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z 1947 r. Nr 37, poz. 181 z późn. zm.)

d.w.u.g. (dekret
warszawski, dekret)

– dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu grun-
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Księstwa Warszawskiego z dniem 1 maja 1808 r., Dziennik Praw Księs-
twa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46–47; Nr 9, s. 195–201; Nr 10,
s. 231–236

k.h. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca
1934 r. – Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

Konstytucja z 1921 r. – ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 44, poz. 267 z późn. zm.)

Konstytucja z 1952 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez Sejm Usta-
wodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 1976 r. Nr 7,
poz. 36 z późn. zm.)

k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 207)
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k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

k.z. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października
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nowelizacja z dnia
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(Dz. U. Nr 55, poz. 321 z późn. zm.)

nowelizacja z dnia
29 września 1990 r.

– ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce
gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464
z późn. zm.)

nowelizacja z dnia
17 czerwca 2004 r.

– ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1692 z późn. zm.)

p.p.s.a. – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed są-
dami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270
z późn. zm.)

p.w.k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadzające kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.)

p.w.p.r. – dekret z dnia 11 października 1946 r. – Przepisy wprowadzające prawo
rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. Nr 57, poz. 321
z późn. zm.)

p.w.u.s.t. – ustawa z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o sa-
morządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

pr. rzecz. – dekret z dnia 11 października 1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz. U. Nr 57,
poz. 319 z późn. zm.)

r.o.g.p. z 1946 r. – rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 7 kwietnia 1946 r. wydane
w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie
obejmowania gruntów w posiadanie przez gminę m.st. Warszawy
(Dz. U. Nr 16, poz. 112)

r.o.g.p. z 1948 r. – rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 27 stycznia 1948 r. wyda-
nego w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w spra-
wie obejmowania w posiadanie gruntów przez gminę m. st. Warsza-
wy (Dz. U. Nr 6, poz. 43)

r.p.a. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.
o postępowaniu administracyjnem (Dz. U. Nr 36, poz. 341 z późn. zm.)

r.p.k.w. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 r.
w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych założonych przed dniem
1 stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg
(Dz. U. Nr 28, poz. 141)

r.p.k.w.z. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r.
w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów
(Dz. U. Nr 102, poz. 1122 z późn. zm.)

r.t.p.s.p. – rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1947 r. Ministra Odbudowy w spra-
wie trybu postępowania przy sporządzaniu planów zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru m.st. Warszawy i Warszawskiego Ze-
społu Miejskiego oraz zawieszenia rozpatrywania wniosków o zmia-
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nę przeznaczenia terenów i dokonywania inwestycyj na tym obszarze
(Dz. U. Nr 74, poz. 479)

r.w.p.u. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1992 r.
w sprawie wykonywania przepisów ustawy o księgach wieczystych
i hipotece (Dz. U. Nr 29, poz. 128 z późn. zm.)

r.z.p.k.w. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1948 r. wy-
dane w porozumieniu z Ministrem Odbudowy w sprawie zakładania
i prowadzenia ksiąg wieczystych dla budynków na obszarze
m.st. Warszawy stanowiących odrębne nieruchomości (Dz. U. Nr 27,
poz. 187)

uchwała nr 11 – uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1965 r. w sprawie
oddania niektórych terenów na obszarze m.st. Warszawy (M.P. Nr 6,
poz. 18)

u.d.k.w.w. – ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczys-
tych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe
umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz. U. Nr 12, poz. 65)

u.g.g.w.n. – ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywła-
szczaniu nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127
z późn. zm.)

u.g.n. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

u.g.t.m.o. – ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach
i osiedlach (tekst jedn.: Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 z późn. zm.)

u.k.w.h. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst
jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.)

u.o.p.s. – ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o odpowiedzialności Państwa za
szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych (Dz. U.
Nr 54, poz. 243 z późn. zm.)

u.o.w. – ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o odbudowie m.st. Warszawy (Dz. U.
Nr 52, poz. 268)

u.p.b. – ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu budownictwa (Dz. U. Nr 52,
poz. 270 z późn. zm.)

u.p.o.p.c. – ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego
(Dz. U. Nr 34, poz. 311 z późn. zm.)

u.p.z.k. – ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji okreś-
lonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy
administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34,
poz. 198 z późn. zm.)

u.s.g. – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – przed dniem 1 stycznia
1999 r. tytuł ustawy: ustawa o samorządzie terytorialnym

u.s.g.m.w. – ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o samorządzie gminy m.st. Warszawy
(Dz. U. Nr 63, poz. 479)
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u.s.t. – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst pier-
wotny Dz. U. Nr 16, poz. 95); tytuł ustawy zmieniony z dniem 1 stycz-
nia 1999 r. na: ustawa o samorządzie gminnym

ustawa o NSA – ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyj-
nym oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyj-
nego (Dz. U. Nr 4, poz. 8 z późn. zm.)

ustawa o SN – ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240,
poz. 2052 z późn. zm.)

u.t.o.a.o. – ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej ad-
ministracji ogólnej (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 32, poz. 176)

u.t.o.j.w. – ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej wła-
dzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130 z późn. zm.)

u.u.w. – ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o ustroju samorządu miasta stołecznego
Warszawy (Dz. U. Nr 34, poz. 200)

u.z.t.w.n. – ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania
nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 z późn. zm.)
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OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej
OSNCK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i Izby Karnej
OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej – Zbiór Dodatkowy
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz-

nych i Spraw Publicznych
OSNPG – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Gene-

ralnej
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
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PPiA – Przegląd Prawa i Administracji
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Inne
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OD AUTORÓW

Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze
m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 z późn. zm.), zwany także „dekretem warszaw-
skim” i „dekretem Bieruta”, obrósł złą sławą. Akt ten, w założeniach swoich planistyczny,
w praktyce stał się narzędziem komunistycznego bezprawia, służąc nie sprawnej odbu-
dowie stolicy ze zniszczeń wojennych, lecz wywłaszczeniu tysięcy jej mieszkańców bez
jakiejkolwiek rekompensaty.

Pomimo upływu kolejnych lat od odzyskania suwerenności, reprywatyzacja nieru-
chomości warszawskich pozostała jedynie hasłem. W tych okolicznościach wskazanie
byłym właścicielom drogi prawnej do odzyskania w naturze gruntów i budynków albo
wynagrodzenia szkód wynikłych z ich utraty stało się zasługą sądów. To właśnie orzecz-
nictwo Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i sądów powszechnych podjęło
trud „małej reprywatyzacji”. Wymagała ona uzupełnienia dotychczasowej wykładni
wielu podstawowych instytucji prawa administracyjnego i cywilnego o specyficzne
problemy prawne dekretu.

Choć obowiązujący do dzisiaj dekret warszawski liczy jedynie dwanaście artykułów,
dochodzenie roszczeń z nim związanych jest skomplikowane i trudne. W najbardziej
typowej sytuacji były właściciel gruntu lub jego następca prawny winni podjąć kroki
prawne celem wzruszenia wadliwej decyzji dekretowej na drodze postępowania admi-
nistracyjnego. Następnie zaś, w zależności od wyników tego postępowania, może on
kontynuować reaktywowane postępowanie dekretowe albo wystąpić z powództwem
odszkodowawczym.

Celem naszej książki jest omówienie dochodzenia roszczeń przez byłych właścicieli
gruntów warszawskich i ich następców prawnych na drodze administracyjnej i cywilnej
oraz przedstawienie bogatego dorobku judykatury polskich sądów w sprawach dekre-
towych. Roli orzecznictwa nie sposób przecenić. Dzięki wyjaśnieniu istoty dekretowych
obowiązków podmiotów publiczno-prawnych, wskazaniu podstaw skutecznego kwes-
tionowania bezprawnych rozstrzygnięć administracyjnych, a także zdefiniowaniu szko-
dy byłego właściciela i związku przyczynowego między wadliwą decyzją a szkodą wiele
osób zdołało doprowadzić do ustanowienia na ich rzecz użytkowania wieczystego albo
uzyskać odszkodowanie, którego wysokość odpowiada dzisiejszej wartości rynkowej
utraconych nieruchomości. Niezaprzeczalnym osiągnięciem rozstrzygnięć sądowych jest
uwzględnianie w procesie wykładni krzywdzących przepisów pochodzących od minio-
nej władzy obecnych wartości konstytucyjnych i zasad demokratycznego państwa pra-
wa.
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Nasza książka jest skierowana również do osób, które w swojej dotychczasowej prak-
tyce nie miały do czynienia z zagadnieniami gruntów warszawskich, a także do byłych
właścicieli i ich następców prawnych zamierzających podjąć kroki w celu odzyskania
nieruchomości lub uzyskania odszkodowania. By ułatwić zrozumienie niełatwych za-
gadnień prawnych, staraliśmy się przybliżyć w wybranych miejscach również stany fak-
tyczne spraw, w których wydano omawiane przez nas orzeczenia.

Nie kończymy badań nad problematyką prawną gruntów warszawskich. W dotych-
czasowych wypowiedziach doktryny i judykatury nie wszystkie kwestie zostały wyjaś-
nione w sposób bezsporny. Bogactwo stanów faktycznych sprawia, że w orzecznictwie
wystąpi zapewne jeszcze niejeden istotny problem prawny wymagający dogłębnej ana-
lizy, sięgającej podstaw prawa cywilnego i administracyjnego. Doświadczenie uczy, że
nie istnieją szanse na uczciwą ustawę reprywatyzacyjną. Założenia, plany i projekty, które
w świetle informacji rozpowszechnianych przez środki przekazu mają obejmować umo-
rzenie toczących się postępowań sądowych i administracyjnych, wypłatę „odszkodo-
wań” odpowiadających ułamkowi rynkowej wartości nieruchomości i pozbawienie praw
nabywców roszczeń dekretowych noszą już w zarodku znamiona niesprawiedliwości
i niekonstytucyjności. Wiele wskazuje zatem, że osiągnięcia jurydycznej „małej repry-
watyzacji” pozostaną nadal aktualne.
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Rozdział 1

WPROWADZENIE

Powojenna Warszawa poniosła poza oczywistymi i niebudzącymi wątpliwości stra-
tami w ludziach także wielkie straty materialne. Zniszczeniu uległo bardzo wiele budyn-
ków, w których skupiało się życie rodzinne, kulturalne czy towarzyskie ówczesnych
mieszkańców.

Świadczyć o tym może choćby raport o stratach wojennych Warszawy z 2004 r., z któ-
rego wynika, że w przedwojennej Warszawie swoje życie prowadziło ok. 300 000 rodzin.
W okresie powojennym natomiast liczba tych samych rodzin zmalała w sposób radykal-
ny, w wyniku czego wynosiła ona ok. 100 000 (zob. Miasto Stołeczne Warszawa, Zespół
ds. ustalenia wartości strat, jakie Warszawa poniosła w wyniku II Wojny Światowej, Raport
o stratach wojennych Warszawy, Warszawa 2004, http: //www. bip. warszawa. pl/ dokumenty/
ip/ Raport_ straty_ wojenne_ Warszawy. pdf).

Warszawa potrzebowała szybkiego przeprowadzenia odbudowy. Sytuacja związana
z zabudowaniami Warszawy nie napawała optymizmem jej mieszkańców. Jak wynika
ze wspomnianego wyżej raportu, niemal 70% mieszkań, jakie znajdowały się w Warsza-
wie, zostało zniszczonych całkowicie lub w znacznym stopniu.

Należy zważyć, że z danych statystycznych z 1946 r. wynika, iż całkowitemu zni-
szczeniu w czasie wojny uległo 11 229 budynków (44%), liczba budynków poważnie
zniszczonych nadających do odbudowy wyniosła 8879 (15,2%), a lekko lub w ogóle nie-
uszkodzonych było 10 390 (40,8%) budynków (por. A. Poczobut-Odlanicki, Gospodarka
terenami w Warszawie, Warszawa 1979). Nie ulega wątpliwości, że odbudowa zniszczeń
wymagała nie tylko przemyślanego planu i skoordynowanych działań, ale przede wszyst-
kim kompromisu pomiędzy interesem prywatnym a publicznym. Takim celom miały
służyć nowe regulacje prawne.
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Rozdział 1. Wprowadzenie

1.1. Rys historyczny, postanowienia i cel dekretu
z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów

na obszarze m.st. Warszawy

1.1.1. Cel dekretu

Problematyka nieruchomości na obszarze m.st. Warszawy jest obszerna i pod wzglę-
dem prawnym bardzo skomplikowana. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności
i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, powoływany dalej jako „dekret
warszawski” albo „dekret” bądź „d.w.u.g.”, jest pierwszym podstawowym aktem praw-
nym regulującym, w sposób daleki od doskonałości, problematykę gruntów warszaw-
skich.

Geneza wydania tego dekretu ma podłoże historyczne, którego źródłem są ogromne
straty wojenne, zwłaszcza w zabudowie. Dekret ten został wydany na podstawie ustawy
z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. Nr 1, poz. 1)
przez Radę Ministrów i zatwierdzony przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej. Cel
dekretu warszawskiego określa art. 1, według którego było nim umożliwienie racjonal-
nego przeprowadzenia odbudowy stolicy i dalszej jej rozbudowy zgodnie z potrzebami
narodu, w szczególności zaś szybkie dysponowanie terenami i właściwe ich wykorzys-
tanie. Deklaracja ta ma znaczenie dla wykładni przepisów dekretu warszawskiego, daje
bowiem podstawę do przyjęcia planistycznego, a nie nacjonalizacyjnego celu dekretu.
Takiemu stanowisku dał wyraz NSA w wyroku z dnia 4 stycznia 1999 r., IV SA 135/98,
www. orzeczenia. nsa. gov. pl. Niezależnie od celu, jakiemu dekret miał służyć, jest on
jednym z najbardziej kontrowersyjnych aktów prawnych okresu powojennego, kryty-
kowany powszechnie przez dawnych właścicieli nieruchomości warszawskich lub ich
następców prawnych, w głównej mierze co do sposobu realizowania celu dekretu.

Zgodnie z art. 1 d.w.u.g. wszelkie grunty na obszarze m.st. Warszawy przeszły z dniem
21 listopada 1945 r. na własność gminy m.st. Warszawy. Określenie „wszelkie grunty” nie
jest precyzyjne, obszar miejski bowiem objęty przepisami dekretu był ustalony przed
dniem 1 września 1939 r. i obejmował około 135 000 ha, w tym 41 000 ha gruntów pań-
stwowych i miejskich (por. A. Poczobut-Odlanicki, Gospodarka..., s. 57 i n.).

Działaniem dekretu były objęte nieruchomości osób prawnych prawa publicznego,
w tym kościelnych osób prawnych i związków wyznaniowych, jednakże z uwagi na
odrębne uregulowanie trybu zwrotu mienia kościołom i związkom wyznaniowym pod-
mioty te rzadko występują na drogę sądową (por. Z. Strus, Grunty warszawskie, PS 2007,
nr 10, s. 6 i n.).

Mapa wskazująca granice m.st. Warszawy na dzień wejścia w życie dekretu war-
szawskiego dostępna jest na stronie: http: //www. um. warszawa. pl/ sites/ default/ files/
imagecache/ Ilustracja_ o_ wymiarach_ 800x600px/ ilustracje/ o- warszawie/ granice_ 0. jpg.

Naczelny Sąd Administracyjny trafnie wyeksponował w uzasadnieniu uchwały skła-
du siedmiu sędziów z dnia 26 listopada 2008 r., I OPS 5/08, ONSA WSA 2009, nr 2, poz. 18,
że przepisy wprowadzające „rewolucyjne” ograniczenia prawa własności nie mogą być
interpretowane rozszerzająco, lecz przeciwnie, należy je wykładać zawężająco, zważyw-
szy na to, że ustanowione zostały pod rządem ustawy z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja
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1.1. Rys historyczny, postanowienia i cel dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu...

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 44, poz. 267 z późn. zm.), chroniącej w art. 99 włas-
ność. Taki sam pogląd wyraził SN w wyroku z dnia 8 maja 1992 r., III ARN 23/92, OSP
1993, z. 3, poz. 47, stwierdzając, że: „brak jest podstaw do tego, aby przepisy nacjonali-
zacyjne, które wprowadziły ograniczenia prawa własności, wyjaśniać jeszcze głębiej
w kierunku ograniczenia prawa i to w drodze wykładni rozszerzającej wbrew brzmieniu
przepisu”.

1.1.2. Przejście własności gruntów warszawskich na rzecz m.st. Warszawy

Zgodnie z art. 1 d.w.u.g. z dniem jego wejścia w życie (21 listopada 1945 r.) dotych-
czasowi właściciele zostali pozbawieni prawa własności do gruntu, który przeszedł na
własność gminy m.st. Warszawy. Budynki znajdujące się na gruncie stawały się natomiast
stosownie do art. 5 d.w.u.g. przedmiotem odrębnej własności dotychczasowego właści-
ciela. Dekret wprowadził bowiem czasowe odstępstwo od zasady superficies solo cedit i taki
status prawny budynków utrwalał się w razie uwzględnienia wniosku złożonego na
podstawie art. 7 d.w.u.g. Według tego przepisu dotychczasowy właściciel nieruchomości,
jego następcy prawni, a nawet użytkownicy byli uprawnieni do złożenia wniosku o przy-
znanie prawa zabudowy za symboliczną opłatą lub prawa wieczystej dzierżawy z sym-
bolicznym czynszem. Jednakże w razie odmownego załatwienia wniosku albo bezsku-
tecznego upływu terminu jego złożenia budynek z powrotem stawał się częścią składową
nieruchomości gruntowej, co następowało z mocy prawa (zob. wyrok NSA z dnia
13 stycznia 2010 r., I OSK 475/09, LEX nr 595396).

W wyniku nacjonalizacji gruntów warszawskich stan prawny ujawniony w księgach
wieczystych stał się niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Samodzielną podstawę
prawną do ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności na rzecz gminy
m.st. Warszawy stanowi art. 2 d.w.u.g., a dotychczasowy właściciel stawał się posiada-
czem w złej wierze.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest już pogląd, że właściciel nieru-
chomości, który utracił własność z chwilą wejścia w życie tego dekretu, pozostaje jej
posiadaczem samoistnym w złej wierze (postanowienia SN: z dnia 25 stycznia 2006 r.,
I CK 233/05, OSNC 2006, nr 10, poz. 173, oraz z dnia 5 grudnia 2007 r., I CSK 300/07,
OSNC-ZD 2008, nr 3, poz. 91).

Według poglądu utrwalonego w doktrynie i judykaturze z lat 1947–1989 niezgodność
treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, mająca charakter niezgodności
z prawem publicznym, do którego należą normy nacjonalizacyjne, wyłącza dopuszczal-
ność powołania się na rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Takiemu stanowisku
dał wyraz Sąd Najwyższy m.in. w orzeczeniach: z dnia 24 września 1965 r., II CR 372/65,
OSNC 1966, nr 5, poz. 82, oraz z dnia 13 maja 1977 r., III CZP 35/77, OSNC 1978, nr 2,
poz. 21, stwierdzając, że: „Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni na-
bywcy własności nieruchomości lub innego prawa rzeczowego do tej nieruchomości od
osoby, która była jej właścicielem i nadal jako właściciel jest wpisana w księdze wieczystej,
ale która utraciła ex lege własność z mocy przepisów ustawy nacjonalizacyjnej. W takim
wypadku obowiązuje zasada, w myśl której osoba, nie będąca właścicielem i nieupraw-
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