicz-
ne ustroju socjalistycznego w naszym kraju upadły w 1�8� r.8. w efekcie dokona-
no ważnych zmian ustawodawczych, w tym i związanych z procedurą cywilną, 
m.in. zniesiono zasadę ochrony własności społecznej (przez uchylenie art. 4 k.p.c. 
i zmianę innych przepisów, w tym także art. 7 k.p.c.; zmiany te zostały dokonane 
nowelą z 1� lipca 1��0 r.). Jednakże sama zasada, iż prokurator ma prawo wszczy-
nać postępowanie cywilne w każdej sprawie cywilnej z wyjątkiem spraw o rozwód 
i o separację, jest nadal utrzymana. Jak można przypuszczać, ustawodawca skie-
rował swoją uwagę wpierw na te przepisy k.p.c., które wymagały dostosowania 

5  dz.U. nr �8, poz. �4�.
6  dz.U. nr 4�, poz. ��4.
7  J. Jodłowski (w:) J. Jodłowski, w. siedlecki, Postępowanie cywilne. Cz. ogólna, warszawa 1�58, s. 242.
8  w kwestii stanowiska prokuratora w postępowaniu cywilnym w ustawodawstwie państw so-

cjalistycznych i kapitalistycznych – por. np. J. Jodłowski, z. resich, t. misiuk-Jodłowska, J. lapierre, 
k. weitz, Postępowanie cywilne w zarysie, warszawa 2005, s. 251 i n.
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procedury do nowych wymogów, a unormowania, które mogą lub mogły budzić 
zastrzeżenia czy choćby wątpliwości natury teoretycznej, o ile nie stwarzały kło-
potów w praktyce sądowej, pozostawił na czas późniejszy. takie pragmatyczne 
stanowisko wydaje się zrozumiałe. dalsze wszakże utrzymywanie obecnej treści 
art. 7 k.p.c. nie powinno mieć miejsca.

iii. istotę problemu odzwierciedla stwierdzenie t. erecińskiego, iż „uprawnienia 
prokuratora w postępowaniu cywilnym są nadmierne”. dotyczy to dwóch kwestii: 
zakresu spraw, jakie prokurator może wszcząć w sądowym postępowaniu cywil-
nym (art. 7 k.p.c.) oraz możliwości wstąpienia do każdego postępowania w sprawie 
cywilnej w charakterze „obserwatora” (art. 7 i art. 60 k.p.c.).

w pierwszej kwestii ograniczenie nadmiernych uprawnień prokuratora powin-
no polegać na ograniczeniu zakresu spraw, w których prokurator może wszcząć 
postępowanie cywilne. optymalnym rozwiązaniem może się okazać „uogólnie-
nie” przepisu art. 7 zd. 2 k.p.c., w myśl którego: „w sprawach niemajątkowych z 
zakresu prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypad-
kach wskazanych w ustawie”. Chodzi o to, aby prokurator mógł wszczynać postę-
powanie cywilne tylko wtedy, gdy ustawa (z zakresu prawa materialnego, jak czyni 
to obecnie k.r.o. w np. art. 22 i 86) wyraźnie tak stanowi. 

w drugiej kwestii ograniczenie nadmiernych uprawnień prokuratora można by 
osiągnąć przez wprowadzenie zasady, iż prokurator może wstąpić do postępowania 
tylko w takiej sprawie cywilnej, którą może sam wytoczyć. oznaczałoby to, iż proku-
rator mógłby wstąpić np. do postępowania w sprawie o unieważnienie małżeństwa, 
o ustalenie pochodzenia dziecka (gdyż w myśl ustawy do wytoczenia powództwa w 
takiej sprawie uprawniony jest także prokurator; art. 22, art. 86 k.r.o.). 

iV. konkludując rozważania, można przedstawić postulat dokonania zmiany 
przepisu art. 7 k.p.c., mającej na celu ograniczenie nadmiernych uprawnień pro-
kuratora w postępowaniu cywilnym i tym samym dostosowanie jego pozycji w 
cywilnym postępowaniu sądowym do zmian, jakie zaszły po 1�8� r. 

otóż, art. 7 k.p.c. de lege ferenda mógłby otrzymać brzmienie: „prokurator 
może wszcząć postępowanie w sprawie cywilnej tylko w wypadkach wskazanych 
w ustawie, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności lub interesu społecznego. 
prokurator może także wziąć udział w toczącym się już postępowaniu w takiej 
sprawie”�. natomiast przepisy o prokuratorze, zawarte w art. 55–60 k.p.c., jako że 
mają charakter stricte technicznoprocesowy (konkretyzują normy ogólne, zawarte 
w art. 7 k.p.c.), mogą pozostać – jak się wydaje – bez zmian.

�  z treści art. 7 k.p.c. de lege lata („prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, 
jak również wziąć udział...”) wynika, iż prokurator sam nie jest władny wszcząć postępowania, lecz czynić 
to ma sąd na jego żądanie. mamy tutaj do czynienia z lapsusem ustawodawczym. według przytoczonego 
wyżej art. �0 d.k.p.c. w wersji z 1�50 r. („prokurator może wytaczać wszelkie powództwa oraz brać udział 
w każdym stanie sprawy...”) prokurator mógł wszcząć postępowanie w sprawie cywilnej (a czynił to przez 
wytoczenie powództwa). zaproponowana wyżej wersja art. 7 k.p.c. de lege ferenda, wprowadzając pewne 
zmiany w zakresie uprawnienia prokuratora, usuwa zarazem wskazany wyżej lapsus legislacyjny.


