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Dochodzenie roszczeń reprywatyzacyjnych w świetle
orzecznictwa sądów cywilnych i administracyjnych
oraz Trybunału Konstytucyjnego
adw. Józef Forystek*
Pomimo upływu ponad 20 lat od transformacji ustrojowej brak jest nadal faktycznej woli politycznej uchwalenia
ustawy reprywatyzacyjnej. Wskutek tego zaniechania wiele osób zostało pokrzywdzonych, a szkody związane
z niemożnością odzyskania bezprawnie utraconego po II wojnie światowej mienia (bo bez „słusznego” odszkodowania) stale rosną. Osoby te zostały zmuszone do poszukiwania ochrony prawnej w ramach dostępnych
im procedur sądowo-administracyjnych. Pomimo, że zwykle są to bardzo kosztowne i długotrwałe procedury,
to jednak w sporej części przypadków kończą się odzyskaniem w naturze utraconego majątku, a w przypadku
niemożności jego odzyskania wypłatą przez Skarb Państwa odszkodowania. Przedstawione w niniejszym
artykule orzeczenia są zbiorem czysto autorskim, będącym wynikiem dwudziestoletniego (od 1991 r.) prowadzenia przez Autora różnych spraw reprywatyzacyjnych. Ponieważ omawiana problematyka jest bardzo
rozległa, zestawienie to nie aspiruje do miana wyczerpującego, ani też ukazującego wszystkie pojawiające się
w tym orzecznictwie problemy, jednak są to orzeczenia najczęściej wykorzystywane przy prowadzeniu spraw
reprywatyzacyjnych oraz najczęściej przywoływane przez orzekające w takich sprawach składy sędziowskie.

Wstęp
Przez „sprawy reprywatyzacyjne” rozumieć należy
sprawy administracyjne i cywilne zmierzające do restytucji naturalnej utraconej własności rzeczy (najczęściej
nieruchomości, ale również i ruchomości) lub uzyskania pełnej rekompensaty (odszkodowania) w związku
z definitywną utratą własności tych rzeczy, które zostały
w latach 1944–1989 znacjonalizowane lub wywłaszczone
na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów naruszających podstawowe standardy demokratycznego państwa prawa służące ochronie prawa własności1.
Wyraźne są tendencje współczesnych porządków prawnych do realizacji zasady pełnej rekompensaty szkód
spowodowanych bezprawnymi działaniami władzy publicznej i maksymalnego ułatwienia jak najszybszego zaspakajania roszczeń osób poszkodowanych. Już w latach
60. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu
wyraził pogląd o odpowiedzialności Państwa za szkody spowodowane bezprawiem legislacyjnym. Tendencje
te znalazły także wyraz w dokumentach międzynarodowych, tj. w Zasadzie VI rekomendacji Nr 84/5 Komitetu
Ministrów Rady Europy z 18.9.1984 r. dotyczącej odpowiedzialności władzy publicznej2, oraz w art. 41 ust. 3
Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej3. Stosownie
do zasady VI Rekomendacji decyzje przyznające odszkodowanie powinny być wykonywane jak najszybciej,
a w przypadku, gdy prawo krajowe przewiduje specjalny
tryb dochodzenia roszczeń, powinien być on łatwo dostępny i szybki. Ponadto, przepisy odnoszące się do termi-

nów dochodzenia odszkodowania nie powinny ograniczać
roszczenia o odszkodowanie4. Roszczenia reprywatyzacyjne znajdują także zakotwiczenie w art. 1 Pierwszego
Protokołu Dodatkowego do Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności5, który wyznacza
granice ingerencji państw w prawo własności. Przepis ten
stanowi, że każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do
poszanowania swego mienia. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym
i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie
z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego.

* Partner Zarządzający w Kancelarii „Forystek & Partnerzy”, specjalizujący się w sprawach reprywatyzacyjnych. Referat przygotowany w ramach Seminarium zorganizowanego przez Wydawnictwo C.H. Beck oraz
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, pt. „Prawne aspekty reprywatyzacji”
(Warszawa, wrzesień 2011).
1
Taką definicję „spraw reprywatyzacyjnych” zaproponowałem podczas konferencji II Kolokwium Jagiellońskiego z 19.11.2010 r. Zob. więcej:
J. Forystek, Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa w sprawach reprywatyzacyjnych, TPP Nr 3/2011.
2
Zob. M. Safjan, Rekomendacja nr R (84)15 w sprawie odpowiedzialności władzy publicznej a stan obowiązujący w Polsce [w:] Standardy
prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. II: Prawo cywilne, Warszawa
1995.
3
Dz.Urz. C z 14.12.2007 r., Nr 303/01.
4
W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004, s. 212–213.
5
Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284; dalej jako: Pierwszy Protokół do Konwencji.
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Odpersonalizowanie i zobiektywizowanie
odpowiedzialności władzy publicznej
Odpowiedzialność odszkodowawcza Państwa jest wynikiem długotrwałej ewolucji doktryny prawa. Aż do XX w.
dominowała anglosaska zasada, w myśl której Państwo nie
ponosiło żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone
działaniami związanymi z wykonywaniem władzy publicznej, zgodnie z paremią „the King can do no wrong”.
W uproszczeniu można stwierdzić, że odpowiedzialność
odszkodowawcza Państwa za szkody urzeczywistniła się
dopiero z początkiem XX w. Polska myśl prawnicza również torowała drogi ku nowoczesnemu pojmowaniu odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone jego obywatelom wychodząc z założenia służebnej roli Państwa
wobec jego obywateli. Już Konstytucja marcowa z 1921 r.,
jako jedna z pierwszych w Europie, wprowadziła przepis
art. 121 potwierdzający, że: „Każdy obywatel ma prawo do
wynagrodzenia szkody, jaką wyrządziły mu organa władzy państwowej, cywilnej lub wojskowej, przez działalność
urzędową niezgodną z prawem lub obowiązkiem służby. Odpowiedzialnem za szkodę jest Państwo solidarnie
z winnemi organami; wniesienie skargi przeciw Państwu
i przeciw urzędnikom nie jest zależne od zezwolenia władzy publicznej. Tak samo odpowiedzialne są gminy i inne
ciała samorządowe oraz organa tychże. Przeprowadzenie
tej zasady określają osobne ustawy”. W tym względzie
II Rzeczpospolita była pionierem, takim samym jak
I Rzeczpospolita uchwalając nowoczesną Konstytucję
3 maja.
Ustawowe podstawy odpowiedzialności Państwa zostały uregulowane dopiero po wydarzeniach poznańskich
z czerwca 1956 r. w ustawie z 15.10.1956 r. o odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych6. Przepisy tej ustawy zostały
następnie niemalże w całości uwzględnione w Kodeksie
cywilnym z 1964 r. w art. 417–421. Początkowo granice
odpowiedzialności Państwa były ujęte bardzo wąsko (dotyczyły wyłącznie władzy wykonawczej, miała charakter
odpowiedzialności za cudzy czyn – funkcjonariuszy, wymagała stwierdzenia winy w formie podwójnie kwalifikowanej – wyrok karny lub orzeczenie dyscyplinarne).
Przełom przyniosła dopiero uchwała Całej Izby Cywilnej
Sądu Najwyższego z 15.2.1971 r., III CZP 33/707, zawierająca „wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki
sądowej w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa
oraz państwowych osób prawnych za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych”, które ukształtowały orzecznictwo sądów powszechnych na ponad 30 lat.
Zgodnie z tym orzecznictwem, konieczną przesłanką
odpowiedzialności Państwa była wina funkcjonariusza.
Trudności w dowodzeniu winy funkcjonariuszy państwowych doprowadziły do wypracowania w orzecznictwie
koncepcji tzw. „winy anonimowej” lub „organizacyjnej”, która umożliwiła zasądzanie odszkodowań za szkody spowodowane przez nieustalonych funkcjonariuszy.
Koncepcja „winy anonimowej” w sposób wyraźny zobiektywizowała odpowiedzialność odszkodowawczą Państwa.
Kolejny krok w kierunku odejścia od czynnika subiektywnego (winy) przyniosła nowela przepisów Kodeksu
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postępowania administracyjnego z 1980 r.8, która w sposób istotny zmodyfikowała odpowiedzialność Państwa za
decyzje wydane z rażącym naruszeniem prawa. Przepis
przejściowy, tj. art. 13 ust. 2 ZmKPAU80 wyłączył przedawnienie roszczeń odszkodowawczych w stosunku do
ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych przed
1.9.1980 r. (datą powstania NSA). W myśl ówczesnego
art. 140 KPA (nowa numeracja to art. 160 KPA) stronie,
która poniosła szkodę na skutek wydania decyzji z naruszeniem przepisów prawa albo stwierdzenia nieważności
takiej decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę (damnum emergens). Artykuł 160
KPA stanowił lex specialis do przepisów KC regulujących tę
odpowiedzialność Państwa.
Można zatem stwierdzić, że w wyniku ewolucji polskiej
doktryny i orzecznictwa nastąpiło odpersonalizowanie
i zobiektywizowanie odpowiedzialności władzy publicznej, przy czym odpowiedzialność Państwa ostatecznie
objęła wszystkie władze, a więc ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Trzy zasadnicze okresy
W polskim porządku prawnym należy wyróżnić trzy
zasadnicze okresy, różniące się w sposób wyraźny podstawą prawną i zakresem odpowiedzialności Skarbu Państwa:
przedkonstytucyjny, przejściowy i po tzw. wielkiej nowelizacji z 2004 r.9.
Pierwszy okres, tzw. przedkonstytucyjny liczony jest
od wejścia w życie ustawy z 15.11.1956 r. o odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych10 (inkorporowanej z niewielkimi
zmianami do art. 417–419 KC) do 17.10.1997 r. – wejścia
w życie Konstytucji RP. W okresie tym istniał wymóg
uzyskania prejudykatu w postaci decyzji nadzorczej i wyczerpania przedsądowego trybu administracyjnego polegającego na skierowaniu wniosku do organu o przyznania
odszkodowania na podstawie art. 160 KPA (zwykle jedynie
przedłużającego procedurę uzyskiwania odszkodowania).
W świetle ówczesnego orzecznictwa milczenie władzy
(a przypadki kilkuletniego oczekiwania na wydanie takiej
decyzji nie były rzadkie) nie uprawniało do wniesienia pozwu. W takim przypadku zachodziła czasowa niedopuszczalność drogi sądowej powodująca odrzucenie przedwcześnie złożonego pozwu. Poszkodowany obowiązany
6

Dz.U. Nr 54, poz. 243.
OSNCP Nr 4/1971, poz. 59. Przypomnieć należy, że od 1.1.2004 r.
powołane zostało dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne (WSA
i NSA). Wszystkie cytowane dalej orzeczenia administracyjne od 2006 r.,
oraz większość wydanych po tej dacie opublikowane zostały na stronach
internetowych: www.orzeczenia.nsa.gov.pl, www.prokuratoria.gov.pl, albo
w dostępnych Systemach Informacji Prawnej. Jeżeli nie zostały opublikowane ich wersje elektroniczne, wówczas wskazano inne miejsca ich publikacji – dotyczy to głównie orzeczeń starszych.
8
Ustawa z 31.1.1980 r. o Naczelnym Sądzie administracyjnym oraz
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. Nr 4,
poz. 8; dalej jako: ZmKPAU80.
9
Ustawa z 17.6.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 162, poz. 1692; dalej jako: ZmKCU04.
10
Dz.U. Nr 3, poz. 17 ze zm.
7
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był do bardzo szybkiego kierowania pozwu (30-dniowy
termin zawity liczony od daty otrzymania odmownej decyzji odszkodowawczej), a niedochowanie tego terminu
prawa materialnego powodowało ostateczną utratę roszczenia.
Przy tej okazji odnotować należy ważną uchwałę SN (7)
z 26.1.1989 r., III CZP 58/88, zgodnie z którą art. 160 § 1
KPA stanowił wyłączną podstawę odpowiedzialności
Skarbu Państwa za szkody poniesione na skutek wydania
decyzji z naruszeniem prawa albo stwierdzenia nieważności takiej decyzji. Sąd Najwyższy zauważył, że przepis
ten samodzielnie reguluje kwestie tak źródła szkody, trybu realizacji roszczeń, jak i problematykę przedawnienia
i w związku z tym nie ma potrzeby sięgania do przepisów
ogólnych KC.
Drugi okres, tzw. przejściowy, to okres od daty wejścia w życie Konstytucji RP do 1.9.2004 r. – daty wejścia
w życie tzw. wielkiej nowelizacji KC i KPA (ZmKCU04).
W 1997 r. nastąpiła konstytucjonalizacja prawa do odszkodowania za szkody spowodowane bezprawnymi działaniami organów władzy publicznej. Zgodnie z art. 77
ust. 1 Konstytucji RP „każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne
z prawem działanie organu władzy publicznej”. Zgodnie
z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP przepisy nowej Konstytucji
„stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej”. Ten z pozoru jednoznaczny zapis Konstytucji
wywołał rozbieżności w orzecznictwie.
Na jego tle w orzecznictwie pojawiły się dwa całkowicie różne poglądy dotyczące tak możliwości bezpośredniego stosowania Konstytucji, jak i zasady domniemania
konstytucyjności (oczywiście niekonstytucyjnych) ustaw
i dekretów. Trybunał Konstytucyjny stał i stoi na jednolitym stanowisku, że do wyłącznej kompetencji TK należy
orzekanie o niekonstytucyjności ustaw. W SN i NSA część
składów opowiedziała się jednak za bezpośrednim stosowaniem przez sądy Konstytucji RP11. W orzeczeniach
tych odwoływano się do art. 8 ust. 2 oraz art. 178 ust. 1
Konstytucji RP (zgodnie z którym sędziowie podlegają
tylko Konstytucji). We wcześniejszej Konstytucji z 1952 r.
(art. 62 Konstytucji PRL) i ustawie o sądach powszechnych
podobny zapis potwierdzał podleganie przez sędziów – tylko ustawie. Naczelny Sąd Administracyjny w kilku orzeczeniach potwierdził możliwość orzekania wprost na podstawie Konstytucji RP. Najpierw w wyroku z 6.1.2000 r.,
II SA/Gd 355/98, wyraził pogląd, że: „Niezawisłość sędziów oraz ustanowione w art. 8 ust. 2 uprawnienie wydawania orzeczeń wprost w oparciu o Konstytucję daje niezawisłemu sądowi w konkretnej sprawie uprawnienie do
odstąpienia od stosowania przepisu ustawy, który uznaje
za sprzeczny z Konstytucją. W ten sposób niezawisły sąd
spełnia rolę równoważącą w stosunku do równej mu władzy ustawodawczej”, a następnie w wyroku z 24.10.2000 r.,
V SA 613/00, potwierdził, iż: „Kognicja Naczelnego Sądu
Administracyjnego obejmuje w ramach bezpośredniego
stosowania Konstytucji (art. 8 ust. 2) także możliwość
niezastosowania in concreto przepisu ustawy. W takim wypadku istnieje powinność zastosowania bezpośrednio normy konstytucyjnej (art. 46) na wypadek konfliktu między
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treścią normy konstytucyjnej i ustawowej. Decyduje o tym
zasada zobowiązująca sąd do podległości normie hierarchicznie wyższej”.
Z czasem poglądy te znalazły się w mniejszości12,
aczkolwiek spór między TK i SN/NSA w tym zakresie nie jest zakończony, co wynika chociażby z uchwały
SN (7) z 19.5.2009 r., III CZP 139/08. Większość składów SN opowiedziała się jednak przeciwko bezpośredniemu stosowaniu Konstytucji RP i za tzw. domniemaniem konstytucyjności ustaw (tak m.in. w postanowieniu
z 30.5.2003 r., III CZP 34/03; wyroku z 21.11.2003 I CK
323/02 oraz w uchwale z 24.11.2005 r., III CZP 82/05).
Doprecyzowanie normy konstytucyjnej zawartej
w art. 77 ust. 1 Konstytucji RP nastąpiło początkowo w wyniku orzeczeń TK. Zasadnicze znaczenie miały tutaj dwa
orzeczenia TK. W pierwszym z nich – z 4.12.2001 r., SK
18/00, TK zobiektywizował odpowiedzialność Państwa
poprzez wyeliminowanie przesłanki winy stwierdzając, że
jedyną przesłanką tej odpowiedzialności jest bezprawność
działań organów władzy publicznej, tj. „działanie niezgodne z prawem”, przy czym „bezprawność” tę według TK należy rozumieć bardzo szeroko (tj. również jako sprzeczność
np. z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego). Sąd Najwyższy szybko i wprost potwierdził nowe
rozumienie art. 417 KC, bo już w wyrokach z 8.1.2002 r.,
I CKN 581/99, oraz z 26.4.2002 r., III CKN 974/00. W wyroku z 23.9.2003 r., K 20/02, TK potwierdził, że ograniczenie odpowiedzialności SP wyłącznie do damnum emergens jest niekonstytucyjne, a zatem od daty wejścia w życie
Konstytucji RP odpowiedzialność SP obejmuje także szkodę w postaci lucrum cessans. Kolejnym orzeczeniem TK
z 5.9.2005 r., P 18/04 (mającym miejsce już po ZmKCU04)
uchylony został art. 160 § 5 KPA przewidujący bardzo
krótki, bo miesięczny termin zawity do złożenia pozwu po
otrzymaniu decyzji w sprawie odszkodowania.
Trzeci okres, po „wielkiej nowelizacji” (ZmKCU04), to
okres od 1.9.2004 r., a więc rozpoczynający się tuż po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (1.5.2004 r.). Ustawowa
konkretyzacja odpowiedzialności władzy publicznej nastąpiła dopiero z chwilą wejścia w życie ZmKCU04. Jednak
wadliwe i nieprecyzyjne zredagowanie przepisu międzyczasowego, tj. art. 5 ZmKCU04, a także pominięcie w KC
odpowiednika art. 160 § 6 KPA przysparza nadal szereg trudności interpretacyjnych. Problemy pojawiły się
zwłaszcza na tle złożonych i rozciągniętych w czasie zdarzeń prawnych, gdy np. decyzja nadzorcza wydana zostaje
już po 1.9.2004 r., a dotyczy decyzji ostatecznej wydanej
z naruszeniem prawa (dalej zwaną „decyzją pierwotną lub
„decyzją niezgodną z prawem”) przed tą datą (najczęściej

11

Zob. wyrok NSA z 6.1.2000 r., II SA/Gd 355/98; wyrok SN
z 26.9.2000 r., III CKN 1089/00; wyrok SN z 29.8.2001 r., III RN 189/00;
wyrok NSA z 24.10.2000 r., V SA 613/00; wyrok SN z 10.10.2003 r., II CK
36/02; wyrok SN z 18.12.2003 r., I CK 395/02, a także ostatnio uchwałę
SN (7) z 19.5.2009 r., III CZP 139/08 (dotyczącą m.in. odpowiedzialności
SP za brak implementacji prawa wspólnotowego, także w okresie przed
1.9.2004 r. – data wejścia w życie ZmKCU04).
12
Zob. postanowienie SN z 30.5.2003 r., III CZP 33/03; wyroki SN
z 21.11.2003 r., I CK 323/02 oraz z 16.4.2004 r., I CK 291/03 oraz uchwałę
SN z 24.11.2005 r., III CZP 82/05.
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w sprawach reprywatyzacyjnych przed 1997 r., a nawet
przed 1980 r.). Praktycznie przepis ten dotyczy wszystkich
spraw reprywatyzacyjnych.
Czy zatem są to typowe, czy też atypowe zobowiązania
deliktowe?
Ostatecznie SN uchwałą z 31.3.2011 r., III CZP
112/1013, podjętą w Pełnym Składzie Izby Cywilnej rozstrzygnął, że „do roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjną wydaną przed
1.9.2004 r., której nieważność lub wydanie z naruszeniem
art. 156 § 1 KPA stwierdzono po tym dniu, ma zastosowanie art. 160 § 1, 2, 3 i 6 KPA oraz, że „jeżeli ostateczna wadliwa decyzja administracyjna została wydana przed dniem
wejścia w życie Konstytucji, odszkodowanie przysługujące
na podstawie art. 160 § 1 KPA nie obejmuje korzyści utraconych wskutek jej wydania, choćby ich utrata nastąpiła po
wejściu w życie Konstytucji”.

Rodzaje spraw reprywatyzacyjnych
Ze względu na ich przedmiot można wyróżnić co najmniej kilka grup spraw reprywatyzacyjnych, a mianowicie:
sprawy gruntów warszawskich;
sprawy reformy rolnej (dot. dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej z 6.9.1944 r.);
sprawy znacjonalizowanych przedsiębiorstw (dot. ustawy z 3.1.1946 r.);
sprawy zabużańskie;
inne sprawy [np. lasów, aptek, mienia połemkowskiego,
mienia przejętego w ramach 12 umów indemnizacyjnych, sprawy wywłaszczeniowe, w tym także dotyczące
zwrotu nieruchomości, które stały się zbędne dla celu
wywłaszczenia (art. 136 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami14), majątków opuszczonych
oraz sprawy z ustawy o remontach i odbudowie15];
W sprawach tych orzecznictwo nadal ewoluuje, a same
stany faktyczne są coraz bardziej skomplikowane. Zdarzają
się sprawy tak trudne (np. jak sprawa p. Joanny Beller –
Pałacu Biskupów Krakowskich w Warszawie), że wydanie
nawet 18 wyroków (przez NSA, WSA i ETPCz) oraz kilkunastu decyzji administracyjnych sprawy tej nie kończy.

Orzecznictwo dotyczące ogólnie wszystkich
spraw reprywatyzacyjnych
W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę
na orzeczenia o charakterze ogólnym mogące dotyczyć
wszystkich rodzajów spraw. Przez kilka lat toczył się spór
o to, przeciwko komu należy kierować roszczenia odszkodowawcze, gdy znacjonalizowana nieruchomość
została skomunalizowana, albo tego rodzaju sprawami
obecnie zajmuje się gmina. W uchwale SN z 16.11.2004 r.,
III CZP 64/04, błędnie wskazano, że w takim przypadku
odpowiedzialność ponosi gmina. Poszkodowani masowo
zaczęli przegrywać sprawy, gdyż powołana właśnie do życia Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa zgłaszała zarzut braku legitymacji biernej po stronie Skarbu Państwa.
Dopiero uchwała SN (7) z 7.12.2006 r., III CZP 99/06,
przesądziła ostatecznie, że to Skarb Państwa, a nie gmi-
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na, jest biernie legitymowany w sprawie o naprawienie
szkody wynikłej z ostatecznej decyzji administracyjnej,
także wtedy, gdy stwierdzenie jej nieważności lub stwierdzenie, że została wydana z naruszeniem prawa, nastąpiło
po 26.5.1990 r.16
Przepisy nacjonalizacyjne wkraczają w podstawowe
prawo jednostki – prawo własności. Dlatego też wszelkie
regulacje naruszające prawo własności stanowią wyjątek.
W wyroku z 8.5.1992 r., III ARN 23/9217, SN potwierdził,
że: „Brak jest podstaw do tego, ażeby przepisy nacjonalizacyjne, które wprowadziły rewolucyjne ograniczenia
prawa własności, wyjaśniać jeszcze głębiej w kierunku
ograniczenia prawa, i to w drodze wykładni rozszerzającej, wbrew brzmieniu przepisu”. Z kolei NSA w wyroku
z 15.1.2008 r., I OSK 1931/06 (dotyczącym sprawy słynnej krakowskiej restauracji „Wierzynek”, zauważył, że:
„Reguły wykładni [w demokratycznym państwie prawnym – przyp. J.F.] wyprowadzać już należy z preambuły
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r., która
stanowi o ustanowieniu prawa podstawowego dla państwa
opartego na poszanowaniu sprawiedliwości. Artykuł 2
Konstytucji RP stanowi: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Zasada demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego
zasady sprawiedliwości społecznej wyklucza formalizm
w wykładni przepisów prawa. Ograniczenie się wyłącznie
do wykładni językowej, gramatycznej bez uwzględnienia
wykładni systemowej, funkcjonalnej jest sprzeczne z regułami państwa prawnego. W wykładni przepisu prawa nie można pominąć wartości wynikających z prawa
europejskiego, wartości wynikających z Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej”, a dalej: „Dokonując wykładni restrykcyjnego ustawodawstwa okresu państwa
socjalistycznego, Sąd obowiązany jest uwzględnić wartości wynikające z prawa międzynarodowego, prawa
wspólnotowego. Ratyfikowana Konwencja o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nałożyła na
państwa obowiązek przestrzegania jej postanowień, także
w zakresie ochrony własności, gwarantowanej przez art. 1
Protokołu nr 1 Konwencji, który stanowi: „Każda osoba
fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego
mienia. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności,
chyba że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego”.
Trybunał Konstytucyjny zajmując się problematyką odszkodowania w wyroku z 8.5.1990 r., K 1/9018, zauważył, że
art. 21 ust. 2 Konstytucji RP ustanawia wzmożoną ochronę
własności, dopuszczając wywłaszczenie tylko za „słusznym
odszkodowaniem”. Według niego: „Słuszne odszkodowanie
– to odszkodowanie sprawiedliwe. Sprawiedliwe odszko13
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dowanie jest to jednocześnie odszkodowanie ekwiwalentne, bowiem tylko takie nie narusza istoty odszkodowania
za przejętą własność”, dodając iż: „Oznacza to, że powinno dawać właścicielowi możliwość odtworzenia rzeczy,
którą utracił, lub, ujmując szerzej, takie, które pozwoli
wywłaszczonemu odtworzyć jego sytuację majątkową,
jaką miał przed wywłaszczeniem. Odszkodowanie nie
może być w żaden sposób uszczuplone, i to nie tylko przez
sposób obliczania jego wysokości, ale również przez tryb
wypłacania”.
W początkowym (po transformacji ustrojowej) okresie
dominowało także bardzo wąskie rozumienie adekwatnego związku przyczynowego. Dopiero na początku XXI w.
powrócono do koncepcji wieloczłonowego i pośredniego związku przyczynowego. Obecnie w pełni akceptowany jest w orzecznictwie pogląd wyrażony przez SN już
10.12.1952 r., IC 584/5219, zgodnie z którym „związek
przyczynowy może występować jako normalny związek
przyczynowy również w sytuacji, gdy pewne zdarzenie
stworzyło warunki powstania innych zdarzeń, z których dopiero ostatnie stało się bezpośrednią przyczyną
szkody”. Przykładowo do tego orzeczenia odwołuje się SN
w wyroku z 19.6.2008 r., V CSK 18/08 oraz w postanowieniu z 12.3.2010 r., III CZP 129/09.
Ponieważ część roszczeń reprywatyzacyjnych jest niezbywalna w drodze czynności prawnych (np. o zwrot
nieruchomości wywłaszczonej, jeżeli cel wywłaszczenia
odpadł – art. 69 GospNierU, lub o rekompensatę zabużańską), toteż powstało zagadnienie, czy dopuszczalny jest
przelew wierzytelności odszkodowawczej. W uchwale
z 7.5.2009 r., III CZP 18/09, SN potwierdził, że: „dopuszczalny jest przelew wierzytelności o odszkodowanie za wydanie decyzji administracyjnej odmawiającej współwłaścicielowi tzw. gruntu warszawskiego ustanowienia wieczystej
dzierżawy lub prawa zabudowy, która uznana została za
wydaną z naruszeniem prawa”. Mimo, że uchwała ta dotyczy sprawy gruntu warszawskiego, to ma jednak zastosowanie we wszystkich sprawach, gdyż, jak wyjaśnił SN,
z chwilą wydania decyzji nadzorczej (nieważnościowej)
następuje skonkretyzowanie wierzytelności – jako odszkodowania pieniężnego, toteż od tego momentu dopuszczalny jest jej przelew, gdyż brak jest podstaw do doszukiwania
się ograniczenia jej zbywalności w naturze takiej wierzytelności.
W orzecznictwie zwrócono uwagę, że kwestia nieodwracalności skutków prawnych może być przedmiotem
wyłącznie postępowania nadzorczego, nigdy postępowania zwykłego. Pojęcie to wyjaśnił SN już w uchwale (7)
z 8.5.1992 r., III AZP 4/9220, stwierdzając, że: „odwracalność albo nieodwracalność skutku prawnego decyzji trzeba rozpatrywać, mając na uwadze zakres właściwości organów administracji publicznej oraz ich kompetencję, tzn.
umocowanie do stosowania władczych i jednostronnych
prawnych form działania. (...) Jest to nieodwracalność
skutku prawnego względna w tym znaczeniu, że »odwrócenie« tego skutku jest prawnie niedostępne dla organu
administracji publicznej działającego w granicach obowiązywania norm prawa publicznego, w formach prawnych
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właściwych dla tej administracji i w trybie postępowania
przypisanym tejże administracji”.
Ostatnio pojawiło się kilka orzeczeń SN dotyczących
związania sądów powszechnych – decyzjami administracyjnymi. Warto odnotować uchwałę SN (7) z 9.10.2007 r.,
III CZP 46/07, a przede wszystkim pogląd wypowiedziany
na tle sprawy dekretu warszawskiego w uzasadnieniu postanowienia SN z 4.6.2009 r., III CZP 28/09, odmawiającego udzielenia odpowiedzi na pytanie prawne warszawskiego sądu apelacyjnego.

Grunty warszawskie
Ponieważ znacząca część wypłacanych odszkodowań
dotyczy gruntów warszawskich – aż 73,24% w 2010 r.,
a 57,14% do 31.7.2011 r.21 – toteż w pierwszej kolejności
przedstawione zostaną najważniejsze i najciekawsze orzeczenia dotyczące dekretu Bieruta z 26.10.1945 r.22
Sprawy te zaczynają się zwykle od wszczęcia postępowań nieważnościowych. Stąd konieczne stało się ustalenie
właściwego do prowadzenia sprawy nadzorczej organu.
Już w uchwale (5) z 15.4.1996 r., OPK 9/9623, NSA stwierdził, że SKO nie jest organem właściwym do rozpoznania
wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji dekretowej
dotyczącej gruntu, który nie jest mieniem komunalnym.
W sposób pozytywny właściwość SKO w takich sprawach
dotyczących gruntu gminnego, NSA potwierdził w uchwale (7) z 5.6.2000 r., OPS 7/0024.
Spora część spraw dekretowych dotyczy kamienic,
w których część mieszkań została sprzedana przez Skarb
Państwa, lub też gruntów, na których uwłaszczyły się
przedsiębiorstwa państwowe. Początkowo sądzono, że
w takich sytuacjach zachodzą „nieodwracalne skutki prawne”. W uchwale (7) z 16.12.1996 r., OPS 7/9625, NSA zajął jednak inne stanowisko, a mianowicie, iż okoliczność,
że nieruchomość dekretowa znajduje się w użytkowaniu
wieczystym osoby trzeciej, sama przez się nie oznacza, że
odmowna decyzja dekretowa, wywołała nieodwracalne
skutki prawne w rozumieniu art. 156 § 2 KPA. Podobne
stanowisko odnośnie zwykłego postępowania dekretowego zajął WSA w Warszawie w wyroku z 28.8.2008 r., I SA/
Wa 609/08, stwierdzając, że okoliczność, iż nieruchomość
stanowi własność innej osoby – nie ma znaczenia przy
badaniu spełnienia przesłanki z art. 7 ust. 2 dekretu warszawskiego, gdyż „jedynym kryterium rozpoznania wniosku dekretowego jest możliwość pogodzenia korzystania
z gruntu przez dotychczasowego właściciela z przeznaczeniem gruntu według planu zabudowania”. W innej uchwale
(7) z 20.3.2000 r., OPS 14/9926, NSA potwierdził, że do-
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puszczalne jest stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, na podstawie której Skarb Państwa nabył nieruchomość, jeżeli oddanie tej nieruchomości w użytkowanie
wieczyste osobie trzeciej nastąpiło w toku postępowania
o stwierdzenie nieważności tej decyzji.
Zajmując się kwestią nieodwracalności skutków prawnych odmownych, a wadliwych decyzji dekretowych
w wyroku z 30.9.2010 r., I OSK 1617/09, NSA stwierdził,
że: „stwierdzenie nieważności orzeczenia o odmowie przyznania własności czasowej winno dotyczyć całej decyzji,
gdyż na nieodwracalne skutki prawne w postaci sprzedanych lokali należy powoływać się w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji o sprzedaży lokalu, a nie decyzji
o odmowie przyznania własności czasowej do gruntu,
co umożliwiłoby byłym właścicielom nieruchomości
lub ich następcom prawnym dochodzenie odszkodowania”. Orzeczenie to ma bardzo istotne znaczenie, albowiem w ostatnim okresie Prokuratoria Generalna Skarbu
Państwa stara się zwalczać roszczenia poprzednich właścicieli błędnie twierdząc, że skoro nie byli oni formalnie stroną postępowań zwykłych dotyczących tzw. decyzji lokalowych, to nie przysługuje im roszczenie o odszkodowanie
na podstawie art. 160 KPA. Zdaniem Prokuratorii przepis
ten nie ma zastosowania do strony w rozumieniu materialnym (art. 28 KPA), lecz wyłącznie do strony w bardzo
wąskim znaczeniu formalno-procesowym. Otóż, zupełnie
inny pogląd prezentuje w tym zakresie orzecznictwo administracyjne, które odwołuje się w tego typu sprawach
(lokalowych) wprost do wyżej cytowanej uchwały NSA (7)
z 16.12.1996 r., OPS 7/96. Już w wyroku z 24.11.2004 r.,
OSK 919/04, NSA przesądził z kolei, byli właściciele gruntów warszawskich mają przymiot strony w rozumieniu
art. 28 KPA w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o sprzedaży lokalu w budynku znajdującym się na gruncie będącym poprzednio ich własnością,
w sytuacji gdy odzyskali część lokali (niesprzedanych),
a jednocześnie stwierdzono, że decyzja o odmowie ustanowienia na ich rzecz własności czasowej (użytkowania wieczystego) w części dotyczącej sprzedanych lokali została
wydana z naruszeniem prawa.
Inne uchwały powiększonych składów NSA dotyczyły:
możliwości rozpatrywania wniosku poprzedniego właściciela złożonego w oparciu o samoistną uchwałę RM Nr 11
z 27.1.1965 r. na podstawie art. 214 GospNierU (uchwała
(5) z 9.11.1998 r., OPK 11/9827), daty publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Zarządu Miejskiego, jako
daty skutecznego obejmowania gruntu w posiadanie przez
gminę, od której liczył się 6-miesięczny termin zawity do
złożenia wniosku dekretowego (uchwała (5) z 5.6.2000 r.,
OPK 32/9928).
W wyroku z 20.5.2004 r., I SA 1711/02, WSA stwierdził, że: „Tylko znajdujący potwierdzenie w dokumentach
brak możliwości powiadomienia byłych właścicieli lub
ich pełnomocnika o objęciu gruntu w posiadanie pozwala
przyjąć, że objęcie gruntu było skuteczne, co otwierało bieg
terminu do złożenia wniosku dekretowego”.
W uchwale 7 sędziów NSA z 8.9.2003 r., OPS 3/0329 przesądzono, że wcześniejsze (tj. jeszcze przed rozpoczęciem
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6-miesięcznego terminu) złożenie wniosku dekretowego
powoduje konieczność jego rozpoznania.
Przez prawie 20 lat od transformacji istniała rozbieżność w orzecznictwie administracyjnym w zakresie dotyczącym „użyteczności publicznej” jako przeszkody planistycznej w uwzględnieniu wniosku dekretowego. Tak
więc najważniejsza uchwała NSA ostatnich lat to z całą
pewnością uchwała (7) z 26.11.2008, I OPS 5/08, zgodnie
z którą „przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego na cele użyteczności publicznej
nie wyłączało możliwości przyznania byłemu właścicielowi
prawa własności czasowej (wieczystej dzierżawy) na podstawie art. 7 ust. 2 dekretu”. Niezwykle korzystne dla poprzednich właścicieli jest uzasadnienie tej uchwały. Z powołaniem się na tę uchwalę WSA w wyroku z 19.11.2001 r.,
I SA 640/00, stwierdził, że: „użyteczność publiczna nie
zależy od stosunków własnościowych i nie odnosi się tylko do obiektów stanowiących własność publiczną”. Takie
samo stanowisko zajął NSA w sprawie dotyczącej gruntu
Ambasady Szwajcarskiej w wyroku z 17.12.2009 r., I OSK
656/09. Z kolei w wyroku z 26.5.2009 r., I OSK 754/08,
NSA zauważył, że „subiektywny zamiar strony dotyczący
wcześniejszego, aktualnego, czy przyszłego korzystania
z gruntu nie miał zatem istotnego znaczenia dla sprawy
(por. wyrok WSA w Warszawie z 16.1.2009 r., I SA/Wa
1368/08). Odmowa przyznania prawa dla samej zasady, bez wykazania niezaistnienia przesłanek z art. 7 ust. 2
dekretu warszawskiego musi prowadzić do wniosku, że
orzeczenie odmowne rażąco narusza prawo. Powołanie się
w skardze kasacyjnej przez organ nadzoru na fakt, iż „użyteczność publiczna, bez określania szczególnej kategorii tej
użyteczności wyklucza prywatną własność” należy uznać
za błędne. Wszelkie teoretyczne rozważania tak w postępowaniu nadzorczym, jak i sądowoadministracyjnym co
do charakteru użyteczności publicznej i ewentualnej niemożności pogodzenia korzystania z gruntu właśnie z uwagi na ten charakter są niezasadne, bowiem udowodnionych
przesłanek nie mogą zastąpić.
Bardzo istotne są te orzeczenia, które wskazują, że jedyną przesłanką dekretowej decyzji odmownej jest
przesłanka planistyczna wynikająca w ważnie uchwalonego i prawidłowo opublikowanego planu zagospodarowanie przestrzennego. Jak stwierdził NSA w wyroku
z 17.1.2002 r., I SA 1482/00: „Dekret nie określa żadnych
innych negatywnych przesłanek do przyznania prawa użytkowania wieczystego gruntu dotychczasowym właścicielom”. Jeżeli więc zostały spełnione wyżej wymienione przesłanki (art. 7 ust. 2 dekretu), to wówczas gmina obowiązana
była uwzględnić wniosek o przyznanie prawa użytkowania
wieczystego. Zdaniem NSA: „zbędne jest określenie stopnia zniszczenia znajdującego się na nieruchomości budynku, bowiem przepisy dekretu w swej treści w ogóle nie
uzależniały przyznania prawa użytkowania wieczystego od
stanu obiektu”. Ważny jest wyłącznie plan obowiązujący
(a nie jego projekt), tak m.in. WSA w Warszawie w wyrokach z 26.9.2008 r., I SA/Wa 2034/07 oraz z 21.12.1999 r.,
27
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IV SA 1082/99. Tak więc nie fakt, że dany plan był stosowany i nadal wywiera skutki nadaje mu moc prawną, lecz
jego ogłoszenie. Tym samym ustalenie, czy w dacie wydawania decyzji obowiązywał plan prawidłowo uchwalony i ogłoszony, miało decydujące znaczenie dla ustalenia,
czy orzeczenia z 1966 r. są zgodne z art. 7 ust. 2 dekretu
warszawskiego (tak WSA w wyroku z 5.3.2004 r., I SA/Wa
1979/09). Z kolei w wyroku WSA z 8.10.2009 r., I SAB/Wa
144/09, zostało potwierdzone, że: „brak planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położona
jest sporna nieruchomość nie może stanowić podstawy do
niezałatwienia wniosku”.
Jak wyjaśnił NSA w innym bardzo ważnym wyroku
z 4.1.1999 r., IV SA 135/98, dekret „miał charakter aktu
służącego celom planistycznym, a nie ekspropriacyjnym”.
Równie istotne są orzeczenia potwierdzające bezwzględne pierwszeństwo roszczeń dekretowych przed
roszczeniami osób trzecich. W wyroku z 20.11.2009 r.,
I SA/Wa 1025/09, NSA stwierdził, że: „ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz innych podmiotów jest
możliwe dopiero po negatywnym rozpoznaniu wniosku
zgłoszonego na podstawie dekretu z 1945 r. o własności
i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, zaś
ustanowienie prawa użytkowania wieczystego z naruszeniem prawa pierwszeństwa roszczeń wynikających z wniosku dekretowego, jest rażącym naruszeniem prawa”. Bardzo
podobne stanowisko zajął NSA w wyroku z 10.1.2006 r.,
I OSK 1633/06, uznając za ugruntowany już pogląd, że
klauzula „nie narusza praw osób trzecich” oznacza, że
niedopuszczalne jest uwłaszczenie państwowych osób
prawnych, jeżeli do gruntu pozostającego w ich zarządzie
nie został rozpoznany wniosek dekretowy. W takiej sytuacji organ prowadzący postępowanie uwłaszczeniowe
powinien zawiesić postępowanie i powstrzymać się od
wydania decyzji”. Z kolei w wyroku z 26.6.2008 r., I OSK
1046/07, NSA zauważył, że organ prowadzący postępowanie uwłaszczeniowe powinien poinformować poprzedniego właściciela nieruchomości lub jego następcę prawnego
o roszczeniu przysługującym poprzedniemu właścicielowi
na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z 1985 r. o gospodarce
gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości30.
Zapadło również wiele innych bardzo ciekawych orzeczeń dotyczących kwestii bardziej szczegółowych. W jednym ze swoich orzeczeń NSA stwierdził, że utrudnienia
geodezyjne w podziale nieruchomosci (budynku) nie są
przeszkodą w uwzględnieniu wniosku dekretowego, albowiem przy załatwianiu tych spraw nie mają zastosowania
przepisy GospNierU o podziałach nieruchomości, w tym
szczegółowe przepisy wykonawcze określające techniczne
uwarunkowania podziału nieruchomości budynkowych
(zob. wyrok z 5.8.2010 r., I OSK 1364/09).
Z kolei zajmując się roszczeniami spadkobierców przeddekretowych właścicieli wynikającymi z GospNierU najpierw WSA w Warszawie potwierdził, że z przepisu art. 215
ust. 2 GospNierU nie wynika w sposób wyraźny ograniczenie zakresu odszkodowania do jednej tylko działki, to przy
spełnieniu określonych w nim przesłanek zastosowanie
przepisów o odszkodowaniach musi uwzględniać zasadę
odszkodowania słusznego, a więc ekwiwalentność odszko-
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dowania w stosunku do zakresu mienia przejętego przez
państwo (zob. wyrok z 20.10.2005 r., I SA/Wa 1493/04).
Zajmując się natomiast pojęciem „przeznaczenia pod budownictwo jednorodzinne” określonym w art. 215 ust. 2
GospNierU dostrzegł, że oznacza ono wyłącznie „potencjalną możliwość wzniesienia na przedmiotowej nieruchomości domu, który będzie zaspokajał potrzeby jednej
rodziny. Niedopuszczalne jest w tym zakresie stosowanie
zawężających formalnych interpretacji pojęcia domu jednorodzinnego zawartych w aktach prawnych okresu PRL,
które nie obowiązywały w polskim systemie prawa w dniu
wejścia w życie dekretu”. Taka interpretacja w sposób niczym nieuprawniony konstruuje niejako dodatkową negatywną przesłankę uniemożliwiającą przyznanie obywatelom słusznego odszkodowania. Nie ma więc znaczenia
ile pokoi czy jaką powierzchnię miał mieć dom jednorodzinny, jeżeli byłby wzniesiony w okresie pomiędzy 1931
a 1945 r., ponieważ żaden przepis ówcześnie obowiązującego prawa nie zawierał legalnej definicji pojęcia „dom
jednorodzinny” (tak w wyroku z 24.10.2008 r., I SA/Wa
712/08). Z kolei w wyroku z 8.6.2006 r., I SA/Wa 2138/05,
WSA potwierdził, że „faktyczna możliwość władania nieruchomością”, o jakiej mowa w art. 215 ust. 2 GospNierU,
to nie tylko efektywne z niej korzystanie, lecz także sama
tylko możliwość takiego korzystania, choćby władający nie
czynił z niej użytku.
Mało kto wie, że istniała możliwość ustnego składania wniosku dekretowego. Okazuje się, że rejestr wniosków dekretowych prowadzony przez Mazowiecki Urząd
Wojewódzki zawiera informacje, iż wnioski zostały złożone do określonej nieruchomości, lecz brak jest pisemnej
wersji takiego wniosku. Takiej właśnie sytuacji dotyczy
wyrok NSA z 31.3.2004 r., OSK 111/04, potwierdzający, że
wniosek w tym przedmiocie mógł być również zgłoszony
ustnie, bo taką formę przyjęcia podania od strony przewidywał art. 15 ust. 1 obowiązującego w tym czasie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 22.3.1928 r. o postępowaniu administracyjnym31.
Kilka orzeczeń dotyczyło możliwości złożenia wniosku przez jednego ze współwłaścicieli. W wyroku
z 6.11.2002 r., I SA 762/01, NSA wprost stwierdził, że „każdy ze współwłaścicieli mógł podejmować działania w celu
zachowania wspólnego prawa wszystkich współwłaścicieli
do gruntu i własności budynku w zakresie przewidzianym
w dekrecie warszawskim”. WSA potwierdził to w wyroku
z 24.2.2009 r. – I SA/Wa 907/08.
Równie interesujące są wyroki SN, jakie zapadały na tle
spraw cywilnych dotyczących gruntów warszawskich.
Odnotować tutaj należy kilka najistotniejszych orzeczeń.
W uchwale z 21.3.2003 r., III CZP 6/03, SN potwierdził, że
uszczerbek majątkowy wynikły z niezaspokojenia uprawnienia do przyznania prawa wieczystej dzierżawy lub prawa zabudowy (własności czasowej, użytkowania wieczystego) gruntu objętego działaniem dekretu stanowi stratę
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Ustawa z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości, Dz.U. Nr 22, poz. 99.
31
Dz.U. Nr 36, poz. 341 ze zm.
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w rozumieniu art. 361 § 2 KC i zarazem szkodę rzeczywistą w znaczeniu art. 160 § 1 KPA. Jest to zwłaszcza bardzo
istotne w świetle wskazanej na wstępie uchwały Pełnego
Składu Izby Cywilnej z 31.3.2011 r., III CZP 112/10, wykluczającej możliwość dochodzenia szkody w postaci
lucrum cessans.
Z kolei bardzo ważne wskazówki dotyczące prawidłowej
wykładni art. 5 dekretu i kwestii dotyczącej własności
przedwojennych budynków uszkodzonych i częściowo
zniszczonych w trakcie trwania działań wojennych SN
zawarł w wyroku z 7.7.2004 r., I CK 108/04, dotyczącym
Pałacu Błękitnego przy ul. Senatorskiej (poprzednia siedziba warszawskiego SKO). Sąd potwierdził, że decydujące
znaczenie ma tutaj orzeczenie władzy budowlanej o rozbiórce. Według SN „tylko do przedmiotów i budynków
zniszczonych, które według orzeczenia władzy budowlanej ze względu na stan zniszczenia nie nadawały się
do naprawy i powinny ulec rozbiórce gmina mogła wyznaczyć stosowny termin do ich rozebrania, a po bezskutecznym jego upływie własność tych przedmiotów i takich
budynków przechodziła na rzecz gminy. Budynek zatem
zniszczony, ale istniejący w dniu 21.11.1945 r. i nadający
się do naprawy był budynkiem w rozumieniu art. 5 dekretu warszawskiego oraz budynkiem uszkodzonym w ujęciu
dekretu o rozbiórce”. Do oceny, czy istniały budynki stanowiące odrębny przedmiot własności w dniu 21.11.1945 r.
nie można było stosować przepisów ustawy z 3.7.1947 r.
o popieraniu budownictwa niemających mocy wstecznej
przepisów, które weszły w życie później”. Potwierdził to SN
w wyroku z 8.1.2002 r., I CKN 739/99, dotyczącym budynku ul. Piękna 64a.
W ostatnim czasie ukazało się kilka orzeczeń dotyczących art. 7 ust. 4 dekretu warszawskiego regulującego kwestię możliwości przyznania przez Miasto nieruchomości
zamiennej, o ile wcześniej wydano odmowną decyzję
dekretową. Najpełniej problematyka ta została omówiona
w wyroku SN z 26.8.2009 r., I CSK 26/0932. Co ważne, sędzią sprawozdawcą w tej sprawie był zmarły w tym roku
wybitny sędzia śp. Gerard Bieniek. W orzeczeniu tym SN
zajął stanowisko, iż warunkiem oddania gruntu zamiennego w użytkowanie wieczyste na podstawie art. 7 ust. 4 dekretu było uprzednie „wydanie przez organ administracji
państwowej ostatecznej decyzji odmawiającej przyznania
prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz dotychczasowego właściciela z przyczyn określonych w art. 7
ust. 2 dekretu”, a więc z przyczyn wyłącznie o charakterze
planistycznym. W ostatnim wyroku z 19.5.2011 r., I CSK
202/11, SN potwierdził, że art. 7 ust. 4 dekretu dotyczy innego podmiotu (gminy) i nie może przesądzać o niższym
rozmiarze szkody.

Reforma rolna z 1944 r.
W sprawach dotyczących nieruchomości przejętych na
podstawie dekretu PKWN z 6.9.1944 r.33 (w dacie tej linia
frontu wschodniego przebiegała na Wiśle i trwało powstanie warszawskie) zapadło bardzo wiele niezwykle interesujących orzeczeń.

Opinie
Przede wszystkim odnotować należy uchwałę TK
z 19.9.1990 r., W 3/89, przytaczaną niemalże w każdym wyroku i każdej decyzji dotyczącej reformy rolnej.
W uchwale tej TK stwierdził, że: „intencją ustawodawcy
było przeznaczenie na cele reformy rolnej tych nieruchomości lub ich części, które są lub mogą być wykorzystane
do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie
w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, sadowniczej,
z tym że przez inne podmioty”, a zakres przedmiotowy
art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN nie obejmuje tych nieruchomości ziemskich lub ich części, które przed dniem
1.9.1939 r. zostały rozparcelowane z przeznaczeniem na
działki budowlane po uprzednim zatwierdzeniu projektu
parcelacji przez właściwy organ administracji państwowej
Rzeczypospolitej Polskiej.
Zajmując się kwestią legalności samego PKWN i jego
uprawnieniami do stanowienia prawa powszechnie
obowiązującego w uchwale z 16.4.1996 r., W 15/95, TK
przesądził, że „pełna ocena suwerenności i legalności
PKWN, jako polskiego prawodawcy należy do współczesnego, demokratycznego ustrojodawcy”. Pomimo pozakonstytucyjnego charakteru PKWN – wydawane przezeń dekrety funkcjonowały w polskim systemie prawnym
ze skutkami takimi jak ustawy i z tego względu podlegać
mogą powszechnie obowiązującej wykładni ustalanej
przez Trybunał Konstytucyjny. Z kolei w postanowieniu
z 28.11.2001 r., SK 5/01, uchylając się od oceny konstytucyjności samego dekretu PKWN, TK stwierdził, że dekret PKWN miał charakter epizodyczny i jednorazowy
skutek, który skonsumował się z chwilą wejścia w życie
tj. 13.9.1944 r., a zatem przepis art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu
wyczerpał swoją moc prawną wraz z przejęciem określonych w nim nieruchomości rolnych przez Skarb Państwa
i nie mógł być później stosowany i jest przepisem, który
utracił moc obowiązującą.
Odnośnie trybu prowadzenia tego typu spraw dwukrotnie wypowiadał się NSA w powiększonym 7-osobowym
składzie. Najpierw w uchwale (7) z 5.6.2006 r., I OPS 2/06,
zajął stanowisko, że „przepis § 5 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu
reformy rolnej (Dz.U. Nr 10, poz. 51 ze zm.) może stanowić podstawę do orzekania w drodze decyzji administracyjnej o tym, czy dana nieruchomość lub jej część wchodzi
w skład nieruchomości ziemskiej, o której mowa w art. 2
ust. 1 lit. e) dekretu”. Ze stanowiskiem tym nie zgodził
się TK, w bardzo krytycznie przyjętym postanowieniu
z 1.3.2010 r., P 107/08, odmawiającym nadania biegu skardze konstytucyjnej. W uzasadnieniu tego orzeczenia TK,
stwierdził, że jego zdaniem, „moc obowiązująca § 5 rozporządzenia z 1945 r. wyczerpała się z chwilą zakończenia
w latach 50. XX w. działań związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i w związku z tym w aktualnym stanie
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prawnym do orzekania o prawach rzeczowych osób pozbawionych nieruchomości w ramach reformy rolnej właściwe
są wyłącznie sądy powszechne zgodnie z zasadą wyrażoną
w art. 1 KPC, a nie organu administracji34.
W związku z zamieszaniem wywołanym ww. postanowieniem TK szybko zebrał się po raz kolejny 7-osobowy
skład NSA, który w uchwale z 10.1.2011 r., I OPS 3/10,
ostatecznie przesądził, że „paragraf 5 rozporządzenia
może stanowić podstawę do orzekania w drodze decyzji
administracyjnej o tym, czy dana nieruchomość lub jej
część wchodzi w skład nieruchomości ziemskiej, o której
mowa w art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu. Zresztą wcześniej SN
także w pełni podzielał to zapatrywanie sądów administracyjnych, np. w wyroku z 30.1.2007 r., IV CSK 350/06
oraz uchwale z 27.9.1991 r., III CZP 90/91. W tej ostatniej
uchwale SN potwierdził także, że: „zaświadczenie wojewódzkiego urzędu ziemskiego stwierdzające, że nieruchomość jest przeznaczona na cele reformy rolnej, nie jest decyzją administracyjną”.
Uchwała z 10.1.2011 r., I OPS 3/10, stanowi obecnie bardzo mocną podstawę do ubiegania się zwłaszcza
o zwrot, zespołów zamkowo/pałacowo/dworsko-parkowych. Odblokowała ona wreszcie postępowania administracyjne, ponieważ do chwili jej opublikowania bardzo
rzadkie były przypadki zwracania takich zespołów byłym
właścicielom.
W jednym z ważnych wyroków z 1.12.1995 r., II SA
1400/9435, NSA wskazał na konieczność ścisłego wykładania przepisów nacjonalizacyjnych dekretu PKWN
uwzględniającego cel tej regulacji. Zauważył, że: „brak jest
podstaw prawnych do przyjęcia, że nieruchomości i wyposażenie budynków mieszkalnych, pałaców itp. (poza inwentarzem żywym i martwym) podlegały także przejęciu
na własność Państwa wraz z nieruchomościami ziemskimi,
skoro przepisy dekretu nie wywłaszczały właścicieli przejmowanych nieruchomości ziemskich z całego ich mienia”.
Sporo orzeczeń dotyczy zagadnienia związku funkcjonalnego między zabudowaniami właścicieli ziemskich
a resztą gospodarstwa rolnego. Przypomnieć należy, że
przepisy dekretu wykorzystywano do walki klasowej i nacjonalizacji wszelkich składników majątkowych stanowiących własność właścicieli ziemskich. Jaskrawym przykładem nadużycia przepisów dekretów była nacjonalizacja na
jego podstawie Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu należącego do Habsburgów, na szczęście sprawa ta po wieloletnich sporach sądowych zakończyła się ugodą zainteresowanych stron. Zbiorcze podsumowanie tego orzecznictwa
zawarto w wyroku NSA z 7.4.2004 r., IV SA 2776-77/02,
w którym stwierdzono, że:
– dla wyodrębnienia części nieruchomości przeznaczonej
lub wykorzystywanej na inny cel niż rolny nie był niezbędny wpis w księdze wieczystej (hipotecznej, gruntowej);
– oznaką wydzielenia z majątku ziemskiego części gruntów o innym charakterze i przeznaczeniu niż grunty
rolne są w zasadzie granice działki, które nie muszą być
uwidocznione w terenie, wystarczy gdy są uwidocznione na urzędowych mapach albo też gdy na innej pod-

Monitor Prawniczy • 21/2011 1141
stawie mogą być w terenie ustalone (wydzielenie fizyczne, np. przez ogrodzenie trwałe);
– przy dokonywaniu oceny, czy określona część nieruchomości podpada pod działanie dekretu o reformie
rolnej niezbędne jest ustalenie, czy istniał związek
funkcjonalny (a nie tylko podmiotowy) pomiędzy tą
częścią a pozostałymi gruntami o charakterze rolniczym (polskie dwory i pałace z reguły nie były związane
bezpośrednio z produkcją rolną, nie stanowiły integralnej części podwórek folwarcznych, lecz były integralną
częścią otaczających je parków. Odmienna sytuacja istniała w odniesieniu do dworów poniemieckich na terenie Warmii i Mazur, gdzie budynek mieszkalny
właściciela w zasadzie był bezpośrednio powiązany
z produkcją rolną, wkomponowany w zabudowę podwórza gospodarczego i spełniający rolę centrum zarządzania gospodarstwem rolnym).
Podobne stanowisko zaprezentował NSA w wyrokach: z 22.8.2000 r., IV SA 2528/98, z 19.9.2000 r., IV SA
451/00, z 5.3.2003 r., IV SA 1593/02 oraz z 11.10.2006 r.,
I OSK 28/06.
Bardzo ważną wskazówkę dotyczącą rozpatrywania
spraw o niepodpadanie danej nieruchomości pod przepisy dekretu PKWN zawarł NSA w wyroku z 5.11.2003 r.,
IV SA 4973/02 dotyczącym zespołu dworsko-parkowego w Krakowie – Borku Fałęckim. Stwierdził w nim, że:
„okres okupacji w latach 1939–1945 nie mógł być miarodajny dla oceny związku funkcjonalnego między budynkiem dworu a resztą majątku ziemskiego”.
Nie można też pominąć dwóch równie ważnych wyroków SN z 16.9.2011 r., IV CSK 63/11 i IV CSK 77/11,
w których SN wyraził podgląd bardzo mocno łagodzący wymogi określone w uchwale Pełnego Składu SN
z 26.10.2007 r., III CZP 30/07 (odchodzącej od koncepcji,
że posiadanie uzyskane przez Skarb Państwa w ramach
tzw. imperium nie prowadzi do zasiedzenia i zezwalającej
na zasiedzenie przez Skarb Państwa nieruchomości znacjonalizowanych), a mianowicie uznał, że do 1.1.1992 r.
[uchylenia art. 9 ust. 4 ustawy z 12.3.1958 r. o sprzedaży
państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem
reformy rolnej i osadnictwa rolnego36 – zabraniającego
byłym właścicielom ziemskim wszczynania procesów windykacyjnych] istniał stan zawieszenia wymiaru sprawiedliwości, a zatem okresu władania nieruchomością do tej
daty nie można zaliczyć na poczet zasiedzenia przez Skarb
Państwa37.

34
Krytyczna glosa: J. Forystek, Glosa do postanowienia Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 1.3.2010 r., „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” Nr 3/2010, s. 165–176.
35
„Wokanda” Nr 3/1996, s. 32.
36
Dz.U. z 1958 r. Nr 17, poz. 71 ze zm.; t. jedn.: Dz.U. z 1989 r. Nr 58,
poz. 348.
37
Zob. artykuł M. Domagalski, Sądowa reprywatyzacja prostsza dla
właścicieli, Rzeczp. z 21.9.2011 r., s. C-3, w chwili pisania artykułu nie zostało jeszcze opublikowane uzasadnienie tych wyroków.
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Nacjonalizacja przemysłu
Niewątpliwie najistotniejsze znaczenie w sprawach dotyczących nacjonalizacji ma uchwała NSA (7)
z 5.11.2007 r., I OPS 2/07, w której stwierdzono, że: „przejęcie przez Państwo na własność przedsiębiorstwa, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki
narodowej (Dz.U. Nr 3, poz. 17 ze zm.38) w związku z art. 6
ust. 1 tej ustawy, nie obejmowało przejęcia własności nieruchomości włączonej do tego przedsiębiorstwa, która nie
należała do przedsiębiorcy, lecz stanowiła własność osoby
trzeciej”39. W uzasadnieniu tej uchwały zwrócono uwagę
na wadliwą praktykę wynikającą z niedopuszczalnej rozszerzającej wykładni ustawy, przy jednoczesnym odwoływaniu się do przepisów § 75 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z 11.4.1946 r. w sprawie trybu postępowania
przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność państwa
(Dz.U. Nr 17, poz. 114) (niewykluczone, że inne również),
które ewidentnie wykraczały poza zakres udzielonego
w ustawie upoważnienia. Zdaniem tego Sądu wskazane
przepisy rozporządzenia należy uznać za pozbawione podstawy prawnej (samoistne), co w konsekwencji oznacza, że
akty administracyjne wydane na ich podstawie są nieważne (art. 156 § 1 pkt 2 KPA).
Ponieważ nacjonalizacja przemysłu miała charakter
dwuetapowy, toteż zachodziła konieczność unieważniania
w postępowaniu nadzorczym zwykle dwóch decyzji nacjonalizacyjnych dotyczących tego samego przedsiębiorstwa,
najpierw decyzji orzekającej o przejściu własności przedsiębiorstwa na rzecz Państwa, a później orzeczenia zatwierdzającego protokół zdawczo-odbiorczy. Stąd WSA w wyroku z 21.10.2005 r., IV SA/Wa 1356/05, zajął stanowisko,
że dopiero wydanie i uprawomocnienie się tej drugiej decyzji nadzorczej, którą stwierdzono nieważność orzeczenia
z 1953 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedsiębiorstwa „A.”, otworzyło uprawnionym
stronom możliwość dochodzenia od Skarbu Państwa odszkodowania z tytułu wydania wadliwych decyzji administracyjnych, na podstawie których na własność Państwa
przejęto przedmiotowe przedsiębiorstwo, a wraz z nim
nieruchomość gruntową należącą do osoby trzeciej.
Bardzo ważne są orzeczenia dotyczące podstawowych
pojęć ustawy nacjonalizacyjnej z 1946 r., tj. „zdolności
produkcyjnej” i „potencjalnej zdolności zatrudnienia”. W wyroku z 8.10.2010 r., IV SA/Wa 1381/10, WSA
sformułował tezę, że należy je ustalać na datę 5.2.1946 r.
(data wejścia w życie ustawy) i przy uwzględnieniu stanu
przedsiębiorstwa wynikającego ze zniszczeń wojennych.
Podobnie wypowiedział się NSA w wyroku z 20.10.2006 r.,
I OSK 1693/06 oraz WSA w wyroku z 10.2.2004 r., IV SA
2577/02 (w słynnej sprawie Zakładu Wapienniczego
„Ogórek”). Przy określaniu zdolności zatrudnienia bierze
się pod uwagę pracowników zatrudnionych bezpośrednio
przy produkcji, pomija się sprzątaczki, portierów, ochronę i pracowników biurowych (księgowych i kadrą zarządzającą, magazynierów, pracowników transportu, zaopatrzeniowców, palaczy) i nie wlicza zaś personelu, zajętego
przy czynnościach komercyjnych i administracyjnych (tak
WSA w wyroku z 27.10.2004 r., IV SA/Wa 107/04).

Opinie
Spora część orzeczeń dotyczy problematyki odpowiedzialności Skarbu Państwa za zaniechanie legislacyjne.
W uchwale z 24.11.2005 r., III CZP 82/05, SN stwierdził,
że zaniechanie wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia przewidzianego w art. 7 ust. 4 i 6 NacjonalU do
dnia wejścia w życie ZmKCU04 nie stanowiło podstawy
roszczenia właściciela przejętego przedsiębiorstwa o odszkodowanie z tego tytułu40. Jest to stanowisko błędne
z tego powodu, że stan zaniechania trwa zawsze tak długo, aż zostanie wydany akt prawny, którego obowiązek
wydania wynika z obowiązującej ustawy. Zauważyć należy, że NacjonalU obowiązuje, w tym także przepisy art. 7
ust. 4 i 6 nakazujące Radzie Ministrów wydanie stosownego rozporządzenia określającego tryb wypłaty należnych
odszkodowań. W tym zakresie nie jest potrzebna ustawa
reprywatyzacyjna, a jedynie realizacja obowiązku wypłaty odszkodowań wynikającego wprost z ustawy. Z kolei
w sprawie spółki Plon został wydany wyrok z 5.12.2007 r.,
I CSK 273/07, w którym SN stwierdził, że skoro stan zaniechania powstał przed 1.9.2004 r. (data wejścia w życie
ZmKCU04), to w sprawie nie ma zastosowania art. 4171 § 4
KC, nawet jeśli stan zaniechania trwa nadal po 1.9.2004 r.
Dopiero uchwała SN (7) z 19.5.2009 r., III CZP 139/08,
przesądziła, że Skarb Państwa odpowiada za szkodę wyrządzoną niewydaniem aktu normatywnego, którego obowiązek wydania powstał po wejściu w życie Konstytucji RP
– co niestety oznacza, że w tym przypadku poszkodowanym
ustawą nacjonalizacyjną zamknięto drogę sądową do dochodzenia odszkodowania za zaniechanie legislacyjne.
Sprawa ta nie została jednak ostatecznie przesądzona,
gdyż problematyką tą zajął się zarówno ETPCz w Strasburgu
w sprawie Ogórek-Pikielny (skarga nr 28490/03) i sprawie spółki Plon (skarga nr 1680/08), a także Trybunał
Konstytucyjny w sprawie ze skargi spółki Elektrownia
Kielce (skarga w TK – SK 26/09).

Mienie zabużańskie
Przy omawianiu orzecznictwa dotyczącego spraw reprywatyzacyjnych nie można pominąć spraw związanych
z realizacją roszczeń zabużańskich.
Odnotować należy wyroki TK, które przyczyniły się do
uchwalenia aktualnie obowiązującej ustawy zabużańskiej
z 8.7.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej41.
W wyroku z 19.12.2002 r. (nota bene w tym samym dniu
ETPCz dopuścił skargę Broniowskiego przeciwko Polsce),
TK stwierdził niekonstytucyjność dotychczasowej regulacji zabużańskiej zawartej w GospNierU – ograniczającej
możliwość realizacji roszczeń praktycznie do zera. Sprawą
zabużańską zajął się także ETPCz w pilotażowym wyroku
z 22.6.2004 r. w sprawie Broniowski przeciwko Polsce (skarga nr 31443/96). W wyroku tym Trybunał przyjął, że po-

38

Dalej jako: NacjonalU.
ONSA Nr 1/2008, poz. 5.
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OSNC Nr 9/2006, poz. 148.
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Dz.U. Nr 169, poz. 1418; dalej jako: MienieZabużU.
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Opinie
jęcie „mienia” z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji obejmuje
swym zakresem „roszczenia zabużańskie” (tzw. prawo zaliczenia). Stwierdził także, że „zasada praworządności leżąca u podstaw Konwencji oraz zasada legalizmu z art. 1
Protokołu nr 1 wymagają od Państw nie tylko poszanowania i stosowania, w przewidywalny i konsekwentny
sposób, praw, które te przyjęły, lecz także, w konsekwencji tej powinności, zapewnienia prawnych i praktycznych
warunków ich realizacji. (…) Zasady te wymagały także
od Państwa Polskiego wypełnienia we właściwym czasie,
w odpowiedni i spójny sposób, obietnic prawnych poczynionych wcześniej w odniesieniu do zadośćuczynienia
roszczeniom zabużan, a „stan niepewności, w którym skarżący się znalazł w rezultacie powtarzających się opóźnień
oraz przeszkód ciągnących się przez okres wielu lat, za które władze krajowe były odpowiedzialne, był sam w sobie
niezgodny z obowiązkiem wynikającym z art. 1 Protokołu
nr 1 zabezpieczenia poszanowania mienia”.
Z kolei w wyroku z 15.12.2004 r., K 2/04, TK stwierdził niekonstytucyjność większości regulacji zawartej
w ustawie zabużańskiej z 12.12.2003 r.42 (w tym zwłaszcza
ograniczenie wysokości rekompensaty do kwoty 50 000 zł
oraz wprowadzającej wymóg zamieszkiwania na terenie
Polski osób uprawnionych). Przepisy tej ustawy, zgodnie
z orzeczeniem TK, utraciły moc obowiązującą z dniem
30.4.2005 r., a więc kilka miesięcy przed wejściem w życie
MienieZabużU (która weszła w życie dopiero 7.10.2005 r.).
Przy tej okazji odnotować należy wyrok SN z 21.11.2003 r.,
I CK 323/02, w którym uznano, że można dochodzić
odszkodowania od Skarbu Państwa za obniżenie wartości prawa zaliczenia będące następstwem wydania aktów
normatywnych ograniczających dostęp Zabużan do przetargów na zbycie określonych kategorii nieruchomości
Skarbu Państwa, uniemożliwiających lub ograniczających
w ten sposób możliwość realizacji prawa zaliczenia wartości tego mienia na poczet ceny sprzedaży i opłat za użytkowanie wieczyste zgodnie z GospNierU.
Inne stanowisko zajął jednak SN w wyroku z 12.3.2008 r.,
I CSK 430/07, w którym uznał, że przepisy MienieZabużU
wyczerpują treść uprawnień z tytułu pozostawienia majątku
nieruchomego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Orzecznictwo dotyczące przepisów MienieZabużU jest
jeszcze niezwykle ubogie i dopiero się kształtuje. Dlatego
też warto na koniec wskazać te najważniejsze orzeczenia
sadów administracyjnych.
W wyroku z 1.10.2009 r., I OSK 182/09, NSA zajął się
uprawnieniami zabużańskim naszych emigrantów. Do
czasu tego orzeczenia organy administracji odmawiały uprawnień zabużańskich tym osobom, które nigdy nie
zamieszkały na terytorium powojennej Polski. Naczelny
Sąd Administracyjny zajął odmienne stanowisko i wprost
stwierdził, że: „dla uzyskania rekompensaty na podstawie
art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
Nr 169, poz. 1418 ze zm.) nie jest konieczne przesiedlenie
się osoby uprawnionej na terytorium Polski”.
Zupełnie niezrozumiały jest wymóg dowodzenia, że
osoba uprawniona akurat w dniu 1.9.1939 r. zamiesz-
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kiwała na terenach zabużańskich. Jest to wymóg bardzo
sztuczny. Istotna powinna być wyłącznie okoliczność posiadania własności nieruchomości w tym dniu, a nie kwestia zamieszkiwania. W związku z tym, WSA w wyroku
z 14.4.2011 r., I SA/Wa 2032/10, zajął stanowisko, że istotnym jest jaki był charakter pobytu (stały czy czasowy) poza
miejscem zamieszkania na Wschodzie. Zauważył przy tym,
że czasowy charakter pobyty w obecnych granicach Polski
nie może pozbawiać osób poszkodowanych utratą majątku
należnej im rekompensaty zabużańskiej. Zresztą w sprawie
niezgodności z Konstytucją tego przepisu została już złożona skarga A. Mazur do TK (sprawa ma sygn. Ts 137/10).
Pozostając przy problematyce kręgu osób uprawnionych odnotować należy nieprawomocny wyrok WSA
w Warszawie wydany w sprawie ze skargi Fundacji
Lanckorońskich z 2.12.2010 r., I SA/Wa 973/10. W wyroku tym z naruszeniem konstytucyjnej zasady ochrony prawa dziedziczenia i wbrew przepisom ustawy zabużańskiej
WSA stanął na stanowisku, że: „jeśli zamiarem ustawodawcy byłoby objęcie kręgiem podmiotów uprawnionych
do otrzymania rekompensaty również osób prawnych, to
nie wprowadzałby jako warunku sine qua non konieczności posiadania obywatelstwa polskiego przez spadkobierców byłego właściciela nieruchomości pozostawionych
poza obecnymi granicami kraju. Skoro zaś to uczynił, to
znaczy, że do kręgu osób uprawnionych po śmierci właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami kraju ustawodawca zaliczył jedynie spadkobierców
byłego właściciela będących osobami fizycznymi. Oznacza
to, że zgodnie z wolą ustawodawcy zawartą w przepisach
powołanej ustawy osoby prawne nie należą do kręgu osób
uprawnionych do rekompensaty”.
Bardzo ciekawym zagadnieniem zajął się z kolei WSA
także w jeszcze nieprawomocnym wyroku z 9.6.2011 r.,
I SA/Wa 2450/10, dotyczącym uprawnień zabużańskich
przysługujących obywatelowi Unii Europejskiej (obywatelowi Finlandii), który pomimo, że wcześniej miał obywatelstwo polskie, to jednak w chwili rozpoznawania sprawy przez organ już obywatelstwa polskiego nie posiadał.
Sprawa dotyczyła głównie tego, czy taka osoba może wskazać swoje rodzeństwo posiadające obywatelstwo polskie –
jako uprawnionych do otrzymania należnej mu w spadkobraniu części rekompensaty. Według WSA „wskazać osobę
uprawnioną do rekompensaty za mienie pozostawione na
Wschodzie może jedynie obywatel polski”.
Z kolei wyrok z 21.12.2009 r., I OSK 341/09, NSA potwierdził, że nacjonalizacje mające miejsce po 1.9.1939 r.
dokonane na rzecz obcych państw (np. Ukrainy) nie mogą
być przeszkodą w nabyciu uprawnień zabużańskich, albowiem skutkiem wojny 1939 r. było nie tylko to, że skarżący
musiał z rodziną opuszczać byłe terytorium RP, ale także
i to, że jego mienie zostało znacjonalizowane – podobnie
jak mienie repatriantów.
W innym wyroku z 30.1.2009 r., I OSK 936/08, NSA
potwierdził, że strona mogła złożyć nowy wniosek o re42

Ustawa z 12.12.2003 r. o zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży albo
opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa
wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39).
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kompensatę na podstawie MienieZabużU, nawet w przypadku gdy wniosek złożony na podstawie wcześniejszych
przepisów zabużańskich został załatwiony odmownie.

Lasy
Ponieważ PTZ zajmowało się problematyką utraconych lasów, toteż na koniec należy wskazać precedensowy
nieprawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z 4.2.2011 r., I ACa 13/1143, a którym Sąd ten uznał, że
byłym właścicielom lasów, należy się odszkodowania za
zaniechanie legislacyjne (w wysokości do 20% wartości
utraconych lasów – jak w sprawach zabużańskich), a to
w związku z niewydaniem przepisów określonych w art. 7
ustawy z 6.7.2001 r. – o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju44.
Moim zdaniem, 10-letni termin przedawnienia tego
roszczenia należy liczyć dopiero od 19.5.2009 r., tj. od daty
podjęcia przez SN (7) opisanej powyżej uchwały w sprawie
III CZP 139/08, gdyż do tej chwili niemożliwe było dochodzenie roszczeń za zaniechanie legislacyjne dotyczące
aktu prawnego, którego obowiązek wydania powstał przed
1.9.2004 r. (porównaj uchwałę III CZP 82/05 oraz wyrok
SN z 5.12.2007 r., III CSK 273/07).

Podsumowanie
Mam nadzieję, że wskazane orzecznictwo ułatwi wielu
poszkodowanym realizację ich słusznych roszczeń. Sprawy

PODSUMOWANIE
Najważniejsze zagadnienia:
pojęcie „spraw reprywatyzacyjnych”
odpersonalizowanie i zobiektywizowanie odpowiedzialności władzy publicznej – podstawy prawne
i zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa
rodzaje spraw reprywatyzacyjnych
orzecznictwo dotyczące ogólnie wszystkich spraw reprywatyzacyjnych
grunty warszawskie
reforma rolna 1944 r.

Opinie
reprywatyzacyjne zwykle trwają bardzo długo, gdyż sprawy cywilne, w większości przypadków poprzedzane są
prejudycjalnymi wieloletnimi postępowaniami administracyjnymi (najczęściej nadzorczymi). Wiele takich spraw
opisanych zostało na łamach dziennika „Rzeczpospolita”,
głównie w artykułach Pani red. Danuty Frey. Są one niezwykle skomplikowane, tak pod względem jurydycznym,
jak i faktycznym, albowiem dotyczą zdarzeń i stanów
prawnych oraz faktycznych rozciągniętych w bardzo długim horyzoncie czasowym (sprawy gruntów warszawskich
trwają już nawet ponad 65 lat), co do których to zdarzeń i stanów miały na przestrzeni lat zastosowanie różne regulacje prawne, w tym np. z okresów rozbiorowych
(np. kwestie dotyczące: ordynacji ziemskich zniesionych
dopiero 1.1.1947 r., własności emfiteutetycznej, spraw
spadkowych).
Pomimo to wskazane orzecznictwo pokazuje, że w wielu przypadkach warto i trzeba występować z roszczeniami,
które mają szanse na realizację, nawet w oparciu o obecnie
obowiązujące przepisy prawne. g
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