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Opinia prawna

w sprawie oceny konstytucyjności projektu ustawy o szczególnych zasadach 

usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących 

nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa (druk 1056)

I. uwagi wprowadzające

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na zamówienie Biura Analiz 

Sejmowych, w związku z procesem legislacyjnym dotyczącym rządowego projektu 

ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji 

reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych

z naruszeniem prawa (druk 1056, dalej jako: „Projekt ustawy”). Przedmiot opinii 

obejmuje ocenę zgodności projektu z normami i zasadami wynikającymi z Konstytucji 

RP.

II. Przedmiot projektu ustawy

Ustawodawca przewiduje wprowadzenie w Projekcie ustawy następujących 

rozwiązań prawnych:



♣ powołanie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji 

reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych

z naruszeniem prawa (dalej jako: „Komisja”), w skład której mają wejść 

przewodniczący, w randze sekretarza stanu, powoływany i odwoływany przez 

Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości (złożony po 

uzgodnieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz 8 członków 

powoływanych i odwoływanych przez Sejm RP;

♣ Komisja jest organem administracji publicznej stojącym na straży interesu 

publicznego w zakresie postępowań w przedmiocie wydania decyzji 

reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich;

♣ postępowanie przed Komisją stanowić będzie – zgodnie z Projektem ustawy – 

„szczególny tryb postępowania w przedmiocie usuwania skutków prawnych 

decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych 

z naruszeniem prawa”;

♣ w celu realizacji swoich zadań w ramach szczególnego trybu postępowania 

Komisja zostaje obdarzona znacznym zakresem kompetencji, który łączy w sobie 

równocześnie kompetencje zastrzeżone dla:

- organów administracji rządowej w postępowaniu administracyjnym,

- organów kontroli państwowej i ochrony prawa, a także organów ścigania,

- organów wymiaru sprawiedliwości w zakresie postępowania cywilnego;

♣ „szczególny tryb postępowania” przed Komisją łączy w sobie zatem elementy 

postępowania administracyjnego, karnego i cywilnego, powierzając wszelkie 

kompetencje organów władzy publicznej Komisji, w tym także kompetencje do 

rozstrzygania zawisłych spraw co do istoty;

♣ w skład Komisji mogą zostać powołane osoby, które „posiadają wyższe 

wykształcenie prawnicze lub niezbędną wiedzę w zakresie gospodarowania 

nieruchomościami oraz wykorzystywania zasobów majątku państwowego”. 

Zgodnie z Projektem ustawy w skład Komisji mogą zostać zatem powołane 

osoby, które nie tyle, że nie posiadają wykształcenia prawniczego

i doświadczenia adekwatnego dla powierzanych im kompetencji, co nie muszą 

się w ogóle legitymować jakimkolwiek wykształceniem wyższym;

♣ „Strony mogą być zawiadomione o wszczęciu postępowania, decyzjach i 

innych czynnościach Komisji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 



Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obs ługującego Ministra 

Sprawiedliwości. Zawiadomienie albo doręczenie uważa się za dokonane po 

upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.” (art. 14 ust. 3 Projektu 

ustawy).

III. PODSUMOWANIE

Analiza prawna Projektu ustawy prowadzi do wniosku, że:

♣ Projekt ustawy w wielu miejscach jest sprzeczny z przepisami Konstytucją RP. 

Wejście w życie Projektu w obecnym jego kształcie stanowi istotne zagrożenie dla 

standardów wymiaru sprawiedliwości właściwych dla demokratycznego państwa 

prawnego oraz dla konstytucyjnych praw i wolności jednostki.

♣ Istota i cel Projektu ustawy, a także zakres kompetencji powierzonych Komisji 

oraz ukształtowanie jej pozycji wobec organów wymiaru sprawiedliwości, wskazują 

na naruszenie konstytucyjnej zasady sądowego wymiaru sprawiedliwości (art. 175 

ust. 1 Konstytucji RP), zasady podziału i równoważenia się władz (art. 10 

Konstytucji RP) oraz zasady państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP).

♣ Projekt ustawy tworzy organ władzy publicznej, mieszczący się w zakresie 

administracji rządowej, powierzając mu zadania z zakresu wymiaru 

sprawiedliwości, a także określając szczególną procedurę postępowania, która nie 

gwarantuje podstawowych praw procesowych strony postępowania (o czym 

szerzej będzie mowa także niżej). Istnieją zatem przesłanki by uznać, że Projekt 

ustawy jest sprzeczny również z art. 175 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym 

„sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny”.

♣ Projekt stanowi istotne zagrożenie dla konstytucyjnych praw i wolności 

jednostki, gdyż:

- nie przewiduje wystarczających gwarancji procesowych dla ochrony praw 

strony postępowania, nie zapewnia minimalnych standardów sprawiedliwości 

proceduralnej. Komisji nie sposób uznać za właściwy, niezależny, bezstronny

i niezawisły sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP). Postępowanie przed Komisją 

jest jednoinstancyjne. Projekt ustawy nie przewiduje środków odwoławczych od 

poszczególnych rozstrzygnięć Komisji lub jej przewodniczącego, które mogą 

mieć istotne znaczenie dla sytuacji majątkowej strony postępowania. O podjęciu 

postępowania rozpoznawczego, a także rozstrzygnięciach Komisji, strony są 

informowane poprzez zamieszczenie ze skutkiem doręczenia informacji na 



stronie podmiotowej BIP Ministerstwa Sprawiedliwości.

- Komisja podejmuje postępowanie rozpoznawcze w oparciu o przesłanki 

wątpliwe z punktu widzenia standardów należytej określoności przepisów prawa 

(art. 2 konstytucji RP) – stwierdzenie „istnienia okoliczności sprzyjających 

wydaniu decyzji reprywatyzacyjnych z naruszeniem prawa lub popełnianiu 

przestępstw bądź utrudniających ich ujawnienie” (art. 3 ust. 2 Projektu ustawy). 

Projekt nie wskazuje, które decyzje administracyjne i wyroki sądowe mogą strać 

się przedmiotem weryfikacji Komisji i jakie są kryteria ich doboru, co rodzi 

wątpliwości z punktu widzenia zasad stabilności decyzji administracyjnych

i wyroków, a także zasady zaufania obywateli do państwa i pewności prawa 

(art. 2 Konstytucji RP). Jednocześnie Projekt ustawy przyznaje Komisji i jej 

p rzewodn iczącemu prawo do pode jmowania is to tnych dz ia łań 

„zabezpieczających” wobec jednostki – zgodnie z art. 11 ust. 1 Projektu ustawy 

„Przewodniczący Komisji może wystąpić do prokuratora z wnioskiem

o przeszukanie pomieszczeń lub innych miejsc lub zajęcie rzeczy w celu 

zabezpieczenia dowodu w sprawie lub zabezpieczenia zwrotu równowartości 

nienależnego świadczenia”.

- decyzje podejmowane przez Komisję o istotnym znaczeniu dla sytuacji 

prawnej i majątkowej jednostki mogą być podejmowane w oparciu o niejasne

i uznaniowe kryteria, co rodzi wątpliwości co do zgodności z at. 2 Konstytucji 

RP (zob. np. art. 28 ust. 4 Projektu ustawy).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Projekt ustawy nie licuje

z podstawowymi s tandardami dotyczącymi zarówno postępowania 

administracyjnego, jak i wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie 

prawnym, wynikającymi z Konstytucji RP.

IV. Źródła Prawa

Niniejsza opinia została przygotowana na podstawie analizy następujących aktów 

prawnych:

♣ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, 

poz. 483 ze zm., dalej jako: „Konstytucja RP”);

♣ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23; daje jako: „KPA”); 



♣ ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. 

Dz.U. 2014 r. poz. 101, z późn. zm., dalej jako „KPC”);

♣ ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U.

z 2016 r. poz. 1749; dalej jako: „KPK”).

V. ANALIZA PRAWNA

1. Uwagi ogólne

Oceniany Projekt ustawy ma na celu ostateczne uregulowanie praw do 

nieruchomości położonych na obszarze m.st. Warszawy oraz roszczeń ich byłych 

właścicieli, którym prawo własności – odebrane na mocy dekretu z dnia

26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze

m. st. Warszawy – zwrócono w drodze decyzji reprywatyzacyjnych wydanych

z naruszeniem prawa.

Szereg regulacji projektu wywołuje liczne kontrowersje związane z ich zgodnością

z Konstytucją RP.

2. Status Komisji i zakres jej zadań

Projekt ustawy statuuje nowy organ administracji publicznej, a mianowicie Komisję 

do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących 

nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa (art. 3 ust. 1 projektu).

Komisja jest organem, którego zadaniem jest faktyczny nadzór na decyzjami 

wydawanymi przez organy władzy publicznej, w tym samorządu terytorialnego.

W treści projektu brak jest wskazania pełnego zakresu działalności Komisji.

Z całościowej lektury projektu można wywieść kilka z nich, jednakże nie zostały one 

ujęte w formie wyczerpującego katalogu. W tym zakresie warto zwrócić uwagę na

art. 3 ust. 2 projektu, zgodnie z którym zadaniem Komisji jest także występowanie do 

właściwych organów w razie stwierdzenia w toku postępowania przed Komisją 

istnienia okoliczności sprzyjających wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnych

z naruszeniem prawa lub popełnianiu przestępstw bądź utrudniających ich 

ujawnianie. W treści przepisu powołano jedno z zadań Komisji, podkreślono, że nie 

jest to jedyna płaszczyzna działalności, jednakże brak jest wskazania innych.

Przewodniczący Komisji powoływany i odwoływany jest przez Prezesa Rady 

Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości złożony w porozumieniu z Ministrem 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałych członków Komisji (w liczbie ośmiu) 



powołuje i odwołuje Sejm RP (art. 4 ust. 1 Projektu ustawy).

Zwrócić uwagę należy również na fakt, że nie została określona jego kadencja, ani 

możliwość rezygnacji przez członka Komisji z pełnienia funkcji.

Projekt wprowadza także szereg wymagań, jakie muszą być spełniane przez 

kandydata na członka Komisji. Zgodnie z art. 4 ust. 2, w skład Komisji może zostać 

powołana osoba, która: 1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw 

publicznych; 2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 3) nie była 

prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione 

umyślnie; 4) posiada wyższe wykształcenie prawnicze lub niezbędną wiedzę

w zakresie gospodarowania nieruchomościami oraz wykorzystywania zasobów 

majątku państwowego; 5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Należy wskazać, że stawiane mocą Projektu ustawy wymogi mają bardzo ogólny 

charakter, a ich analiza merytoryczna może wywołać wątpliwości co do eksperckiego 

charakteru powoływanego ciała. Komisja ma za zadanie rozstrzygać o zgodności 

decyzji reprywatyzacyjnych z prawem, tymczasem z literalnej wykładni ww. 

podanego przepisu wynika, że decydować w tych sprawach co do ich istoty, mogą 

osoby bez wykształcenia prawniczego, legitymujące się jedynie ogólnie określoną 

wiedzą w zakresie gospodarowania nieruchomościami oraz wykorzystywania 

zasobów majątku państwowego.

3. Pozycja ustrojowa Komisji

Wątpliwy jest brak katalogu zadań Komisji, co może prowadzić do braku wzorca 

kontroli podejmowanych przez nią działań. Organy władzy państwowej obowiązane 

są do działania w ramach oraz na podstawie prawa. Brak jasnego wskazania 

kompetencji Komisji może zatem budzić wątpliwości w świetle zasady państwa 

prawnego (2 Konstytucji RP).

Zastrzeżenia budzi także faktyczna pozycja Komisji w systemie organów władzy 

publicznej. Z uzasadnienia do Projektu ustawy wynika, że Komisja jest organem 

administracji rządowej, a zatem wchodzi w skład władzy wykonawczej. Istotne 

wątpliwości budzi jednak faktyczna pozycja ustrojowa Komisji, która pomimo 

określenia jako organ władzy wykonawczej ma w istocie kompetencje typowe dla 

władzy sądowniczej.

Powyższe prowadzi do wniosku o możliwości naruszenia art. 10 ust. 1 Konstytucji RP 

statuującego zasadę trójpodziału i równowagi dział. Komisja łączy w sobie władzę 



wykonawczą i sądowniczą, co należy ocenić nagannie.

Wymóg „rozdzielenia” władz oznacza m.in., iż każdej z trzech władz powinny 

przypadać kompetencje materialnie odpowiadające ich istocie, a co więcej – każda

z trzech władz powinna zachowywać pewne minimum wyłączności kompetencyjnej 

stanowiącej o zachowaniu tej istoty. Tylko jednak wobec władzy sądowniczej 

„rozdzielenie” oznacza zarazem „separację”, gdyż do istoty wymiaru sprawiedliwości 

należy, by sprawowany on był wyłącznie przez sądy, a pozostałe władze nie mogły 

ingerować w te działania czy w nich uczestniczyć Wynika to ze szczególnego 

powiązania władzy sądowniczej z ochroną praw i wolności jednostki i znajduje 

potwierdzenie zarówno w szczegółowych normach Konstytucji (…), jak

i w konwencjach międzynarodowych”.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że istnieją przesłanki do tezy

o naruszeniu przez Projekt ustawy zasady podziału władzy (art. 10 Konstytucji RP),

a także sądowego wymiaru sprawiedliwości (art. 175 ust. 1 Konstytucji RP).

4. Status członków Komisji

Jak wskazano powyżej, szerokim kompetencjom Komisji w zakresie uprawnień 

właściwych władzy sądowniczej nie towarzyszą szczególne wymogi stawiane jej 

członkom.

Możliwość nadzorczej weryfikacji decyzji reprywatyzacyjnych, które w pewnym 

zakresie są utrwalone mocą wyroku sądowego, wymaga szerokiej wiedzy prawniczej. 

Z treści art. 4 ust. 1 pkt 4 Projektu ustawy wynika, że nie jest wymogiem koniecznym 

posiadanie nie tylko wykształcenia prawniczego, ale wyższego wykształcenia

w ogóle. Wystarczające może okazać się posiadanie niezbędnej wiedzy w zakresie 

gospodarowania nieruchomościami oraz wykorzystywania zasobów majątku 

państwowego.

Proponowane rozwiązanie może wpływać na ograniczenie poziomu zaufania do 

państwa i jego organów, a także może godzić w prawo do sprawiedliwego i jawnego 

rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, 

bezstronny i niezawisły sąd (art. 45 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji RP).

Jednym z fundamentalnych założeń demokratycznego państwa prawnego jest 

zasada dostępu obywateli do sądu w celu umożliwiania im obrony ich interesów 

przed niezawisłym organem kierującym się wyłącznie obowiązującym w państwie 

prawem.



Jednym z elementów prawa do sądu jest prawo do odpowiedniego ukształtowania 

procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności.

Tworzenie organu o charakterze sądowym, bez gwarancji nie tylko bezstronności

i niezawisłości, ale również zapewnienia niezbędnego minimum kompetencji osób 

wchodzących w jego skład, które dawałoby rękojmię kompetencji członków Komisji, 

można uznać za godzące w zasadę demokratycznego państwa prawnego

(art. 2 Konstytucji RP) oraz prawa do sądu (artr. 45 ust. Konstytucji RP).

5. Postępowanie przed Komisją

Komisji została przyznana możliwość wydawania postanowień i decyzji 

administracyjnych. Przewodniczący Komisji ponadto może wydawać zarządzenia 

(art. 7 Projektu ustawy).

Decyzje i postanowienia wydawane są w drodze głosowania. Organem 

opiniodawczo-doradczym Komisji jest Społeczna Rada (dalej jako: „Rada”).

Co istotne, w odniesieniu do konsultacji z Radą dokonano wyłączenia stosowania

art. 106 KPA, który nakłada obowiązek współdziałania organów w tym zakresie. 

Oznaczać to może, że Komisja nie jest zobowiązana do zasięgnięcia opinii Rady

w każdym przypadku.

W skład Rady wchodzić ma 9 osób powołanych przez Ministra Sprawiedliwości

w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji spośród członków 

organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, a także 

stowarzyszeń, których statutowym celem jest w szczególności działalność 

wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwiększenie świadomości 

prawnej społeczeństwa oraz kształtowanie kompetencji obywatelskich. Ustawodawca 

nie wprowadza w tym zakresie dodatkowych wskazówek, wybór członków Rady 

wydaje się być w pełni swobodny.

Komisja ma przyznane szerokie kompetencje w zakresie prowadzonego 

postępowania. Może nie tylko zasięgać pomocy organów administracji rządowej

i samorządowej, a także podległych im jednostek organizacyjnych, ale nawet 

wnioskować do prokuratora o przeszukanie pomieszczeń lub innych miejsc lub 

zajęcie rzeczy w celu zabezpieczenia dowodu w sprawie lub zabezpieczenia zwrotu 

równowartości nienależnego świadczenia (art. 11 ust. 1 projektu).

Brak jest w Projekcie wskazania, komu przysługuje status strony – jednostce 

samorządu terytorialnego, która wydała decyzję, czy też osobie, na rzecz której ją 



wydano.

Komisja wszczyna postępowanie rozpoznawcze z urzędu wówczas, gdy w wyniku 

przeprowadzonych czynności sprawdzających zostanie uprawdopodobnione, że 

doszło do wydania decyzji reprywatyzacyjnej w sposób niezgodny z prawem.

Komisja zawiadamia strony o wszczęciu postępowania rozpoznawczego. Jednakże 

Komisja ma także możliwość zawiadomienia o wszczęciu postępowania, decyzjach

i innych czynnościach Komisji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, 

na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości. Wówczas 

zawiadomienie albo doręczenie uważa sięga dokonane po upływie czternastu dni od 

dnia publicznego ogłoszenia.

Komisja ma możliwość przeprowadzenia rozprawy. Udział strony wezwanej do 

stawienia się na rozprawę osobiście jest obowiązkowy. Komisja ma także możliwość 

wzywania świadków, a także powoływania biegłych. Osoby wezwane, które nie 

stawią się na wezwanie, zostają ukarane karą grzywny (1000 zł, w razie ponownego 

nie stawienia się – 3000 zł; art. 16-17 Projektu ustawy).

Komisja ma możliwość nakazać wpis w księdze wieczystej ostrzeżenia o toczącym 

s ię podstępowaniu rozpoznawczym, a w przypadku, gdy zachodzi 

prawdopodobieństwo, że nie będzie możliwe przeniesienie własności nieruchomości

i koniecznym będzie egzekwowania jej równowartości, Komisja ma możliwość 

ustanowić zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości (art. 21 ust. 1 Projektu 

ustawy).

Komisja ma także możliwość zawieszenia postępowania dotyczącego decyzji 

reprywatyzacyjnej przed wszelkimi organami administracji, jak i sądami 

administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym (art. 23 ust. 1 Projektu 

ustawy).

Projekt ustawy reguluje również skutki cywilnoprawne decyzji wydanej przez 

Komisję. W przypadku zmiany treści decyzji reprywatyzacyjnej, gdy dojdzie do 

odmiennego rozstrzygnięcia w przedmiocie postępowania niż zakładała to pierwotna 

decyzja, zaistnieje możliwość wznowienia postępowania cywilnego o zapłatę 

odszkodowania lub dotyczącego zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie 

z nieruchomości. W odniesieniu do powyższej podstawy wznowienia, wyłączono 

regulację art. 408 KPC, który wprowadzał 5-letni termin zawity umożliwiający 

wznowienie postępowania.



W zakresie regulacji proceduralnej, projektowi należy zarzucić brak dostatecznej 

określoności. Zasada określoności prawa stanowi element zasady ochrony zaufania 

obywatela do państwa i tworzonego przez nie prawa, wynikający z art. 2 Konstytucji 

RP. Jest ona również funkcjonalnie powiązana z zasadami pewności prawa

i bezpieczeństwa prawnego. Wymóg określoności regulacji prawnej znajduje zatem 

swą konstytucyjną podstawę w zasadzie demokratycznego państwa prawnego. 

Odnosi się on do wszelkich regulacji (pośrednio czy bezpośrednio) kształtujących 

pozycję prawną obywatela. W myśl orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego zasada 

określoności prawa ustanawia wymóg, aby przepisy prawa były:

♣ precyzyjne – to jest aby można było zdekodować z nich jednoznaczne normy 

prawne (a także ich konsekwencje) za pomocą reguł interpretacji przyjmowanych 

na gruncie określonej kultury prawnej. Innymi słowy, nakaz określoności przepisów 

prawnych powinien być rozumiany jako wymóg formułowania przepisów w taki 

sposób, aby zapewniały dostateczny stopień precyzji w ustaleniu ich znaczenia i 

skutków prawnych. Precyzyjność przepisu przejawia się

w konkretności regulacji praw i obowiązków, tak by ich treść była oczywista

i pozwalała na ich wyegzekwowanie. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 

Konstytucyjnego przepis powinien być na tyle precyzyjny, aby zapewnione były 

jednolita wykładnia i jego jednolite stosowanie;

♣ jasne – to jest aby były zrozumiałe dla ich adresatów, niebudzące wątpliwości 

co do treści nakładanych obowiązków i przyznawanych praw. Prawodawca 

powinien dążyć do możliwie maksymalnej określoności przepisów prawa.

Wymóg określoności przepisów prawa powinien być szczególnie przestrzegany

w sytuacji, w której przepis może stanowić podstawę sankcji nakładanych na 

jednostkę. Związane jest to z koniecznością dostosowania działań jednostki do 

obowiązującej regulacji nim jeszcze nastąpi konkretyzacja obowiązujących przepisów 

do określonego stanu faktycznego. Jest to szczególnie istotne w przypadku sankcji 

administracyjnych, opartych na zasadzie obiektywnego przypisania 

odpowiedzialności. Wymóg określoności przepisów jest szczególnie istotny, gdy 

chodzi o ochronę praw i wolności.

6. Brak sprecyzowania przedmiotu nadzoru

W Projekcie ustawy nie wskazano zakresu decyzji, które miałyby zostać objęte 

nadzorem Komisji. Brak jest konkretnego katalogu, albo wskazania kryteriów. Nie 



wskazano również okresu czasu, który objęty zostanie nadzorem Komisji.

Wskazać należy, że pytanie dotyczące tego, w jakim zakresie ustawodawca 

dysponuje swobodą w określaniu relacji między zasadą praworządności (zasadą 

legalizmu; art. 7 Konstytucji RP), z której wynika potrzeba eliminacji z obrotu 

wadliwych decyzji administracyjnych, a zasadą pewności prawa i zasadą zaufania 

(lojalności państwa; art. 2 Konstytucji RP), z których wynika reguła trwałości decyzji 

administracyjnych, już zawisło przed TK.

Ponadto należy wskazać, że TK w dotychczasowym orzecznictwie przyjmował, że 

nieograniczona w czasie wzruszalność ostatecznych decyzji administracyjnych nie 

jest zasadą konstytucyjną, a ograniczenie terminów zaskarżenia prawomocnych 

decyzji administracyjnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa prawnego. 

Wskazał też, że ograniczenia czasowe są konieczne z uwagi na wartość, którą jest 

stabilność stosunków prawnych, oraz ze względu na rosnące z czasem trudności 

dowodowe w prowadzeniu ewentualnego nadzwyczajnego postępowania 

weryfikacyjnego, a także z uwagi na potrzebę ochrony praw nabytych przez osoby 

trzecie.

W wyroku z 12 stycznia 2000 r. stwierdzono, że z klauzuli państwa prawnego 

wynikają zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie 

prawa oraz zasada bezpieczeństwa prawnego oraz, że mają one dla ustawodawcy 

charakter wiążący.

Zasada ochrony zaufania obywatela do państwa nakazuje unikania sytuacji,

w których obywatel znajdowałby się w swoistej „pułapce prawnej”. Za przykład takiej 

pułapki uznaje się regulację pozostawiającą organowi nieograniczoną, także 

czasowo, kompetencję w zakresie wzruszania prawomocnych decyzji. Możliwość 

taka powinna mieć charakter wyjątkowy, obwarowany ściśle określonymi 

przesłankami.

Trybunał w dotychczasowym orzecznictwie akcentował również, że oczekiwanie 

przez jednostkę ochrony praw wynikających z decyzji administracyjnych jest 

racjonalne, a ratio legis naruszenia takich praw jest wąska i ściśle interpretowana.

Trybunał stoi na stanowisku, że niezbędne jest ustanowienie odpowiednich granic 

dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji. Trwałość decyzji organów władzy 

publicznej nie może być pozorna. Taka pozorność występowałaby nie tylko, jeżeli 

ustawodawca nie przewidywałby ograniczeń wzruszalności ostatecznych decyzji, ale 



również jeżeli ograniczenia te nie są wystarczające dla zachowania zasady zaufania 

obywatela do państwa i zasady pewności prawa. Ustawodawca nie może z jednej 

strony deklarować trwałości decyzji z uwagi na jej ostateczność, a z drugiej strony 

przewidywać, nieograniczoną terminem, możliwość wzruszania decyzji, na podstawie 

której strona nabyła prawo lub ekspektatywę.

Jak wskazywano, ustawodawca zrezygnował również z określania okresu czasu 

umożliwiającego na zmianę sytuacji podmiotu w odniesieniu do wznowienia 

postępowania sądowego. Projekt wyłącza stosowanie art. 408 KPC, który określa

5-letni okres, w którym możliwe jest wznowienie postępowania cywilnego. Okres ten 

nie ma zastosowana jedynie w odniesieniu do sytuacji odnoszących się do ochrony 

interesów strony (brak możliwości działania lub brak prawidłowej reprezentacji),

a zatem ma związek z możliwością obrony praw strony. Wyłączenie 5-letniego 

terminu na wznowienie postępowania w odniesieniu do zmiany treści decyzji 

reprywatyzacyjnej należy ocenić jako godzące w zasadę demokratycznego państwa 

prawnego.

Mając na uwadze powyższe, w zakresie, w jakim projekt nie precyzuje terminu,

w którym możliwe jest wzruszenie decyzji reprywatyzacyjnej, nie odpowiada on 

wymogom konstytucyjnym.

7. Włączenie prokuratora w czynności rozpoznawcze

Zgodnie z art. 11 Projektu ustawy, Komisja ma możliwość wystąpienia z wnioskiem 

do prokuratora o przeszukanie pomieszczeń lub innych miejsc, a nawet zajęcie 

rzeczy w celu zabezpieczenia dowodu w sprawie lub zabezpieczenia zwrotu 

równowartości nienależnego świadczenia.

Przepis powyższy nie wskazuje przesłanek, które warunkowałyby możliwość 

wystąpienia przez Komisję z takim wnioskiem, a także przesłanek warunkujących 

decyzję prokuratora.

Analizowany przepis można uznać za niosący istotne ryzyko dla poszanowania praw 

i wolności wynikających z art. 47 Konstytucji RP (prawo do prywatności),

64 Konstytucji RP (nienaruszalność własności), art. 50 Konstytucji RP 

(nienaruszalność mieszkania) oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji (zasada 

proporcjonalności).

Istotą zakazu nadmiernej ingerencji jest uznanie, że ustawodawca nie może 

ustanawiać ograniczeń przekraczających pewien stopień uciążliwości, a zwłaszcza 



zapoznających proporcję pomiędzy stopniem naruszenia uprawnień jednostki

a rangą interesu publicznego, który ma w ten sposób podlegać ochronie. W tym 

ogólnym ujęciu zakaz nadmiernej ingerencji pełni funkcję ochronną w stosunku do 

wszystkich praw i wolności jednostki.

Prawo własności i jego gwarancje wskazane w art. 64 Konstytucji RP należy 

konstruować na tle ogólnych zasad ustroju Rzeczypospolitej, a w szczególności na 

tle art. 20 i 21, które zaliczają własność prywatną do podstawowych zasad 

ustrojowych państwa. W świetle tych przepisów, zagwarantowanie ochrony własności 

jest konstytucyjną powinnością państwa i stanowi wartość wyznaczającą kierunek 

interpretacji zarówno art. 64 Konstytucji, jak i unormowań zawartych

w ustawodawstwie zwykłym.

Powszechnie przyjętą zasadą jest, że nikt nie może być narażony na samowolną lub 

bezprawną ingerencję w jego życie prywatne, rodzinne, dom czy korespondencję, ani 

też na bezprawne zamachy na jego cześć lub dobre imię, a każdy ma prawo do 

ochrony prawnej przed tego rodzaju ingerencjami i zamachami.

Poprzez nienaruszalność mieszkania należy rozumieć względny zakaz przeszukania, 

nieuprawnionego wkraczania i przebywania. Nienaruszalność mieszkania stanowi 

wolność osobistą jednostki i jej ograniczenie może nastąpić wyłącznie przy 

respektowaniu zasady proporcjonalności. Stosowanie środków o charakterze 

karnym, zakładających istotne wkroczenia z sferę prywatności oraz w prawo 

własności jednostki wydaje się być wątpliwe w odniesieniu do celu, jakiemu ma to 

służyć. W ogólnym postępowaniu administracyjnym brak jest środków tak dalece 

ingerujących w prawa i wolności gwarantowane przez Konstytucję. Nie posługuje się 

ono środkami typowymi dla postępowania karnego. Ustawodawca w projekcie 

dokonał nie tylko przemieszania kompetencji pomiędzy poszczególnymi władzami 

konstytucyjnymi, ale także pomieszał procedury, w sposób któremu można postawić 

zarzut sprzeczności z Konstytucją.

8. Charakter postępowania przed Komisją

Postępowanie przed Komisją faktycznie przybiera charakter postępowania 

sądowego. Jak zostało wspomniane powyżej, można zarzucić regulacji wkroczenie

w zasadę trójpodziału oraz równowagi władzy oraz naruszenie zasady wyłączności 

sadów w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Komisja ma możliwość wyznaczenia rozprawy, a także wezwania do stawienia się na 



niej stron, świadków oraz biegłych. Ma możliwość nakładania grzywien za 

niestawiennictwo. Przede wszystkim jednak powierzono jej zadania z zakresu 

wymiaru sprawiedliwości.

Komisji umożliwiono nakazanie sądowi wieczystoksięgowemu dokonania wpisu 

ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu, a nawet ustanowić zakaz zbywania lub 

obciążania danej nieruchomości.

Uprawnienia powyższe są niespotykane w postępowaniu administracyjnym, ale za to 

są powszechne w procedurach sądowych. Jednocześnie w stosunku do członków 

Komisji nie są stawiane szczególne wymogi, które stanowiłyby gwarancję ich 

profesjonalizmu, nie mają zapewnionej niezawisłości i bezstronności.

Uprawnienia Komisji są tak szerokie, że umożliwiają nawet zawieszenie 

postępowania toczącego się przed innym organem oraz sądami, w tym przed Sądem 

Najwyższym. Przepis nie precyzuje, na jaki okres czasu miałoby dojść do 

zawieszenia. Widoczne jest tu po raz kolejny zaburzenie równowagi pomiędzy 

władzą wykonawczą a sądowniczą oraz daleko idącą ingerencję ze strony Komisji

w działalność sądów. Na tej podstawie można wnosić, że Komisja została faktycznie 

ukształtowana jako organ quasi sądowy o charakterze szczególnym, działający

w oparciu o odrębna procedurę, stworzoną przez ustawodawcę doraźnie w Projekcie 

ustawy. Należy zatem podkreślić, że w świetle art., 175 ust. 2 Konstytucji RP, sąd 

szczególny oraz tryb doraźny mogą być powoływane wyłącznie w stanie 

nadzwyczajnym.

Szeroki zakres uprawnień, umożliwiający ingerencję w sferę własności tak daleki, jak 

omawiana powyżej możliwość przeszukania przez prokuratora oraz możliwość 

ustanowienia zabezpieczenia w postaci zakazu zbywania nieruchomości, może być 

oceniana jako niezgodna z art. 64 Konstytucji RP.

Pomimo zakwalifikowania Komisji jako organu władzy wykonawczej (administracji 

rządowej), postępowanie, które jest przez nią prowadzone ma charakter 

postępowania sądowego, a nie administracyjnego. W związku z czym można uznać, 

że dochodzi w ten sposób do naruszenia art. 10 Konstytucji RP oraz art. 173

i art. 175 ust. 1 i 2 Konstytucji.

Szczególną uwagę zwraca regulacja art. 14 ust. 2 Projektu ustawy, który zakłada, że 

zawiadomienie o wszczęciu, decyzjach i innych czynnościach Komisji mogą być 

ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej, a takiemu ogłoszeniu przypisuje się 



fikcję doręczenia. Niniejsze rozwiązanie godzi w zasadę demokratycznego państwa 

prawa i zagraża bezpieczeństwu interesów jednostki, która może nie zostać

w prawidłowy sposób powiadomiona o toczącym się wobec niej postępowaniu.

Faktyczne ukształtowanie postępowania jako postępowania sądowego nie idzie

w parze z ustanowieniem systemu gwarancji procesowych, które zabezpieczałyby 

interesy strony. Brak zapewnienia wymaganych w demokratycznym państwie 

prawnym standardów można uznać za godzące w art. 2 Konstytucji RP.

Wskazać należy, że jednym z elementów demokratycznego państwa prawnego jest 

wymóg stosowania sprawiedliwej procedury przy wydawaniu wszelkich rozstrzygnięć 

dotykających praw i interesów jednostek.

W demokratycznym państwie prawnym postępowanie przed wszystkimi organami 

władzy publicznej, które są prawnie powołane do rozstrzygania o sytuacji jednostki, 

powinno spełniać pewne wymagania sprawiedliwości i rzetelności. Z zasady 

demokratycznego państwa prawnego wynika ogólny wymóg, aby wszelkie 

postępowania prowadzone przez organy władzy publicznej w celu rozstrzygnięcia 

spraw indywidualnych odpowiadały standardom sprawiedliwości proceduralnej.

W szczególności regulacje prawne tych postępowań muszą zapewnić wszechstronne 

i staranne zbadanie okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, gwarantować 

wszystkim stronom i uczestnikom postępowania prawo do wysłuchania, tj. prawo 

przedstawiania i obrony swoich racji, a jednocześnie umożliwić rozpatrzenie sprawy 

w rozsądnym terminie.

Mając na uwadze powyższe sposób uregulowania postępowania przed Komisją 

narusza zarówno zasady trójpodziału i równowagi władz, niezależności władzy 

sądowniczej, wyłączności sądów w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości, 

a także nieproporcjonalne wkroczenie w prawo własności i uchybienie zasadzie 

demokratycznego państwa prawa.

9. Charakter rozstrzygnięć kasatoryjnych Komisji

Jedną z możliwych decyzji, które może wydać Komisja, jest uchylenie decyzji 

reprywatyzacyjnej w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia 

organowi, który wydał ostateczną decyzję reprywatyzacyjną, jeżeli decyzja ta została 

wydana z naruszeniem prawa, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny 

wpływ na jej rozstrzygnięcie. Komisja wskazuje także okoliczności, które organ ma 

wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Takie zapatrywania Komisji 



mają charakter wiążący.

W uzasadnieniu powoływana jest regulacja art. 138 § 2 KPA, który stanowi, że organ 

odwoławczy, przekazując sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia 

powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym 

rozpatrzeniu sprawy. Co istotne w tym kontekście, zapatrywania na tle regulacji KPA 

są wiążące jedynie w zakresie uwzględnienia określonych okoliczności. Organ 

odwoławczy nie może narzucać temu organowi treści przyszłego rozstrzygnięcia. 

Organ I instancji nie jest również związany oceną prawną zawartą w decyzji organu 

odwoławczego. Bezpośrednia ingerencja organu wyższego stopnia, w postaci 

zaleceń i poleceń co do sposobu załatwiania konkretnej sprawy indywidualnej, 

rozstrzyganej w drodze decyzji, nie znajduje uzasadnienia przepisach KPA.

Mając na uwadze powyższe, brak jest uzasadnienia dla wiążącego charakteru 

wytycznych Komisji w stosunku do organu, który wydał zaskarżoną decyzję w świetle 

regulacji KPA.

10. Charakter rozstrzygnięć Komisji co do istoty sprawy

Zgodnie z art. 28 ust. 1 Projektu ustawy, Komisja ma możliwość, poza wydaniem 

decyzji kasatoryjnej, rozstrzygnięcia sprawy co do istoty i nałożenia obowiązku 

zwrotu równowartości nienależnego świadczenia (w sytuacji, gdy nie jest możliwe 

odzyskanie nieruchomości).

Jest to kolejna kompetencja Komisji o charakterze sądowym. Projekt nie przewiduje 

jednak możliwości zaskarżenia takich decyzji Komisji. Nie mówi, czy w razie 

wątpliwości należy posiłkować się odpowiednio regulacjami właściwymi dla 

sądownictwa powszechnego, czy administracyjnego, czy też w ogóle wyklucza 

istnienie dalszej drogi sadowej, wobec quasi sądowego charakteru samej Komisji.

W tym zakresie projekt rodzi istotne wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnych 

standardów dotyczących wymiaru sprawiedliwości, co najmniej dwuinstancyjnego 

postępowania oraz prawa do sądu.

Organ administracji nie może orzekać o sprawach, które są kompetencyjnie 

zastrzeżone dla sądu cywilnego (lub w niektórych przypadkach karnego – proces 

adhezyjny). Obowiązek zwrotu równowartości nienależnego świadczenia to niejako 

zasądzenie obowiązku zapłaty z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Tym jednak 

może zając się jedynie w pełni kompetentny i przygotowany profesjonalnie sąd. To 

materia skomplikowana formalnie i dowodowo, której rozstrzygania nie należy 



powierzać organom do tego nieprzygotowanym.

Zasada niezależności władzy sądowniczej od innych władz (art. 10 Konstytucji RP), 

została rozwinięta w szczegółowych przepisach konstytucyjnych w art. 173

i w art. 178 ust. 1 Konstytucji. Niezależność sądów zakłada przede wszystkim 

oddzielenie organizacyjne i funkcjonalne sądownictwa od organów innych władz, tak 

aby zapewnić sądom pełną samodzielność w zakresie rozpoznawania spraw

i orzekania.

Niezależność sądownictwa jest zazwyczaj traktowana jako wolność od interwencji 

egzekutywy (władzy wykonawczej), jak i legislatywy, w wykonywanie funkcji 

sądowych. Niezależność sądu, jako trzeciej władzy, wyrażająca się musi

w dostatecznym wyodrębnieniu organizacyjnym. Funkcjonowanie sądów w zakresie 

kompetencji jurysdykcyjnych nie może podlegać jakiejkolwiek ingerencji ze strony 

organów administracyjnych.

Skoro władza sądownicza może być wykonywana wyłącznie przez sądy, to pozostałe 

władze nie mogą ingerować w jej działania lub w niej uczestniczyć. W wypadku 

władzy sądowniczej nie może być mowy o takich odstępstwach od zasady podziału

i równowagi władzy (np. „przecięcia kompetencyjne”), które są dopuszczalne

w relacjach między pozostałymi władzami. Żadna władza nie może ingerować

w sprawy struktury, składu lub działania władzy sądowniczej, chyba że wyjątki 

dotyczą sytuacji określonych w Konstytucji. Interpretacja zasady podziału

i równowagi władzy w odniesieniu do władzy sądowniczej wymaga podkreślenia, że 

gwarancją realizacji takiej pozycji władzy sądowniczej jest zasada niezależności 

sądów i monopol kompetencyjny sądownictwa na sprawowanie władzy sądowniczej, 

czyli ostateczne rozstrzyganie o prawach i obowiązkach jednostki lub osób 

prawnych. W wypadku władzy sądowniczej „jądro kompetencyjne” polega na 

sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w celu realizacji przysługującego każdemu 

prawa do sądu.


