
Jarosław Dobkowski 

Preponderancja aktów stanu cywilnego*

I 

Zgodnie z przepisem art. 4 ab initio ustawy z dnia 29 wrze�nia 1986 r. – 

Prawo o aktach stanu cywilnego
1
, akty stanu cywilnego stanowi  wył czny 

dowód zdarze! w nich stwierdzonych. Ten szczególny charakter dowodu  

z aktu stanu cywilnego jest zagadnieniem doniosłym prawnie. Niezbyt cz"sto 

zdarza si" bowiem, aby ustawodawca regulował pozycj" �rodków dowodo-

wych na zasadzie wył czno�ci. W obecnym stanie prawnym expressis verbis

taki charakter maj  tak#e akty (decyzja administracyjna oraz postanowienie 

s du) stwierdzaj ce nabycie przez posiadacza samoistnego własno�ci nieru-

chomo�ci wchodz cych w skład gospodarstw rolnych na podstawie ustawy  

z dnia 26 pa$dziernika 1971 r. o uregulowaniu własno�ci gospodarstw rol-

nych
2
. W �wietle art. 10 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własno�ci gospo-

darstw rolnych
3
 stwierdzenie nabycia własno�ci nieruchomo�ci, dokonane 

przez s d – lub do dnia wej�cia w #ycie tej ostatniej ustawy – dokonane przez 

terenowy organ administracji pa!stwowej, stanowi wył czny dowód nabycia 

własno�ci tych nieruchomo�ci.  

DR JAROSŁAW DOBKOWSKI – Uniwersytet Warmi!sko-Mazurski w Olsztynie  

* Preponderancja to tyle, co supremacja, prymat, przewaga, pierwsze!stwo; od łac. prae-

ponderans (imiesłów współczesny czynny od praeponderare = ‘przewy#sza% wag  albo wpły-

wem’), praepondero = ‘przewa#a%, przewy#sza%, wi"cej znaczy%’. 
1 Tekst jedn.: Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm. [dalej cyt.: p.a.s.c.]. 
2 Dz. U. Nr 27, poz. 250; zm. Dz. U. 1975, Nr 16, poz. 91. 
3 Dz. U. Nr 11, poz. 81. 
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Nale#y zauwa#y%, #e cho% akt stanu cywilnego „nie jest orzeczeniem  

o prawie, lecz jedynie protokołem spisanym przez organ, mog cym by% dowo-

dem w innej sprawie”
4
, to równie# ma on skutek prawny deklaratywny. Mimo 

#e nie jest skierowany do konkretnej osoby, przysługuje mu – podobnie jak 

ostatecznej decyzji administracyjnej – domniemanie wa#no�ci, co oznacza, #e 

ma on warto�% dowodow  dopóty, dopóki nie zostanie w specjalnym trybie 

wyeliminowany z obrotu prawnego (praesumptio iuris et de iure). Charaktery-

zuje si" on przy tym szczególn  trwało�ci . O ile jest prawidłowy, nie staje si"
bezprzedmiotowy i nie wygasa przez upływ czasu. Nie mo#e by% przy tym 

obwarowany #adnym innym terminem ani te# warunkiem zawieszaj cym lub 

rozwi zuj cym.  

Implicite cech" „dowodu wył cznego” maj  równie# niektóre wyroki s -

dowe
5
, decyzje komunalizacyjne

6
, orzeczenia komisji lekarskich

7
, czy nawet 

faktury VAT
8
. 

II 

Abstrahuj c od genezy i formowania si" systemów rejestracji stanu cywil-

nego i sposobów dokumentowania na potrzeby obrotu prawnego dokonanych 

aktów
9
, nale#y zauwa#y%, #e zagadnienie dowodowe aktów stanu cywilnego 

przeszło znaczn  ewolucj" legislacyjn . Rozwój regulacji jest przy tym bardzo 

symptomatyczny. Ograniczaj c z przyczyn obiektywnych rozwa#ania histo-

ryczne, mo#na jednak stwierdzi%, #e nie ma bezpo�redniego zwi zku mi"dzy 

4 E. ISERZON, J. STARO&CIAK, Kodeks post powania administracyjnego: komentarz, teksty, 

wzory i formularze, Warszawa 1970, s. 17.  
5 W uchwale z 12 kwietnia 2001 r., III CZP 8/01 (OSNC 2001, nr 10, poz. 146), S d Naj-

wy#szy stwierdził, #e orzeczenie o uprawnieniu do lokalu socjalnego mogło by% zamieszczone 

tylko w sentencji wyroku nakazuj cego opró#nienie lokalu, i cho% miało charakter deklarato-

ryjny, to było uwa#ane za wył czny dowód wspomnianego uprawnienia. 
6 Wydane na podstawie art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 pa$dziernika 1998 r. – Przepisy 

wprowadzaj ce ustawy reformuj ce administracj" publiczn  (Dz. U. Nr 133, poz. 872). Zob. 

tak#e wyrok S du Najwy#szego z 16 maja 2002 r., IV CKN 107/00 (OSNC 2003, nr 9, poz. 

120).  
7 R. BABI'SKA, Wzruszalno!" prawomocnych decyzji rentowych, Warszawa 2007, s. 180. 
8 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 kwietnia 2004 r. (K 24/03, OTK-A 2004, nr 4, 

poz. 33). 
9 Szerzej: J. LITWIN, Prawo o aktach stanu cywilnego. Jego geneza i zasady przewodnie 

(przedruk z „Demokratycznego Przegl#du Prawniczego” 1946, Nr 3-4), Warszawa 1946, 

passim. 
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sekularyzacj  rejestracji stanu cywilnego a moc  dowodow  metryk oraz  

wypisów i wyci gów z ksi g (rejestrów) stanu cywilnego. Na tle dziejów po-

wszechnych zauwa#alna jest jednak wyra$na tendencja do traktowania doku-

mentów stanu cywilnego jako dowodów kwalifikowanych. Ilustruj  to poni#-

sze przykłady z dawnego prawa obowi zuj cego na ziemiach polskich
10

.  

Przepis art. 45 in fine Kodeksu Napoleona
11

 stanowił, #e: „Wydane wy-

ci gi zgodne z reiestrami, i za�wiadczone prawnie przez Prezydenta trybunału, 

albo S"dziego zast"pc" prezydenta, mie% b"d  wiar" dopóty, dopóki o ich 

zfałszowanie zaskar#enie nie zaydzie”. Ponadto, zgodnie z art. 47: „Ka#dy akt 

stanu cywilnego Francuzów i cudzoziemców, zrobiony w kraiu obcym, b"dzie 

miał wiar", ie#eli był wykonany podług prawideł w tym#e kraiu u#ywanych”. 

Sami kodyfikatorzy dostrzegali mo#liwo�% nieuprawnionej zmiany lub sfał-

szowania aktów stanu cywilnego. Rozró#niali jednak „zfałszowanie co do 

istoty” (podlegaj ce odr"bnemu zaskar#eniu) oraz „fałsz uczyniony wpad-

kowo” (podlegaj cy rozpoznaniu w tym samym procesie). W �wietle art. 1317 

i nast"pnych, stanowi cych o dowodzie literalnym, w tym tytule urz"dowym, 

powy#sze dowody stanu cywilnego nie posiadały jednak waloru „zupełnej 

wiary”. Ponadto art. 46 stanowił o akcesoryjnych dowodach stanu cywilnego 

w postaci pism („papierów”) oraz �wiadków, wykorzystywanych w przypadku 

braku lub zagini"cia rejestrów.  

Zbli#one rozwi zanie zostało przyj"te w Kodexie cywilnym Królestwa 

Polskiego z dnia 13 czerwca 1825 r.
12

 Zgodnie z art. 83 zdanie drugie  

i nast"pne: 

Wypisy wydane iako zgodne z Xi"gami mie% b"d  wiar" dopóty, póki przez zapisanie si"
o fałsz zaskar#onemi nie b"d . Wypisy mai ce byd$ u#ytemi za obr"bem wła�ciwego S du 

Ziemskiego, po�wiadczonemi byd$ powinny przez Prezesa tego# S du. Je#eli wypis wy-

danym iest z Xi g na mieyscu pozostałych, natenczas własnor"czno�% podpisu utrzymui -

cego Xi"gi, winna byd$ wprzód po�wiadczon  przez S"dziego Pokoiu, albo przez S"-

dziego Gminy, lub Ziazdowego. 

10 Zachowano oryginaln  pisowni". 
11 Kodeks Napoleona na podstawie art. 69 Konstytucji Ksi"stwa Warszawskiego z dnia  

22 lipca 1807 r. wszedł w #ycie z dniem 1 maja 1808 r. Zgodnie z art. 1 ustawy przechodniej  

z dnia 10 pa$dziernika 1809 r. (Dziennik Praw Ksi"stwa Warszawskiego, t. II, Nr 14, s. 84 n.) 

moc urz"dow  miał tekst w j"zyku polskim, wydany przez Drukarni" Ksi"#y Piiarów War-

szawskich w 1808 r. 
12 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. X, Nr 41, s. 3 n. 
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Natomiast w �wietle art. 84: 

Metryki lub akta b d$ Polaków b d$ Cudzoziemców w obcym kraiu zdziałane, b"d  miały 

wiar", ie#eli podług form w tym#e kraiu u#ywanych sporz dzone zostały. Kto chce ta-

kowe metryki lub akta do Xi g kraiowych składa%, lub ich w kraiu u#ywa%, powinien si"
postara%, a#eby ich wypisy po�wiadczonemi były przez osoby do tego szczególnie upo-

wa#nione, albo tam, gdzieby nie było takich szczególnie upowa#nionych osób, aby po-

�wiadczonemi były przez Posła, Ajenta Dyplomatycznego, albo Konsula b d$ Polskiego 

b d$ Rossyiskiego, a nast"pnie przez Ministra Prezydui cego w Kommissyi Rz dowéy 

Sprawiedliwo�ci.  

Kodeks regulował tak#e odpowiedzialno�% cywiln  i karn . Jej podstaw 
była „zmiana, fałsz w aktach Stanu Cywilnego, przest pienie przepisu w arty-

kule 87. zawartego, zaniedbanie zapisania aktu w Xi"gi, lub zapisanie go na 

osobnych kartkach, albo w innym sposobie a nie w Xi"gi na to przeznaczone”. 

W przepisie art. 90 przewidziano tak#e odwołanie od wyroku „w ka#dym 

przypadku, gdzie S d Ziemski rozpoznawa% b"dzie spraw" wzgl"dem aktu 

Stanu Cywilnego”. W Kodexie cywilnym Królestwa Polskiego nie wyra#ono 

jednak explicite cechy fidem publicam aktów stanu cywilnego. W literaturze 

został wyra#ony pogl d, #e „prawodawca polski pomin ł t" kwestj" dla jej 

oczywisto�ci”, gdy# „liczne artykuły okre�laj  wypadki, kiedy charakter pu-

bliczny dokumentów mo#e by% zaprzeczony, a co zatem idzie po�rednio 

stwierdzaj , i# w zasadzie maj  one wiar" publiczn ”
13

. 

Ustawa Rzeszy z dnia 6 lutego 1875 r. o rejestracji stanu cywilnego i za-

wieraniu mał#e!stw
14

 w § 15 p. I stanowiła: „Prowadzone nale#ycie rejestry 

stanu cywilnego (§§ 12 do 14) stwierdzaj  fakty, do których rejestracji s  one 

przeznaczone. Rejestry maj  powag" dokumentów, o ile nie oka#e si" z cza-

sem fałsz, niedokładno�% lub nieprawidłowo�%”. 

Z kolei Powszechna ksi"ga ustaw cywilnych dla wszystkich krajów dzie-

dzicznych niemieckich Monarchii Austryackiej z dnia 1 lipca 1811 r.
15

posługiwała si" poj"ciem „zupełnego dowodu”. Zgodnie z jej § 164: „Zapisa-

nie w ksi #ce chrztów lub urodzin nazwiska ojca na podanie matki, wtenczas 

tylko stanowi zupełny dowód, kiedy zapisanie stósownie do przepisów ustaw 

z zezwoleniem ojca nast piło i zezwolenie to, duchowny i ojciec chrzestny 

13 E. ROSSET, recenzja pracy: A. Rzewski, I. Szwarcman, Przewodnik dla Urz dów Stanu 

Cywilnego, Łód$ 1923, [w:] Stulecie Urz du Stanu Cywilnego przy Magistracie m. Łodzi 1825-

1925, Łód$ 1925, s. 32 n. 
14 Dz. U. Rzeszy Nr 4, s. 23. 
15 JGS Nr 946/1811. 
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po�wiadcz , z tem doło#eniem, i# im ojciec z osoby jest znany”. Mo#na tak#e 

przyj %, #e inne „�wiadectwa” stanu cywilnego przewidziane w Allgemeines 

Bürgerliches Gesetzbuch równie# miały moc dowodu zupełnego.  

Niemniej ju# wcze�niejszy przepis – pkt ff dekretu nadwornego z dnia  

15 stycznia 1787 r. o mocy dowodowej metryk
16

 zawierał dyspozycj", zgodnie 

z któr : „Ksi"gi chrztu, za�lubin i �mierci zasługuj  jako dokumenty publiczne 

na zupełn  wiar" tylko co do okoliczno�ci, dla których s  sporz dzone, a nie 

co do okoliczno�ci ubocznych, polegaj cych tylko na podaniu”.  

Wiele mówi ce jest równie# unormowanie art. 1 ustawy z dnia 10 lipca 

1868 r. o mocy dowodowej izraelickich metryk
17

 – „Ksi"gi metrykalne przez 

umy�lnie zaprzysi"#onych, a przez władze do prowadzenia ksi g urodzin, za-

�lubin i �mierci ustanowionych izraelitów, jako te# po�wiadczenia metrykalne, 

przez nich wydane, maj  jako dokumenty publiczne pełn  moc dowodow ”.  

Tak#e w samym ustawodawstwie polskim zauwa#alna jest dynamika roz-

woju norm prawnych o warto�ci dowodowej aktów stanu cywilnego. Przepis 

art. 42 dekretu z dnia 25 wrze�nia 1945 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
18

stanowił, i# wpisy w ksi"gach stanu cywilnego stanowi  dowód zupełny zda-

rze! w nich stwierdzonych pod warunkiem, #e ksi"gi s  prawidłowo prowa-

dzone, ale dopuszczalny jest dowód niezgodno�ci zarejestrowanych faktów  

z prawd . Ponadto wyci gi oraz odpisy skrócone i zupełne miały moc dowo-

dow  równ  wpisom do ksi g stanu cywilnego. Przepisy wykonawcze nadały 

tak#e tak  sam  moc dowodow  wpisom w ksi #eczkach stanu cywilnego
19

.  

W tym zakresie zostały tak#e wydane interesuj ce judykaty. W kluczowym 

orzeczeniu z 24 stycznia 1950 r., C 1895/49
20

 S d Najwy#szy wyraził istotny 

pogl d, #e wpisy w ksi"gach stanu cywilnego stanowi  wprawdzie w my�l  
art. 42 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego dowód zupełny zdarze!
w nich stwierdzonych, z tego jednak nie wynika, aby stanowiły one jedyny 

dopuszczalny �rodek dowodowy. Stan cywilny osoby mo#e by% bowiem 

stwierdzony równie# i innymi dowodami. Przepisy rozporz dzenia w sprawie 

wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzaj cych 

16 Zb.u.s. Nr 621. 
17 Dz. U. p. austr. Nr 12 z 1869 r. 
18 Dz. U. Nr 48, poz. 272 ze zm. 
19 Zob. § 80 rozporz dzenia Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwo�ci z dnia 

24 listopada 1945 r. w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów 

wprowadzaj cych to prawo (Dz. U. Nr 54, poz. 304 ze zm.). 
20 OSN(C) 1950, nr 2, poz. 37. 
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to prawo, w § 98 stanowiły, #e je#eli uzyskanie wymaganych odpisów aktów 

urodzenia oka#e si" niemo#liwe lub poł czone z powa#nymi trudno�ciami lub 

niewspółmiernie wysokimi kosztami, urz"dnik stanu cywilnego zadowoli si"
dowodami po�rednimi. Je#eli jednak uzyskanie takich dowodów po�rednich 

jest niemo#liwe, urz"dnik stanu cywilnego przesłucha protokolarnie osob"
wst"puj c  w zwi zek mał#e!ski, która powinna zło#y% uroczyste zapewnie-

nie, #e wszystkie podane przez ni  dane odpowiadaj  całkowicie prawdzie  

i #e gotowa jest na poparcie swego zeznania zło#y% przysi"g" oraz #e jest 

�wiadoma odpowiedzialno�ci za nieprawdziwe zeznanie.  

Warto zatem odnotowa%, #e w �wietle dekretu z 25 wrze�nia 1945 r. aktom 

stanu cywilnego przysługiwała szczególna moc dowodowa. Z poj"ciem „zu-

pełnego dowodu” mo#na było si" spotka% na gruncie obowi zuj cego wów-

czas rozporz dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.  

o post"powaniu administracyjnem
21

. W �wietle przepisów art. 52-53 r.p.a. do-

kumenty publiczne, wystawione w przepisanej formie, stanowiły zupełny do-

wód na to, „co wedle nich urz"downie zostało stwierdzone, o�wiadczone lub 

zarz dzone”, a dokumenty prywatne stanowiły „zupełny dowód na to, #e za-

warte w nich o�wiadczenia pochodz  od wystawcy”. Z mocy art. 55 r.p.a. był 

dopuszczalny dowód nieprawdziwo�ci, zarówno dokumentów publicznych, 

jak i prywatnych. Mo#na zatem przyj %, #e przywołane unormowania wpro-

wadzały domniemania prawne, które mogły by% uchylone (wzruszone) po-

przez przeprowadzenie dowodu przeciwnego. Uwagi te nale#y odnie�% odpo-

wiednio do mocy dowodowej aktów stanu cywilnego na podstawie dekretu  

z 1945 r. 

Nast"pnym aktem normatywnym w omawianych sprawach był dekret  

z dnia 8 czerwca 1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
22

. Do mocy dowo-

dowej aktów stanu cywilnego odnosił si" on w art. 25. W wersji pierwotnej 

przepis ten brzmiał: „Akta stanu cywilnego stanowi  dowód zdarze! w nich 

stwierdzonych; ich niezgodno�% z prawd  mo#e by% udowodniona jedynie  

w post"powaniu niespornym o uniewa#nienie lub sprostowanie aktu”. Regula-

cja ta była wyrazem trwało�ci aktów stanu cywilnego. Sprawa ich niezgodno�-
ci z prawd  stanowiła bowiem przedmiot odr"bnego post"powania s dowego. 

Znamienne jest jednak, #e konieczno�% dalszej stabilizacji spowodowała, i#
ju# po roku obowi zywania doszło do nowego ukształtowania tre�ci tego prze-

pisu. Artykuł 1 ustawy z dnia 11 wrze�nia 1956 r. o zmianie prawa o aktach 

21 Dz. U. Nr 36, poz. 341 ze zm. [dalej cyt.: r.p.a.]. 
22 Dz. U. Nr 25, poz. 151. 
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stanu cywilnego
23

 nowelizował go w ten sposób, #e akty stanu cywilnego sta-

nowiły wył czny dowód zdarze! w nich stwierdzonych.  

Takie okre�lenie mocy dowodowej aktów stanu cywilnego nie stanowiło 

jednak novum w praktyce legislacyjnej. Funkcjonowało ono ju# od 1928 r.  

w procedurze karnej. Obowi zuj cy wówczas przepis art. 228 Kodeksu post"-

powania karnego z dnia 19 marca 1928 r.
24

 podawał, i# protokół stanowi 

wył czny dowód zachowania form post"powania, chyba #e udowodniono 

�wiadomy fałsz. W zasadzie analogiczne postanowienie zawierał Kodeks woj-

skowego post"powania karnego z dnia 23 maja 1956 r.
25

 Oznaczało to, #e je�li 
protokół nie został skutecznie zaprzeczony, to nie mo#na było zasadnie twier-

dzi%, #e faktyczny tok (przebieg) czynno�ci s dowej był inny, ni# utrwalony  

w sporz dzonym protokole. 

Mo#na zatem przyj %, #e ustawodawca nowelizuj c art. 25 ustawy – 

Prawo o aktach stanu cywilnego z 1955 r., uczynił to ze �wiadomo�ci , #e  

zawarte w nim b"dzie tzw. poj"cie zastane. Wył czno�% dowodu była pow-

szechnie rozumiana, jako zakaz dopuszczenia innego �rodka dowodowego na 

stwierdzon  uprzednio okoliczno�% tym $ródłem dowodowym. Pewnej analo-

gii szukano z wyst"puj c  na gruncie prawa cywilnego form  czynno�ci praw-

nej dla celów dowodowych (ad probationem), której konsekwencj  s  szcze-

gólne ograniczenia dowodowe.  

Nie zmieniło tego stanu rzeczy wej�cie w #ycie 1 stycznia 1961 r. Ko-

deksu post"powania administracyjnego
26

. Jego regulacja w pierwotnej wersji 

(obowi zuj cej do 1980 r.
27

) spowodowała przyj"cie swobodnej oceny dowo-

dów w odniesieniu do wszystkich $ródeł dowodowych. Niemniej wyj tek od 

tej zasady stanowiły akty stanu cywilnego, które z mocy przepisu szczegól-

nego nie podlegały takiej ocenie. Wył czn  moc dowodow  aktu stanu cy- 

wilnego nale#ało rozumie% zarówno w aspekcie dopuszczenia dowodu, jak  

23 Dz. U. Nr 41, poz. 189. 
24 Tekst jedn.: Dz. U. 1950, Nr 40, poz. 364. 
25 Przepis art. 149 dekretu z dnia 23 czerwca 1945 r. – Kodeks Wojskowego Post"powania 

Karnego (tekst jedn.: Dz. U. 1956, Nr 22, poz. 103) stanowił: „Protokół stanowi wył czny 

dowód zachowania form post"powania, chyba #e udowodniono fałsz lub omyłk"”. 
26 Tekst pierw.: Dz. U. 1960, Nr 30, poz. 168 ze zm. 
27 Ustaw  z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym S dzie Administracyjnym oraz o zmia-

nie ustawy – Kodeks post"powania administracyjnego (Dz. U. Nr 4, poz. 8) dodano art. 701, 

dotycz cy zasad przeprowadzania dowodu z dokumentu urz"dowego. W tek�cie jedn. (Dz. U. 

1980, Nr 9, poz. 26) był to art. 76. 
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i jego bie# cego warto�ciowania oraz formułowania ko!cowego s du reasu-

muj cego. 

Rozwi zanie takie zostało tak#e przyj"te w obowi zuj cej nadal ustawie  

z 29 wrze�nia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego.  

Powy#sza retrospekcja nie była tylko dygresj  w przeszło�%, ale ukazała 

prawne kształtowanie si" mocy dowodowej aktów stanu cywilnego. Obowi -

zuj ca od ponad pi"%dziesi"ciu lat koncepcja szczególnego charakteru tego 

�rodka dowodowego przez upływ czasu została dobitnie utrwalona w porz d-

ku prawnym i de lege lata nie budzi wyra$nych zastrze#e!. Nie jest jednak 

dostatecznie spetryfikowana w teorii i wywołuje czasem w tpliwo�ci w bie-

# cej praktyce.  

III 

Pobie#na analiza przytoczonych powy#ej podstaw prawnych pozwala 

sformułowa% tez", #e prawo przyznało aktom stanu cywilnego na potwierdze-

nie pewnych okoliczno�ci nie tylko pierwsze!stwo przed wszelkimi innymi 

dowodami, ale w odniesieniu do tych zaszło�ci wprowadziło wył czno�% tego 

�rodka dowodowego. Zastosowanie takiej techniki regulacji prawnej jest te#
wyrazem powszechnego ograniczenia dowodowego w post"powaniu przed 

organem władzy publicznej. O ile wyst"puj ca w niektórych sprawach preklu-

zja dowodowa stanowi temporalne ograniczenie dowodzenia pewnych faktów, 

o tyle wył czno�% jakiego� �rodka dowodowego pozostaje ograniczeniem ilo-

�ciowym. Ta ostatnia forma jest przy tym postaci  bezwzgl"dnego ogranicze-

nia dowodowego. Niemniej jednak wył czno�% �rodka dowodowego przes dza 

tak#e w praktyce o ograniczeniu dowodzenia pewnych faktów
28

. W tym 

wzgl"dzie chodzi głównie – ale nie wył cznie – o kwesti" dopuszczenia aktu 

stanu cywilnego jako dowodu w sprawie. Przenosz c na ten grunt ustalenia 

doktryny procesu karnego mo#na stwierdzi%, #e wyst"puje tu zakaz dowo-

dowy niezupełny
29

. 

Sposób dochodzenia przez organ władzy publicznej do ustalenia podstawy 

faktycznej rozstrzygni"cia przy wył cznym wykorzystaniu aktu stanu cywil-

nego, nie opiera si" na czynno�ciach wyja�niania czy ustalania, ale na stwier-

dzaniu stanu cywilnego osoby. Akty stanu cywilnego nie s  tylko pomocni-

28 Szerzej: A. SK(PSKI, Ograniczenia dowodzenia w procesie cywilnym, „Zeszyty Nauko-

we UJ”. Prace Prawnicze, 1981, z. 93, s. 31 n. 
29 M. CIE&LAK, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, t. I, Warszawa 1995, s. 265 n. 
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czym $ródłem informacji o zdarzeniach, lecz stanowi  tzw. dowód z przezna-

czenia
30

. O ile odpisy zupełne i skrócone aktu stanu cywilnego mo#na byłoby 

stara% si" zakwalifikowa% do dokumentów urz"dowych
31

, o tyle sam akt stanu 

cywilnego stanowiłby z tego punktu widzenia tzw. dowód nienazwany. Warto 

przypomnie%, #e z mocy prawa dowodem jest akt stanu cywilnego, ale nie 

ksi"ga stanu cywilnego. Jest ona tylko zapisanym no�nikiem informacji.  

W ksi"dze – obok aktów stanu cywilnego – dokonuje si" tak#e innych wpi-

sów
32

, którym nie przysługuje wył czna moc dowodowa
33

. Z tych wpisów nie 

wydaje si" odpisów, ale po�wiadcza si" ich dokonanie lub brak w drodze 

za�wiadczenia
34

. W tpliwo�ci budzi kwestia, czy odpisy z aktu stanu cywilne-

go maj  tak  sam  moc dowodow , co sporz dzony w ksi"dze akt stanu cywil-

nego. Wydaje si", #e ustawodawca zrównał moc dowodow  aktów i odpisów  

z tego wzgl"du, #e odpisy stanowi  z zało#enia powtórzenie tre�ci aktu stanu 

cywilnego. Mo#na tak#e powiedzie%, #e z uwagi na zasad" wzgl"dnej jaw-

no�ci ksi g stanu cywilnego wydane na blankiecie urz"dowym odpisy stano-

wi  jedyn  dopuszczaln  form" uzewn"trznienia aktu. Ponadto ustawa ró#ni-

cuje odpisy z aktów oraz za�wiadczenia na okoliczno�% dokonanych w ksi"-

gach stanu cywilnego innych wpisów lub ich braku. Gdyby za�wiadczenia  

i odpisy miały mie% wi"c tak  sam  moc dowodow , bezprzedmiotowe stałoby 

si" ich odr"bne traktowanie w ustawie. Odpis nie jest zatem szczególn  form 
za�wiadczenia. Egzegeza przepisów rozdziału 9 p.a.s.c. pozwala nawet sfor-

mułowa% tez", #e z mocy prawa wył czona pozostaje mo#liwo�% wydania za-

�wiadczenia w celu potwierdzenia faktów, pierwotnie stwierdzonych aktami 

stanu cywilnego.  

Akt stanu cywilnego stanowi zatem odr"bn  kategori" dowodów. Regula-

cja art. 4 p.a.s.c. koresponduje z przepisami post"powania o otwartej klasie 

dowodów, gdzie tylko przykładowo wyró#nia si" najcz"stsze �rodki dowo-

dowe, za� dokonane wyliczenie nie hierarchizuje dowodów, ale sugeruje 

30 J. BENTHAM, Traktat o dowodach s#dowych, oprac. E. Dumont, przekład F. Rekłajtys, 

Gniezno 1934, s. 28; M. CIE&LAK, Polska procedura karna. Podstawowe zało%enia teoretyczne, 

Warszawa 1984, s. 430 n. 
31 Por. L. RATAJCZYK, Moc dowodowa wydruku komputerowego w systemie rejestracji 

stanu cywilnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1980, nr 1, s. 212 n.
32 Zob. art. 2 p.a.s.c. 
33 Stricti iuris ratio z art. 4 p.a.s.c. 
34 Zob. art. 79 pkt 2 p.a.s.c. Por. tak#e: P. KASPRZYK, Wydawanie odpisów aktów stanu cy-

wilnego i za!wiadcze& z ksi#g stanu cywilnego – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Rocz-

niki Nauk Prawnych” 18 (2008), nr 2, s. 323 n. 
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pierwsze!stwo w korzystaniu z poszczególnych z nich. Norma zawarta  

w omawianym art. 4 p.a.s.c. stanowi przy tym lex specialis wzgl"dem ko-

deksowego prawa procesowego w zakresie wyró#nienia tzw. dowodów 

nazwanych.  

Je�li akt stanu cywilnego nie zalicza si" do dowodu z dokumentu, to trud-

no rozwa#a% jego moc dowodow  w aspekcie zewn"trznym (formalnym) i we-

wn"trznym (materialnym). Trudno tak#e dyskutowa% o kontrdowodzie prze-

ciwko osnowie i ponad osnow". Akt stanu cywilnego przez udzielone odpisy 

zostaje skierowany na zewn trz tylko w celu wywołania skutku w sferze do-

wodzenia pewnych faktów. Nie s  one przy tym typowym o�wiadczeniem 

wiedzy. O autentyczno�ci charakterystycznej dla dokumentów mo#na mówi%
jedynie w odniesieniu do odpisów, cho% ogl"dzinom mo#e podlega% zarówno 

sam akt, jak i jego odpisy. Podobnie fałszywo�%: mo#e dotyczy% zarówno ak-

tu, jak i jego odpisu. Jednak#e tylko w kontek�cie przest"pnego podrobienia 

lub przerobienia dokumentu
35

, akt stanu cywilnego mo#e by% ujmowany jako 

dokument w rozumieniu art. 115 § 14 k.k.  

Najogólniej rzecz bior c, akt stanu cywilnego jest zatem kwalifikowanym 

dowodem w zakresie stanu cywilnego – tak#e w tym wzgl"dzie, #e osoba 

przedkładaj ca odpis z takiego aktu jest zwolniona od przedstawiania dalszych 

dowodów
36

. 

Akty stanu cywilnego nie tylko utrwalaj  zdarzenia podlegaj ce rejestracji 

w ksi"gach stanu cywilnego, ale umo#liwiaj  za pomoc  odpisów dowodne 

ich potwierdzenie przez proceduj cy organ władzy publicznej na poziomie 

bliskim pewno�ci. Przyjmowana jest zatem fikcja prawna prawdziwo�ci do-

wodzonych okoliczno�ci. Dlatego te# w praktyce nie mo#e doj�% do zast pie-

nia dowodu z aktu stanu cywilnego innym �rodkiem dowodowym. Nie mo#na 

te# uzupełnia% czy zaw"#a% zdarze! tam stwierdzonych.  

Na marginesie warto doda%, #e ustawa p.a.s.c. odr"bnie traktuje poj"cia 

„stwierdzania” i „ustalania”. Nie s  to desygnaty tej samej nazwy, ale zró#ni-

cowane merytorycznie działania organizacyjno-prawne. Poj"cie „ustalania” 

zostało u#yte w kontek�cie badania lub poszukiwania pewnego stanu faktycz-

nego. Okre�lenie „stwierdzenie” oznacza natomiast autorytatywn  konstatacj"
tego# stanu. 

35 Zob. art. 270 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 

ze zm.) [dalej cyt.: k.k.]. 
36 J. LITWIN, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961, s. 28. 



Preponderancja aktów stanu cywilnego 25

Przedstawiona konstrukcja prawna powoduje to zwi zanie organu władzy 

publicznej tre�ci  aktu stanu cywilnego na etapie rozpoznania sprawy. Musi 

on zatem uzna% zawarte w nim stwierdzenie za prawdziwe i miarodajne do 

ustalenia dowodzonej okoliczno�ci. Zdarzenie stwierdzone aktem stanu cywil-

nego stanowi fakt w istocie wymykaj cy si" spod kontroli merytorycznej pro-

ceduj cego organu. Tre�% aktu musi zosta% przeze! uznana za zgodn  z rze-

czywistym stanem rzeczy. 

W �wietle art. 4 in fine p.a.s.c. niezgodno�% aktu z prawd  mo#e by% udo-

wodniona w post"powaniu s dowym. Niezgodno�% z prawd  aktu stanu cy-

wilnego mo#e by% stwierdzona tylko w post"powaniu s dowym o uniewa#nie-

nie, sprostowanie lub ustalenie tre�ci aktu. W tym wzgl"dzie nale#y rozgrani-

czy% tryb procesu i drog" post"powania nieprocesowego. We wszystkich spra-

wach z dochodzenia praw stanu cywilnego – sprawach niemaj tkowych z za-

kresu prawa rodzinnego, konieczny jest tryb procesu, a zapadły w nim wyrok 

stanowi podstaw" wpisania wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego. 

Natomiast w sprawach o uniewa#nienie, sprostowanie lub ustalenie tre�ci aktu 

s d orzeka na drodze post"powania nieprocesowego.  

St d te# rodzi si" pytanie: czy aktom stanu cywilnego przysługuje do-

mniemanie zgodno�ci z prawd ? W �wietle art. 30 p.a.s.c. akt stanu cywilnego 

uniewa#nia si", je#eli stwierdza zdarzenie niezgodne z prawd  albo uchybie-

nia powstałe przy sporz dzeniu aktu zmniejszaj  jego moc dowodow . Ozna-

cza to, #e akt stanu cywilnego nie traci szczególnej mocy dowodowej ex lege. 

Wydaje si", #e przewidziana sankcja uniewa#nienia powinna by% rozumiana 

jako uchylenie z przyczyn niewa#no�ci ze skutkiem ex nunc37
. St d te# mo#na 

wnosi%, #e aktom stanu cywilnego przysługuje domniemanie prawdziwo�ci  

i wiarygodno�ci, co zawiesza wzgl"dem nich stosowanie zasady swobodnej 

oceny dowodów. Uniewa#nienie aktu stanu cywilnego nie powoduje przy tym 

podstawy do wznowienia post"powania i wzruszenia aktu. Nawi zuj c do cy-

wilistycznej konstrukcji sankcji niewa#no�ci, mo#na tu mówi% o jej wzgl"dnej 

postaci.  

37 Mo#na jednak zapyta%, czy zasada zwi zania organów władzy publicznej skutkami 

prawnymi aktu stanu cywilnego doznaje ograniczenia w my�l koncepcji tzw. bezwzgl"dnej 

niewa#no�ci, zgodnie z któr  akt prawny, dotkni"ty wadami godz cymi w jego istot", nie wy-

wołuje skutków prawnych. W takich sytuacjach organ władzy publicznej nie jest zwi zany 

skutkami aktu, a jego prawidłowo�% mo#e by% przedmiotem oceny s du lub innego organu 

pa!stwowego. Wydaje si", #e do aktów stanu cywilnego nie mo#e mie% zastosowania teoria 

tzw. nie-aktów. A zatem zasada trwało�ci aktów stanu cywilnego rozumiana jest �ci�lej ni#  

w przypadku decyzji administracyjnych.  
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Zarzuty niezgodno�ci z prawd  aktu stanu cywilnego lub jego niewiary-

godno�ci stanowi  zatem tylko impulsy do ubiegania si" o zniesienie aktu sta-

nu cywilnego. Powinny by% zatem zgłoszone jako wnioski o wszcz"cie odr"b-

nego post"powania s dowego w celu uniewa#nienia aktu stanu cywilnego. Od 

uznania s du zale#y, czy – stosownie do okoliczno�ci – nale#y uniewa#ni% akt 

stanu cywilnego z powodu nieprawdziwo�ci, czy z powodu uchybie! umniej-

szaj cych jego moc dowodow  (s d działaj cy jako organ kontroli, nie jest 

zapewne zwi zany podniesionymi zarzutami i przez wzgl d na ratio aktów 

stanu cywilnego mo#e orzeka% ultra petitum). Kryterium tego uznania stanowi 

ustalenie, #e zaskar#ony akt stwierdza zdarzenia nieprawdziwe albo uchybie-

nia powstałe przy sporz dzaniu aktu stanu cywilnego, powoduj  taki stopie!
niewiarygodno�ci, #e nale#y akt ten uzna% za niewa#ny.  

Podniesione w nominalnym post"powaniu zarzuty nieprawdziwo�ci lub 

niewiarygodno�ci aktu stanu cywilnego mog  by% odebrane przez organ wła-

dzy publicznej jako zaprzeczenie, zło#one celem wyparcia si" zdarzenia 

stwierdzonego aktem. Samo twierdzenie tego typu nie podwa#a jeszcze praw-

dziwo�ci lub wiarygodno�ci aktu stanu cywilnego. Musi ono zosta% dowie-

dzione w odr"bnym post"powaniu o uniewa#nienie aktu stanu cywilnego.  

Uniewa#nienie aktu powoduje tak#e utrat" mocy dowodowej przez udzie-

lone z niego odpisy. Niemniej posługiwanie si" odpisem uniewa#nionego aktu 

jest w praktyce mo#liwe i, co wi"cej, nierzadko spotykane. Wskutek toczenia 

si" nominalnego post"powania odpis – o ile został dopuszczony – nadal pozo-

staje w jakim� sensie dowodem, za� problemem pozostaje jego warto�% dowo-

dowa w całokształcie materiału procesowego i ewentualnie podniesionych 

przez jego uczestników wniosków i rekryminacji przeciw temu odpisowi. 

Mog  tak#e zdarzy% si" przypadki przemilczenia okoliczno�ci uniewa#nienia 

aktu i �wiadomego dopuszczenia do obrotu odpisu zniesionego aktu, co nie 

stanowi penalizowanego posłu#enia si" sfałszowanym (podrobionym lub prze-

robionym) dokumentem, cho% jego osnowa mo#e niew tpliwie po�wiadcza%
nieprawd". Ponadto, o ile za�wiadczenie potwierdza stan faktyczny lub praw-

ny osób b d$ rzeczy na dzie! jego wydania, o tyle akt, a co za tym idzie – 

jego odpis stwierdza uprzednie zdarzenie. Niemniej, odpis stanowi powtórze-

nie tre�ci aktu w okre�lonej dacie. W zwi zku z tym, w praktyce obrotu praw-

nego im starszy jest przedkładany odpis aktu, tym wi"ksze prawdopodobie!-

stwo, #e odzwierciedlony w nim akt uległ zmianie albo został uniewa#niony. 
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IV 

Wydaje si", #e podniesienie zarzutu nieprawdziwo�ci lub niewiarygodno-

�ci przeciwko aktowi jest zdarzeniem procesowym, które powoduje prze-

szkod" w kontynuowaniu post"powania, co prawda usuwaln , ale wpływaj c 
na jego dalszy tok. Mimo #e akt stanu cywilnego sam w sobie nie stanowi 

orzeczenia prejudycjalnego, głównie z tej przyczyny, #e niczego nie roz-

strzyga (w tym nie rozstrzyga zagadnienia wst"pnego), ale zakwestionowanie 

jego prawdziwo�ci lub wiarygodno�ci, czy te# wywiedzenie i litispendencja 

wniosku o jego uniewa#nienie, sprostowanie lub ustalenie tre�ci, powoduj 
przerwanie biegu post"powania administracyjnego

38
, albo mog  spowodowa%

przerwanie biegu post"powania cywilnego
39

. Z tej racji, #e s d karny roz-

strzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne (a wi"c tak#e prejudy-

cjalne), oraz nie jest zwi zany rozstrzygni"ciem innego s du lub organu  

(z wyj tkiem prawomocnego rozstrzygni"cia s du, kształtuj cego prawo lub 

stosunek prawny)
40

, nie zachodzi tam ani prejudycjalno�% aktów stanu cywil-

nego, ani prejudycjalno�% orzecze! wydanych na tle ich weryfikacji
41

. Preju-

dycjalno�%, w �cisłym znaczeniu, jako zwi zanie kwalifikowane, powinna 

skutkowa% prawnym zobowi zaniem organu – przed którym toczy si" post"-

powanie administracyjne lub cywilne – do przyj"cia orzeczenia innego organu 

władzy publicznej, przes dzaj cego o pewnym zagadnieniu prawnym, za 

przesłank" do wydania rozstrzygni"cia w procedowanej sprawie. Rozstrzyg-

ni"cie merytoryczne w sprawie głównej nie mo#e przy tym sta% w sprzeczno-

�ci z rozstrzygni"ciem w kwestii prejudycjalnej. Prejudycjalno�% zachodzi 

zatem wtedy, kiedy organ prowadz cy post"powanie zetknie si" z zagadnie-

niem prawnym, bez rozstrzygni"cia którego nie mo#na załatwi% sprawy, a za-

38 Zob. art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post"powania admini-

stracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) [dalej cyt.: k.p.a.]. Incydental-

nie organ we własnym zakresie rozstrzyga kwestie prejudycjalne na podstawie art. 100 § 2-3 

k.p.a. 
39 Na podstawie art. 177 § 1 pkt l ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post"powa-

nia cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) [dalej cyt.: k.p.c.] zawieszenie post"powania  

z urz"du ma charakter fakultatywny i zale#y od oceny s du. W praktyce wstrzymanie si" przez 

s dy od samodzielnego rozstrzygania kwestii prejudycjalnej dotyczy głównie zagadnie! wst"p-

nych, nale# cych do wła�ciwo�ci organów administracji. 
40 Zob. art. 8 k.k.  
41 Por. K. GONDOREK, A. USTOWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, War-

szawa 1991, s. 44 n. 
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gadnienie to stanowi samodzielny przedmiot (spraw"), do rozstrzygni"cia któ-

rej wła�ciwy jest inny s d lub inny organ władzy publicznej. W tym kontek�-
cie akt stanu cywilnego nie mo#e by% zatem uznany za prejudykat procesowy. 

Zagadnieniem wst"pnym mo#e by%, co najwy#ej, zainicjowana procedura jego 

uniewa#nienia. Ponadto, zagadnieniem wst"pnym w sprawach dochodzenia 

praw stanu cywilnego mo#e by% okoliczno�% niesporz dzenia aktu w ogóle
42

.  

V 

O ile odr"bne załatwienie wytoczonej kwestii weryfikacji aktu stanu cy-

wilnego mo#e by% wi # ce na etapie rozstrzygania sprawy jedynie w post"-

powaniu cywilnym czy administracyjnym, o tyle na etapie rozpoznania 

sprawy ma charakter wi # cy we wszystkich rodzajach i typach post"powa!.

W tym wzgl"dzie norma z art. 4 p.a.s.c. nie doznaje #adnych ogranicze!, co 

powoduje, #e ma ona zastosowanie równie# w post"powaniu karnym
43

. W tej 

sferze nie mo#e doj�% do dowolnego traktowania tre�ci aktów stanu cywilnego 

przez s d karny. Jednak#e szczególna pozycja aktu stanu cywilnego w syste-

mie �rodków dowodowych powoduje, #e wprowadza on odst"pstwo od ogól-

nej zasady swobodnej oceny dowodów. Wył czna moc dowodowa aktu stanu 

cywilnego, b"d ca wyj tkiem od powy#szej zasady, nie mo#e by% jednak ro-

zumiana skrajnie. Nie rozci ga si" ona na dane, które zostały obj"te tre�ci 
prawidłowo sporz dzonego aktu, ale wykraczaj  poza jego zakres przedmio-

towy. Wył czna moc dowodowa danego aktu jest zwi zana z zarejestrowanym 

zdarzeniem, maj cym z mocy ustawy wpływ na stan cywilny osób. Rejestracja 

stanu cywilnego dotyczy urodze!, mał#e!stw oraz zgonów osób i jest doko-

nywana w formie aktów urodzenia, mał#e!stwa oraz zgonu (art. 1 i 2 p.a.s.c.). 

Niemniej jednak do aktu stanu cywilnego wpisuje si" tak#e stany i zaszło�ci 

oraz dane niepodlegaj ce ustawowej rejestracji. W odniesieniu do tych fak-

tów, akt nie stanowi dowodu wył cznego
44

. W tym zakresie nie powinien by%
jednak potraktowany jako dowód zwykły, podlegaj cy ocenie organu władzy 

publicznej. Warto�% dostarczonej informacji zale#y bowiem od ustalenia cha-

rakteru o�wiadczenia wiedzy. Jestem zdania, #e w tym pozostałym zakresie 

42 LITWIN, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, s. 225. 
43 Por. A. GABERLE, Dowody w s#dowym procesie karnym. Teoria i praktyka, Warszawa 

2010, s. 272 n.; a tak#e: M. CIE&LAK, Polska procedura karna. Podstawowe zało%enia teore-

tyczne, Warszawa 1984, s. 430 n. 
44 S. GRZYBOWSKI, System prawa cywilnego, t. I: Cz !" ogólna, Wrocław 1974, s. 352. 
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rzeczowym, aktom stanu cywilnego tak#e przysługuje szczególna moc dowo-

dowa, ale ju# nie wył czna.  

Wył czna moc dowodowa nie dotyczy tak#e przypadków rozpoznawania 

na drodze procesu spraw z dochodzenia praw stanu cywilnego. Przepisy 

szczególne wzgl"dem art. 4 p.a.s.c. (np. art. 63 i n. k.r.o.
45

 czy art. 425 k.p.c.) 

przewiduj  przeprowadzenie dowodów w zakresie okoliczno�ci zawartych  

w sporz dzonych aktach stanu cywilnego. 

VI 

Zał czenie odpisu aktu stanu cywilnego do pisma (podania, powództwa, 

skargi, wniosku) wszczynaj cego post"powanie, mo#e wreszcie stanowi% wy-

móg formalny, ustalony w wielu przepisach szczególnych
46

. W tym wypadku 

zał czenie odpisu nie przes dza o rozstrzygni"ciu i rozpoznaniu sprawy, ale 

gwarantuje nadanie jej biegu i – poniek d – merytoryczne rozpatrzenie. W po-

st"powaniu s dowym konieczno�% spełnienia wymogów formalnych w zasa-

dzie nie doznaje wyj tków, jednak#e powstaje w tpliwo�%, czy w sytuacji, gdy 

45 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku!czy (Dz. U. Nr 9, poz. 59  

ze zm.). 
46 Przykładowo – art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zado�%uczynieniu rodzinom 

ofiar zbiorowych wyst pie! wolno�ciowych w latach 1956-1989 (Dz. U. Nr 91, poz. 741  

ze zm.); art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Słu#bie Wi"ziennej (Dz. U.  

Nr 79, poz. 523 ze zm.). Zob. tak#e np. rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  

z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie okre�lenia dowodów stanowi cych podstaw" przyznania  

i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzy!stwa (Dz. U.  

Nr 65, poz. 742 ze zm.); rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 17 wrze�nia 2003 r. 

w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolno�ci do domów dla matki  

i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i dzia-

łania tych placówek (Dz. U. Nr 175, poz. 1709 ze zm.); rozporz dzenie Ministra Spraw We-

wn"trznych i Administracji z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu prze-

prowadzania post"powania kwalifikacyjnego do słu#by przygotowawczej oraz do słu#by kan-

dydackiej w Biurze Ochrony Rz du (Dz. U. Nr 37, poz. 338 ze zm.); rozporz dzenie Rady Mi-

nistrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania 

pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych obj"tej planem rozwoju obszarów wiej-

skich (Dz. U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.); rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn"trznych  

i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz 

warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze �rodków bud#etu pa!stwa (Dz. U. 

Nr 91, poz. 57); rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 wrze�nia 2010 r. w spra-

wie słu#by przygotowawczej (Dz. U. Nr 170, poz. 1144). 
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organ post"powania administracyjnego ma wiedz" co do zdarze! podlega- 

j cych rejestracji stanu cywilnego, uzyskan  w zwi zku z prowadzonymi 

uprzednio post"powaniami (fakty znane organowi z urz"du), konieczne jest 

przedkładanie odpisu aktu stanu cywilnego, tylko z tej racji, aby uczyni% za-

do�% wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Notoria urz"dowe 

wszak#e nie wymagaj  dowodu, a zło#enie podania obarczonego brakami 

formalnymi w tym zakresie nie powinno powodowa% pozostawienia podania 

bez rozpoznania z racji obowi zywania art. 220 k.p.a. Przepis ten dotyczy 

wszak#e ograniczenia # dania za�wiadcze! wymaganych prawem, ale powi-

nien tak#e mie% – per analogiam – zastosowanie i w takiej kwestii. Uwaga ta 

odnosi si" tak#e do sytuacji, kiedy organ administracyjny ustali powy#sze 

zaszło�ci we własnym zakresie na podstawie posiadanej ewidencji lub prowa-

dzonych rejestrów (ksi g), albo innych danych. Niemniej jednak uzyskanie 

wiadomo�ci obj"tych aktem stanu cywilnego z innych $ródeł ni# odpis, po-

winno by% utrwalone w materiale post"powania w formie adnotacji urz"dowej. 

Z pewno�ci  nie mo#na w tym zakresie odbiera% od strony o�wiadcze! lub 

zezna!. Czynno�ci tych nie uzasadniaj  nawet wzgl"dy ekonomiki proceso-

wej, a zwłaszcza okoliczno�%, #e uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego wi #e 

si" zwykle z powstaniem obowi zku uiszczenia opłaty skarbowej
47

. 

Warto tak#e przypomnie%, #e zgodnie z przepisem art. 3 § 1 k.r.o. osoby 

zamierzaj ce zawrze% mał#e!stwo, powinny zło#y% lub przedstawi% kierowni-

kowi urz"du stanu cywilnego dokumenty niezb"dne do zawarcia mał#e!stwa, 

okre�lone w art. 54 i n. tego kodeksu (m.in. odpis skrócony aktu urodzenia –  

o ile nie został on sporz dzony w urz"dzie stanu cywilnego, w którym nast pi 

sporz dzenie aktu mał#e!stwa). W �wietle dyspozycji art. 3 § 2 k.r.o., je#eli 

otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzaj ca zawrze% mał#e!stwo jest 

obowi zana zło#y% lub przedstawi% kierownikowi urz"du stanu cywilnego, 

napotyka trudne do przezwyci"#enia przeszkody, s d mo#e zwolni% t" osob"
od obowi zku zło#enia lub przedstawienia tego dokumentu. Uwa#am, #e po-

wy#szej regulacji nie nale#y odnosi% do omówionych etapów rozstrzygania 

czy rozpoznawania spraw, ale ujmowa% j  w kategoriach omawianych tu wy-

mogów formalnych. Niemniej jednak ocena formalna nie nast"puje na etapie 

przedprocesowym, ale stanowi jedn  z pierwszych czynno�ci w zawisłej ju#
sprawie. W tym zakresie zainteresowani posiadaj  co najmniej prawo suplika-

47 Zob. zał cznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowe (Dz. U.  

Nr 225, poz. 1635 ze zm.). 
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cji. Rozpatrzenie sprawy jest bowiem obowi zkiem a nie prawem wła�ciwego 

organu. Sprawy nie pozostawia si" bowiem bez biegu.  

* 

Powy#sze rozwa#ania wykazały, #e akt stanu cywilnego i jego odpis sta-

nowi  dowód o szczególnym znaczeniu. Jego wył czno�% nie ma jednak cha-

rakteru absolutnego, a nadto powinna by% interpretowana �cie�niaj co. Nie-

mniej akt stanu cywilnego wraz z jego odpisem zajmuj  wysok  pozycj"  

w polskim prawie dowodowym. Wobec wynikaj cego z ich istoty zakazu do-

wodowego, id  wy#ej ani#eli inne $ródła wiadomo�ci o faktach, a nadto nie 

poddaj  si" swobodnej ocenie. St d te# uzasadniona jest teza o preponderancji 

polskich aktów stanu cywilnego. 

Słowa kluczowe: charakter dowodu z aktu stanu cywilnego, moc dowodowa aktu stanu cywilnego, 

wył czna moc dowodowa aktu stanu cywilnego. 

Preponderance  

of certificates of civil status 

Summary 

The article focuses on certificates of civil status serving as evidence. Such evidence plays  

a substantial role in explanatory proceedings, especially in fact finding. The evolution the legal cha-

racter of the certificates reveals their increased weight and force of evidence. Such a certificate 

ranks highly in law of evidence. It also differs from classic official documents in terms of authen-

ticity yet resembling them in terms of truthfulness and reliability. The latter aspects involve a pre-

sumption that can be rebutted in nullity proceedings for a civil status certificate. Its rebuttal can 

serve as input for other administrative and civil proceedings (not penal), though the certificate itself 

does not constitute a prejudication. It is however binding during the examination of a civil, criminal 

or administrative case, and it can constitute a formally required initial document in administrative 

proceedings or appearance of interested parties. 

Key words: character of evidence based on civil status certificate, evidence force of personal status 

certificate, exclusive force of evidence of civil status certificate. 

Translated by Tomasz Pałkowski
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Die Präponderanz  

der Personenstandsurkunden 

Zusammenfassung 

Der Artikel betrifft den Beweis aus der Personenstandsurkunde. Dieser Beweis spielt im Er-

mittlungsverfahren und besonders beim Beweisen von Tatsachen eine besondere Rolle. Die Evolu-

tion des Rechtscharakters der Personenstandsdokumente zeugt von einer Zunahme des Gewichts 

und der Beweiskraft solcher Urkunden. Die Personenstandsurkunde nimmt einen besonderen Platz 

im Beweisrecht ein. Dabei unterscheidet sie sich von den klassischen amtlichen Dokumenten hin-

sichtlich ihrer Authentizität, ähnelt ihnen aber hinsichtlich ihrer Wahrhaftigkeit und Glaubwürdig-

keit. Auf diesem letzten Gebiet gebührt ihr ein gewisser Vermutungscharakter, der im Gerichtsver-

fahren über die Ungültigkeitserklärung einer Personenstandsurkunde angefochten werden kann. Die 

Frage ihrer Entkräftung kann eine einführende Angelegenheit für ein anderes Verwaltungs- und 

Zivilverfahren (aber nicht Strafverfahren) bilden, obwohl die Urkunde selbst kein Präjudiz darstellt. 

Trotzdem ist sie auf der Stufe der Aufklärung einer zivil-, straf- oder verwaltungsrechtlichen Sache 

verbindlich und kann das in den Einzelbestimmungen vorgesehene formale Erfordernis eines 

Schreibens zur Einleitung eines Verwaltungsverfahrens oder der Meldung Interessierter darstellen. 

Schlüsselwörter: Charakter des Beweises aus der Personenstandsurkunde, Beweiskraft der Per-

sonenstandsurkunde, ausschließliche Beweiskraft der Personenstandsurkunde. 

Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich
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