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1
Skutki niekonstytucyjności powojennych
aktów ekspropriacyjnych
Chyba mało które z praw określanych mianem podstawowych
wywołuje na co dzień tyle sporów i emocji, począwszy od przedstawicieli zawodów prawniczych, poprzez przedstawicieli nauki,
ideologów i polityków, na zwykłych ludziach skończywszy, co
prawo własności1. Jak się zdaje, naturalną potrzebą człowieka jest
pragnienie nazwania określonej rzeczy czy miejsca „własnym”, czy
to w znaczeniu pozytywnym – jako przedmiotu osobistych wyłącznych uprawnień, czy też negatywnym – jako obiektu wyłączonego
ze swobodnego doń dostępu i korzystania przez podmioty trzecie.
O własności i dziedziczeniu stanowił m.in. Kodeks Hammurabiego,
pierwsze, a więc najstarsze księgi Biblii, jak również rzymskie Dwanaście Tablic. O własności i zabiegach o nią przeczytamy w homeryckich eposach, o swoim domu w Czarnolesie pisał Jan Kochanowski,
zaś Aleksander Fredro prześmiewczo sprowadził zasady prawa sąsiedzkiego pomiędzy właścicielami dwóch sąsiednich nieruchomości
do maksymy „wolnoć, Tomku, w swoim domku”. Prawo własności
zarazem w sposób właściwie unikalny na tle wszystkich innych praw
1
Często sprowadzane do jednego wyrazu, a mianowicie „własności”. W swej
pracy postanowiłem obydwoma tymi terminami posługiwać się wymiennie, uważam
bowiem, że właściwie są one na gruncie prawa, a dokładniej aktów konstytucyjnych
dwudziestowiecznej Polski, synonimami. Może to jednak budzić pewne wątpliwości,
jeśli porówna się art. 21 i 64 Konstytucji RP (zob. rozdział 4.1), choć moim zdaniem, ta
różnica nie ma akurat znaczenia dla przedmiotu mych badań. Czym innym wszakże
jest „prawo do własności”, któremu to terminowi wprost przypisuję odmienne znaczenie.
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rodzi zupełnie ambiwalentne uczucia w zależności od statusu jednostki – uprawnionego tudzież zobowiązanego – którym się ona
legitymuje. To samo zachowanie przez właściciela może być bowiem
traktowane jako przejaw korzystania z przysługującego mu prawa
w celu samorealizacji tudzież czerpania przyjemności, podczas gdy
inni mogą je postrzegać jako zwykłe niekulturalne naruszanie ciszy
nocnej czy też chęć wywyższania się.
Koncepcja prawa własności na przestrzeni wieków przechodziła
różnorodne przemiany, przyjmując postać czy to bardziej indywidualistyczną, czy to kładącą większy nacisk na funkcje społeczne. Jednak
zupełnie nowe jej postrzeganie przedstawili dziewiętnastowieczni socjaliści i ich następcy, którzy w ogóle zakwestionowali własność prywatną, obrazowo uznając ją za kradzież, zawłaszczenie dobra wspólnego2. Konsekwencją przyjęcia tego poglądu za obowiązujący przez
prawodawcę było dążenie do wyrugowania jej z obrotu prawnego, a co
najmniej – pozbawienie jej pierwszoplanowej roli.
Przejawem właśnie ideologii marksistowskiej były przeobrażenia własnościowe, jakie dokonały się na terenach Polski po ustąpieniu wojsk hitlerowskich Niemiec, cofających się pod naporem Armii
Czerwonej. Przemiany te były zupełnie rewolucyjne i w dużej mierze
niezgodne z poglądami i pragnieniami przeważającej części społeczeństwa polskiego, a szczególnie, co nie powinno dziwić, przedstawicieli
– jak określiłby to Marks – klasy posiadającej, czyli właścicieli wyzuwanych z ich dotychczasowego mienia.
Poczucie zwykłej ludzkiej krzywdy towarzyszące tym przemianom, a także świadomość, iż dochodziło do nich wyłącznie w wyniku
silniejszej pozycji wschodniego mocarstwa, nie zaś w wyniku demokratycznego przyzwolenia większości narodu, w chwili odzyskania suwerenności na przełomie 1989 i 1990 r. mogły w końcu znaleźć upust,
zarówno w aktach prawnych, jak i publicznym jej wyartykułowaniu
tłumioneym przez cenzurę w ciągu niemal półwiecza.
Mimo upływu niespełna ćwierćwiecza do powszechnej reprywatyzacji nie doszło, widoki zaś na jej przeprowadzenie właściwie są już
iluzoryczne. Byłym właścicielom i ich następcom prawnym pozostała
2
Choć, gwoli porządku, należy zauważyć, iż ideologie zakładające wspólność
wytworów przyrody i pracy ludzkiej w europejskim kręgu kulturowym kształtowały
się również wcześniej, by wspomnieć chociażby o wczesnym chrześcijaństwie czy paragwajskich – o ile przyjąć ich przynależność do europejskiej myśli prawniczej – redukcjach jezuickich.
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więc wyłącznie droga indywidualnego dochodzenia swych praw, kłopotliwa ze względu na jej czaso- i kapitałochłonność.
Wspomniane poczucie krzywdy często, by nie powiedzieć – zawsze, utożsamiane było z bezprawnością działań podejmowanych
przez organy tzw. władzy ludowej. Przejawem tego jest mnogość
prac poświęconych – choćby epizodycznie – tematyce rekompensat
i reprywatyzacji3, a także liczne orzeczenia najwyższych instancji
3
Por. np. J. Antosiewicz, Reprywatyzacja, Warszawa 1993; Ł. Bielecki, Nacjonalizacja nieruchomości ziemskich na obszarze południowo-wschodniego pogranicza Polski, cz. 1 i 2, Rejent 2007, nr 5, s. 9, nr 6, s. 50; G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości.
Problematyka prawna, Warszawa 2006; P. Borecki, Reprywatyzacja nieruchomości na
rzecz gmin wyznaniowych żydowskich, PiP 2011, z. 9, s. 61; A. Brzezińska, Pozwany
Skarb Państwa – mienie zabużańskie, Nieruchomości 2003, nr 9; R. Budzinowski, Przymusowe przejmowanie nieruchomości rolnych, Warszawa 1985; Z. Cichoń, W. Hermeliński, Sprawa mienia zabużańskiego przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
w Strasburgu, Palestra 2003, nr 1–2, s. 129; F. Cemka, Problem mienia ofiar Holocaustu
w Polsce (w:) Dobra kultury i problemy własności: doświadczenia Europy Środkowej po
1989 roku, red. G. Czubek, P. Kosiewski, Warszawa 2005; I. Chabielski, Odbudowa
stolicy w świetle nowych dekretów, PiP 1946, z. 4; P. Czechowski, Dochodzenie roszczeń
za przejęte na własność państwa grunty warszawskie z uwzględnieniem problematyki
nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych (w:) Współczesne problemy
prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010; J. Czerwiakowski, Gospodarka terenami
w miastach i osiedlach, Palestra 1961, nr 10; idem, Kilka zagadnień wybranych z zakresu gospodarki terenami w Warszawie, Palestra 1961, nr 1; J. idem, Oddawanie terenów
w Warszawie w wieczyste użytkowanie, Palestra 1965, nr 6; idem, Uprawnienia byłych
właścicieli gruntów w m.st. Warszawie wczoraj i dziś, Palestra 1985, nr 9, s. 18; idem,
Zasady prawne dysponowania terenami i budynkami na potrzeby publiczne w Warszawie, PUG 1949, nr 6; W. Ćwiek, „Uwłaszczenie” przez zasiedzenie, czyli to, czego nie
będzie, Nieruchomości 2006, nr 7; T. Domińczyk, Mienie opuszczone i mienie poniemieckie, PS 2007, nr 9, s. 5; idem, Roszczenia rewindykacyjne a status prawny mienia
poniemieckiego, http://ww2.senat.pl/k6/dok/sten/oswiad/andrzeje/3601oa.pdf, 2007
(data dostępu: 28 lutego 2013 r.); W. Dudek, Międzynarodowe aspekty nacjonalizacji
w Polsce, Warszawa 1976; J. Dzwończyk, Reprywatyzacja w Polsce w dekadzie 1991–
2001, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2003, z. 638; A. Fal,
Prawa (wieczyste) pod ochroną „w razie Niemców”, Nieruchomości 2004, nr 4; T. Filipowicz, Prywatyzacja nieruchomości przejętych ustawą nacjonalizacyjną, Nieruchomości 2008, nr 3, s. 12; A. Fiutowski, Rekompensaty za mienie pozostawione za Bugiem,
Nieruchomości 2002, nr 2; P. Florjanowicz-Błachut, M. Wiącek, glosa do uchwały NSA
z dnia 5 listopada 2007 r., I OPS 2/07, PiP 2009, z. 3; J. Forystek, Problematyka nieruchomości zamiennych w dekrecie o gruntach warszawskich, Rejent 2010, nr 12, s. 32;
A. Gajewska, Reprywatyzacja a konstytucyjnoprawne podstawy własności w III RP
(w:) Ius et veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek,
A. Janicka, W.S. Staszewicz, Lublin 2003; B. Garlacz, Wypędzenia. Jak wysiedlano
Niemców po II wojnie światowej, cz. 1, Nieruchomości 2007, nr 5, s. 41; idem, Wypę-
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