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Powojenne ustawodawstwo o majątkach 
opuszczonych. Założenia i funkcjonowanie 

– próba oceny 

Przepisy dotyczące majątków opuszczonych na skutek zdarzeń związanych z drugą wojną 
światową znalazły się w aktach ustawodawczych regulujących także losy, pozostających 
poza tematem niniejszego artykułu, majątków poniemieckich1. Pierwszym takim aktem była  
– jeżeli pominąć dekret z dnia 2 marca 1945 roku o majątkach opuszczonych i porzuconych 
(Dz. U. Nr 9, poz. 45), który utracił moc wskutek nieprzedłożenia Krajowej Radzie Naro-
dowej do zatwierdzenia (Dz. U. z 1945 r. Nr 17, poz. 95) – ustawa z dnia 6 maja 1945 roku 
o majątkach opuszczonych i porzuconych (Dz. U. Nr 17, poz. 97), zmieniona ustawą z dnia 
23 lipca 1945 roku (Dz. U. Nr 30, poz. 179). Nie odegrała ona jednak większej roli, gdyż 
obowiązywała bardzo krótko. Już w dniu 19 kwietnia 1946 roku została zastąpiona dekretem 
z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. Nr 13, poz. 
87). Dekret ten, siedmiokrotnie nowelizowany2, stanowiący podstawę kilku rozporządzeń3 

1 Na temat majątków poniemieckich zob. np. S. Rudnicki, Sytuacja prawna majątku niemieckiego 
w świetle powojennych polskich aktów prawnych, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora 
Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005, s. 1307 i n.

2 Dekretem z dnia 6 września 1946 roku o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych 
i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 49, poz. 279); dekretem z dnia 6 grudnia 1946 roku o przeka-
zywaniu przez państwo mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska 
(Dz. U. Nr 71, poz. 389); dekretem z dnia 20 grudnia 1946 roku o zmianie dekretu z dnia 8 marca 1946 roku 
o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. Nr 72, poz. 395); dekretem z dnia 3 lutego 1947 roku 
o zmianie dekretu z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. Nr 19, poz. 
77); dekretem z dnia 28 października 1947 roku w sprawie przedłużenia terminu, przewidzianego w art. 15 
ust. 2 dekretu z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. Nr 66, poz. 402); 
ustawą z dnia 18 listopada 1948 roku o zmianie organizacji i zakresie działania urzędów likwidacyjnych (Dz. 
U. Nr 57, poz. 454); ustawą dnia 19 kwietnia 1969 roku – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. 
Nr 13, poz. 95).

3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w porozumieniu z Ministrem Ziem Odzyskanych z dnia 
10 maja 1946 roku w sprawie Statutu Organizacyjnego Urzędów Likwidacyjnych (M.P. Nr 51, poz. 90); 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1946 roku wydanego w porozumieniu z Ministrami: 
Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie zbywania niektórych ruchomości opuszczonych i poniemieckich; 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1946 roku wydanego w porozumieniu z Ministrem 
Ziem Odzyskanych w sprawie organizacji i zakresu uprawnień urzędów likwidacyjnych (Dz. U. Nr 64, poz. 
360); rozporządzenia Ministrów Skarbu i Ziem Odzyskanych z dnia 23 grudnia 1948 roku o zakresie działa-
nia i organizacji urzędów likwidacyjnych (Dz. U. Nr 62, poz. 485 ze zm.); 
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oraz zarządzeń4, obowiązujący do 31 lipca 1985 roku (utracił moc w dniu 1 sierpnia 
1985 roku na skutek uchylenia przez art. 100 pkt 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 roku 
o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości, Dz. U. Nr 22, poz. 99) wywarł, 
budzący do dziś emocje, wpływ na stosunki własnościowe w powojennej Polsce. Je-
go przepisy dotyczące majątków opuszczonych są niekiedy jeszcze obecnie stosowane 
przez sądy. Na zasadach prawa międzyczasowego stwierdzają one wywołane przez te 
przepisy skutki w sferze stosunków własnościowych. Po uchyleniu dekretu stwierdzenie 
nabycia własności mienia opuszczonego nie odbywa się jednak już – jak uprzednio – 
w szczególnym postępowaniu nieprocesowym, lecz na podstawie art. 189 k.p.c., a więc 
w postępowaniu procesowym5. 

Deklarowanym wyraźnie założeniem dekretu było „zabezpieczenie majątków opusz-
czonych” (art. 7). Związane z tym zadania powierzono przede wszystkim specjalnie w tym 
celu powołanym rejonowym i okręgowym urzędom likwidacyjnym. 

W ścisłym związku ze wspomnianym założeniem pozostawały przepisy normujące 
przywrócenie posiadania majątku nieruchomego lub ruchomego, który stał się majątkiem 
opuszczonym w rozumieniu dekretu. Według dekretu przywrócenie posiadania majątku 
opuszczonego mogło nastąpić albo przez właściwą władzę zarządzającą tym majątkiem za 
zgodą okręgowego urzędu likwidacyjnego na złożony do 31 grudnia 1948 roku wniosek 
osoby, która posiadanie majątku utraciła – to jest w specjalnym postępowaniu administra-
cyjnym (art. 19)6 – albo przez sąd grodzki miejsca położenia opuszczonego majątku na 
złożony do 31 grudnia 1948 roku wniosek osoby, która posiadanie majątku utraciła lub 
– gdy osoba ta nie żyła albo była nieobecna – na wniosek jej małżonka lub konkubenta7 
bądź oznaczonego krewnego, to jest w specjalnym postępowaniu sądowym (art. 15–18, 
20–32). Według przyjętej w orzecznictwie wykładni przewidziane w dekrecie szczególne 
procedury dotyczące przywrócenia posiadania majątku opuszczonego – administracyjna 
i sądowa – nie wykluczały przywrócenia posiadania tego majątku również na ogólnych 
zasadach, to jest w drodze powództwa windykacyjnego; dla osób, które do 31 grudnia 
1948 roku nie wystąpiły na podstawie przepisów dekretu o przywrócenie posiadania, ta 
ostatnia droga była jedyną dostępną8. 

Jeżeli osoba, która utraciła posiadanie określonego majątku w związku z wojną, mogła 
ten majątek znów posiadać lub mógł go posiadać jej małżonek (konkubent) albo oznaczo-

4 Zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1948 roku o granicach okręgów i siedzibach okręgo-
wych i rejonowych urzędów likwidacyjnych (M.P. Nr A-86, poz. 962); zarządzenia Ministra Ziem Odzy-
skanych z dnia 17 stycznia 1949 roku o granicach okręgów i siedzibach okręgowych i rejonowych urzędów 
likwidacyjnych (M.P. Nr A-3, poz. 27); zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1949 roku o zmianie 
granic okręgów i siedzib okręgowych i rejonowych urzędów likwidacyjnych (M.P. z 1950 roku Nr A-2, 
poz. 18); zarządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1950 roku w sprawie zniesienia oraz zmiany okrę-
gów niektórych okręgowych i rejonowych urzędów likwidacyjnych (M.P. z 1951 roku Nr A-6, poz. 78). 

5 Uchwała SN z 25 lutego 1987 roku, III CZP 2/87, OSNC 1988, Nr 4, poz. 46. Zob. też A. Szpunar, 
Glosa do uchwały SN z 28.2.1994 r., III CZP 10/94, OSP 1995, z. 3, poz. 55. 

6 Pargraf 2 rozporządzenia Ministrów Skarbu i Ziem Odzyskanych o zakresie działania i organizacji 
urzędów likwidacyjnych przewidywał stosowanie we wszystkich sprawach z zakresu prawa administracyjne-
go należących do urzędów likwidacyjnych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 marca 1928 roku o postępowaniu administracyjnym; zob. też uchwałę całej Izby Cywilnej SN z 24 
maja 1956 roku z uzupełnieniem wprowadzonym uchwałą całej Izby Cywilnej SN z 26 października 1956 
roku, 1 CO 9/56, OSNCK 1957, Nr 1, poz. 1 (dalej: uchwała SN 1 CO 9/56). 

7 Por. A. Stelmachowski, Istota i funkcja posiadania, Warszawa 1958, s. 51.
8 Zob. uchwała SN 1 CO 9/56. 
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ny krewny, nie istniała – rzecz jasna – potrzeba zabezpieczenia tego majątku w sposób 
przewidziany w dekrecie. 

Dającym się odczytać z przepisów dekretu założeniem było również – oprócz re-
spektowania wcześniejszych aktów nacjonalizacyjnych (zob. art. 22 i 39) – dążenie do 
ukształtowania zarządu majątkami opuszczonymi w sposób zapewniający ich wykorzy-
stanie zgodnie z zasadami zaprowadzanego w tym czasie w Polsce ustroju. W szczegól-
ności art. 12 ust. 2 dekretu przewidywał przekazywanie majątków opuszczonych przede 
wszystkim w zarząd jednostek sektora państwowego9. 

Dekret zawierał ponadto w art. 34 rozwiązanie, które wywarło wspomniany już, bu-
dzący emocje do dziś, wpływ na stosunki własnościowe w powojennej Polsce. Artykuł 
34 ust. 1 stanowił, że „Skarb Państwa i związki samorządu terytorialnego nabywają przez 
przedawnienie (zasiedzenie) tytuł własności majątków opuszczonych”, co do nierucho-
mości z upływem lat 10, a co do ruchomości z upływem lat 5, licząc w obu przypadkach 
od końca roku kalendarzowego, w którym wojna została ukończona, to jest od 31 grudnia 
1945 roku. W myśl zaś art. 34 ust. 3: „majątek opuszczony, oddany w zarząd i użytkowanie 
instytucjom i organizacjom wymienionym w art. 12 ust. 2, przechodzi na ich własność, 
jeżeli bezpośrednio przed upływem terminów przedawnienia (zasiedzenia), wskazanych 
w ust. 1, znajdował się w ich posiadaniu co najmniej przez lat 8, jeżeli chodzi o nierucho-
mości, a co najmniej przez lat 3, jeśli chodzi o ruchomości”10. Terminy określone w art. 34 
ust. 1 dekretu były krótsze od terminów, które przewidywał obowiązujący wcześniej art. 
37 ustawy o majątkach opuszczonych i porzuconych. Według ostatnio wymienionego 
przepisu, terminy nabycia przez Skarb Państwa i inne wskazane podmioty własności ma-
jątków opuszczonych wynosiły co do nieruchomości 20 lat, a co do ruchomości – 10 lat.

Jak wiadomo, zasadniczym deklarowanym przez ustawodawcę celem przepisów de-
kretu o majątkach opuszczonych nie była nacjonalizacja tych majątków, lecz ich zabez-
pieczenie, ochrona w interesie uprawnionych oraz gospodarki narodowej. Wskazane 
wyżej, deklarowane przez ustawodawcę założenia dekretu nie narzucały więc przyjęcia 
rozwiązania zawartego w art. 34. Przewidziane mimo to w tym przepisie nabycie ex lege 
majątków opuszczonych przez wymienione w nim podmioty – czyli w istocie upaństwo-
wienie tych majątków – objaśniano w orzecznictwie i aprobującym je w tym względzie 
piśmiennictwie11 potrzebą usunięcia szkodliwego z punktu widzenia gospodarczego sta-

9 Zob. orzeczenie SN z 26 października i 10 listopada 1948 roku, C 730/48, PiP 1949, Nr 3, poz. 4 na 
s. 147. Ponadto por. Cz. Tabęcki, Dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich, 
„Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1946, Nr 5–6, s. 11.

10 Mało dziś zrozumiałe użycie w art. 34 dekretu jako synonimów dwóch terminów: „przedawnienie” 
i „zasiedzenie” stanowiło echo dawnej koncepcji, ujmującej w jedną instytucję przedawnienia sensu largo 
zasiedzenie (przedawnienie nabywcze) i przedawnienie sensu stricto (przedawnienie umarzające). Koncep-
cja ta znajdowała wyraz w kodeksie cywilnym austriackim (§ 1452) i w kodeksie cywilnym francuskim (art. 
2219). Por. J. Ignatowicz, Jeszcze o nabyciu przez państwo własności majątków opuszczonych, „Palestra” 
1958, Nr 12, s. 69 oraz F. Zoll (przy współudziale: J. Gwiazdomorskiego, L. Oberlendera i T. Sołtysika), 
Prawo cywilne, t. 1, Część ogólna, Poznań 1931, s. 236, 237). Warto na marginesie zauważyć, że wspomniana 
koncepcja leży u podstaw kanonu 197 obowiązującego Kodeksu prawa kanonicznego. 

11 Zob. np. A. Szpunar, dz. cyt. i J. Szachułowicz, Status prawny mienia pożydowskiego w Polsce, PiP 
2004, z. 12, s. 34. 



1228

Kazimierz Zawada 

nu tymczasowości; w orzecznictwie od 1956 roku podkreślano przy tym, że nabycie to 
powinno być traktowane jako ostateczność12. 

Rozwiązanie przyjęte w art. 34 dekretu spotkało się z krytyką. W szczególności po prze-
łomie październikowym w 1956 roku podniesiono w piśmiennictwie, że bez dostatecznego 
usprawiedliwienia pozbawiało ono wielu obywateli prawa własności13. W ścisłym związku 
z tą krytyką pozostawały wątpliwości co do zakresu zastosowania tego rozwiązania. Zakres 
zastosowania art. 34 dekretu, a w konsekwencji szerszy lub węższy zasięg wywieranych 
przezeń skutków, warunkowały przede wszystkim dwa czynniki: pojęcie majątku opusz-
czonego oraz charakter prawny nabycia własności z mocy omawianego przepisu. 

Według art. 1 ust. 1 dekretu, majątkiem opuszczonym był wszelki majątek ruchomy 
lub nieruchomy osób, które w związku z wojną rozpoczętą w dniu 1 września 1939 roku 
utraciły jego posiadanie, a następnie go nie odzyskały. Tak samo w istocie określał majątek 
opuszczony art. 1 § 1 ustawy o majątkach opuszczonych i porzuconych; zgodnie z tym 
przepisem, majątkiem opuszczonym był wszelki majątek ruchomy lub nieruchomy, który 
w związku z wojną rozpoczętą w dniu 1 września 1939 roku nie znajdował się w posiadaniu 
właściciela, jego prawnych następców lub osób reprezentujących ich prawa. 

W odniesieniu do obu tych przepisów podstawowego znaczenia nabierało przede 
wszystkim pytanie o to, w jakim sensie użyto w nich terminu „posiadanie”; czy termin 
ten był rozumiany w sposób szczególny (jak na przykład w dekrecie z dnia 9 lutego 
1953 roku o całkowitym zagospodarowaniu użytków rolnych, Dz. U. Nr 11, poz. 40)14, 
czy też rozumiano go zgodnie z ogólnymi przepisami prawa cywilnego o posiadaniu, 
obowiązującymi na poszczególnych obszarach obecnego terytorium państwa w okresie 
poprzedzającym zakończenie wojny rozpoczętej w dniu 1 września 1939 roku. Za drugą 
ewentualnością, przyjętą przez Sąd Najwyższy w wyroku z 19 września 2002 roku, II CK 
51/0215, przemawiał brak w rozpatrywanych przepisach wskazówek uzasadniających 
szczególne, swoiste rozumienie terminu „posiadanie” oraz obowiązujący w chwili ich 
ustanowienia art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 roku o prawie właściwym dla 
stosunków prywatnych wewnętrznych (Prawo prywatne międzydzielnicowe), Dz. U. 
Nr 101, poz. 580 ze zm., zgodnie z którym posiadanie podlegało ustawie miejsca poło-
żenia jego przedmiotu16. 

12 Zob. uchwała SN 1 CO 9/56 oraz orzeczenie SN z 21 czerwca 1957 roku, 1 CR 935/56, OSPiKA 1958, 
z. 5, poz. 134.

13 S. Radzki, Nabycie własności nieruchomości przez państwo w trybie art. 34 dekretu o majątkach 
opuszczonych i poniemieckich, „Palestra” 1958, Nr 2, s. 32 i n. Por. też podstawy skargi kasacyjnej rozstrzyg-
niętej przez Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 6 listopada 2003 roku, II CK 184/02, niepublikowanym. 

14 Por. A. Stelmachowski, Istota i funkcja posiadania, s. 34; zob. też J. Ignatowicz, Ochrona posiadania, 
Warszawa 1963, s. 96 i n. 

15 OSNC 2003, Nr 12, poz. 167.
16 Jakkolwiek należy się zgodzić z poglądem, że za pomocą norm prawa prywatnego międzydzielnico-

wego nie można było należycie rozwiązać problemu właściwości prawa na terenach przyłączonych do Polski, 
gdyż cel ustanowienia tych norm był inny. Dlatego mocą art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 13 listopada 1945 roku 
o zarządzie Ziem Odzyskanych (Dz. U. Nr 51, poz. 295 ze zm.) rozciągnięto na te tereny ustawodawstwo 
obowiązujące na obszarze Sądu Okręgowego w Poznaniu, a w zakresie prawa pracy – ustawodawstwo obo-
wiązujące na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego. Por. J. Skąpski, Kodeks cywilny z 1964 
roku. Blaski i cienie kodyfi kacji oraz jej perspektywy, KPP 1992, z. 1–4, s. 58. Nieściśle w tym punkcie 
S. Grzybowski, Zagadnienia kodyfi kacji polskiego prawa cywilnego (organizacja i wyniki pracy 1918–1992 
roku), KPP 1992, z. 1–4, s. 95. 
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Następny doniosły element defi nicji majątku opuszczonego stanowiło pojęcie „związku 
z wojną rozpoczętą 1 września 1939 roku”. Przeważała tendencja do szerszego rozumienia 
tego zwrotu. Przyjmowano, że wymieniony związek zachodził w każdym przypadku, 
w którym stosownie do okoliczności uzasadnione było wnioskowanie, iż utrata posiadania 
nastąpiła w łączności przyczynowej ze wspomnianą wojną17. W szczególności uznawano, 
że w przypadkach wyjątkowych mogło dojść do utraty posiadania rzeczy ruchomych lub 
nieruchomych w związku z drugą wojną światową jeszcze przed jej rozpoczęciem, na 
przykład gdy rezerwista powołany do armii pozostawił swoje mienie bez powierzenia go 
– z braku takiej możliwości – innej osobie18. Natomiast broniony także w piśmiennictwie 
pogląd, że za majątek opuszczony może być uznane mienie utracone po 9 maja 1945 
roku, odwołujący się do przykładów utraty posiadania majątków przez autochtonów na 
Ziemiach Zachodnich19, był trudny do obrony na gruncie dekretu nie tylko z przyczyn 
pojęciowych20, ale także ze względu na zawarte w art. 34 określenie początku biegu 
przewidzianych w nim terminów. 

Co do charakteru prawnego nabycia własności z mocy art. 34 dekretu rozważano 
trzy ewentualności: a) stosowanie do rozpatrywanego nabycia własności, ze względu 
na sugerujący to termin użyty w omawianym przepisie, norm regulujących zasiedzenie; 
b) uznanie, że nabycie to jest innym niż zasiedzenie skutkiem uregulowanego w dekrecie 
w sposób szczególny upływu terminu; c) przyjęcie, że nabycie to nie jest wynikiem za-
siedzenia ani skutkiem uregulowanego w dekrecie w sposób szczególny upływu terminu, 
lecz jest oparte na najbardziej dostosowanej do celów dekretu konstrukcji prawa cywilnego 
zwanej przemilczeniem21. Każda z tych ewentualności zakładała inny, zasadniczo różny, 
krąg sytuacji objętych zasięgiem zastosowania art. 34 dekretu22. Rozstrzygnięcie kwestii 
charakteru prawnego nabycia własności z mocy art. 34 dekretu nabrało szczególnie duże-
go praktycznego znaczenia po nadejściu dnia 31 grudnia 1955 roku – w którym upłynął 
dziesięcioletni termin liczony od końca roku zakończenia drugiej wojny światowej, to 
jest termin warunkujący nabycie ex lege przez Skarb Państwa i inne wskazane podmioty 
własności opuszczonych nieruchomości. 

Sąd Najwyższy w powoływanej już uchwale całej Izby Cywilnej 1 CO 9/56, która 
zapadła – jak wiadomo – w maju 1956 roku, a została uzupełniona w październiku 1956 
roku, opowiedział się za trzecią ewentualnością (c) – zakładającą najwęższy zakres zasto-
sowania art. 34 dekretu. W motywach uchwały wyjaśnił, że wobec tego, iż przepis ten nie 
wymagał do nabycia własności posiadania rzeczy w rozumieniu art. 296 Prawa rzeczo-
wego (Dz. U. z 1946 r. Nr 57, poz. 319 ze zm.), będącego odpowiednikiem art. 336 k.c., 
lecz co najwyżej faktycznego władania rzeczą w ramach zarządu, nabycie własności na 
podstawie tego przepisu, zarówno nieruchomości, jak ruchomości23, nie mogło być uznane 

17 Orzeczenie SN z 26 października i 10 listopada 1948 roku, C 730/48.
18 J. Witecki, Odpowiedź na pytanie: czy na podstawie art. 15 dekretu z dn. 8 marca 1946 roku o mająt-

kach opuszczonych i poniemieckich może być przywrócone posiadanie majątku utracone przed 1 września 
albo po 9 maja 1945 r.?, PiP 1948, z. 4, s. 93. 

19 S. Domaniewski, Pojęcie „związku” z wojną z art. 1 dekretu o majątkach opuszczonych, „Przegląd 
Notarialny” 1948, Nr 7–8, s. 122. 

20 J. Witecki, dz. cyt., s. 94. 
21 J. Ignatowicz, Jeszcze o nabyciu, s. 68 i 69.
22 Tamże, s. 69. 
23 Orzeczenie SN z 21 czerwca 1957 roku, 1 CR 935/56.
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za wynik zasiedzenia, lecz przemilczenia, czyli niewykonywania przez właściciela swego 
prawa do rzeczy przez czas w ustawie określony, to jest konstrukcji, która była dostrze-
gana w art. 68 Prawa rzeczowego przed jego uchyleniem w dniu 22 września 1954 roku
oraz – należy dodać – w obowiązujących na ziemiach polskich przed wejściem w życie 
Prawa rzeczowego przepisach § 392 Kodeksu cywilnego austriackiego i § 973 Kodeksu 
cywilnego niemieckiego24. Sąd Najwyższy podkreślił przy tym, że taka konstrukcja prawna 
nabycia własności na podstawie art. 34 najlepiej odpowiadała zasadniczemu deklarowane-
mu celowi dekretu: ustanowieniu go nie z myślą o nacjonalizacji opuszczonego majątku, 
ale po to, aby ten majątek zabezpieczyć, chronić. Przyjęcie jej było wyrazem prefero-
wania interesów osób pozbawionych posiadania mienia w wyniku działań wojennych; 
zacieśniało upaństwowienie opuszczonego mienia na podstawie art. 34 dekretu jedynie 
do sytuacji, w których upaństwowienie można było zaakceptować dlatego, że szkodliwy 
z punktu widzenia gospodarczego stan tymczasowości nie powinien trwać bez ograniczeń. 

Z akceptowanego w zasadzie także przez piśmiennictwo25 – choć nie bez głosów 
sprzeciwu26 – stanowiska judykatury27, ujmującej nabycie własności na podstawie art. 34 
dekretu jako wynik przemilczenia, wynikały konsekwencje o wielkiej doniosłości. 

Jeżeli istotą zdarzenia prowadzącego do nabycia własności była bezczynność właś-
ciciela w dochodzeniu przywrócenia posiadania, bieg terminów określonych w art. 34 
dekretu ulegał przerwaniu, a stan bezczynności (przemilczenia) zniweczeniu, ilekroć 
właściciel lub osoba działająca w jego interesie wyraziła w odpowiedni sposób wolę 
odzyskania posiadania. Do aktów uzasadniających przerwanie biegu terminów określo-
nych w art. 34 dekretu zaliczano złożenie wniosku o przywrócenie przez sąd posiadania 
w trybie art. 20 dekretu, złożenie wniosku o przywrócenie przez organ administracyjny 
posiadania w trybie art. 19 dekretu, wytoczenie powództwa o wydanie rzeczy opuszczonej 
na zasadach ogólnych, wystąpienie z żądaniem o wydanie opuszczonej rzeczy do organu 
powołanego do ogólnego zarządu mieniem opuszczonym lub do jednostki sprawującej 
bezpośredni zarząd mieniem opuszczonym, jak też każde inne zachowanie właściciela, 
wyrażające w sposób niebudzący wątpliwości wolę odzyskania posiadania przedmiotu 
własności, skierowane do osoby, na rzecz której biegło przemilczenie28. Wskazane akty 
prowadziły do przerwania biegu terminu przemilczenia, choćby w ich następstwie nie 
doszło do przywrócenia posiadania opuszczonej rzeczy. Ze względu bowiem na istotę 
przemilczenia, w razie zamanifestowania woli odzyskania posiadania opuszczonej rzeczy 

24 S. Białek, Glosa do orzeczenia SN z 21.6.1957, 1 CR 935/56, OSPiKA 1958, z. 5, poz. 134. 
25 J. Ignatowicz, Jeszcze o nabyciu, s. 67 i n.; S. Białek, Glosa, dz. cyt.; A. Szpunar, Glosa, dz. cyt.; 

A. Stelmachowski, [w:] System prawa prywatnego, t. 3: Prawo rzeczowe, red. T. Dybowski, Warszawa 2003, 
s. 393 i 394. 

26 S. Breyer, Glosa do uchwały całej Izby Cywilnej S.N. z dn. 24.V.1956 r. 1 CO 9/56, PiP 1957, z. 6, 
s. 1232 i n.; S. Radzki, dz. cyt., s. 32 i n. Ich wypowiedzi są jednak na ogół – co wykazali J. Ignatowicz, 
Jeszcze o nabyciu, s. 67 i n., oraz S. Białek, Glosa, dz. cyt. – nieprzekonywające. 

27 Wyrok SN z 30 listopada 2007 roku, IV CSK 296/07 (OSNC-ZD 2008, Nr B, poz. 56), w którym jest 
mowa o nabyciu nieruchomości przez Skarb Państwa w drodze zasiedzenia na podstawie art. 34 dekretu, 
nie daje podstaw do twierdzenia o zerwaniu w nim przez SN z tym stanowiskiem. W wyroku tym doszło 
do powtórzenia użytego w art. 34 dekretu terminu „zasiedzenie” bez jakichkolwiek śladów intencji zmiany 
dotychczasowego kierunku orzecznictwa.

28 Uchwała SN 1 CO 9/56; orzeczenie SN z dnia 14 czerwca 1958 roku, 1 CR 425/58, OSNCK 1960, 
Nr 2, poz. 38; wyrok SN z 4 listopada 1965 roku, III CR 121/65, OSNC 1966, Nr 9, poz. 149; wyrok SN 
z 19 września 2002 roku, II CK 51/02. 
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przez właściciela lub osobę działającą w jego interesie nie mogło być mowy o utrzymy-
waniu się stanu prowadzącego do przemilczenia29. Wpływ wymienionych aktów na okres 
przemilczenia, który już upłynął, był identyczny, jak wpływ przerwania biegu terminu 
zasiedzenia na dotychczasowy okres zasiedzenia: dotychczasowy bieg przemilczenia 
ulegał zniweczeniu. 

Natomiast co do wpływu tych aktów na bieg przemilczenia w przyszłości zarysowała 
się w orzecznictwie kontrowersja. Według orzeczenia Sądu Najwyższego z 16 listopada 
1960 roku, 2 CR 521/5930, terminy określone w art. 34 ust. 1 dekretu z 1946 roku biegły 
po przerwaniu na nowo, tak jak przerwany termin zasiedzenia31. Za trafne należało jed-
nak uznać zajęte przez Sąd Najwyższy w uchwale z 28 lutego 1994 roku, III CZP 10/94 
i wyroku z 19 września 2002 roku, II CK 51/02 odmienne stanowisko, zgodnie z którym 
przewidziane w art. 34 terminy przemilczenia nie biegły po przerwaniu na nowo dlatego, 
że od chwili ujawnienia woli odzyskania posiadania określonej rzeczy przez właścicie-
la lub osobę działającą w jego interesie nie można było tej rzeczy traktować już jako 
opuszczonej. Stanowisko to opierało się na przyjętym w art. 34 dekretu rozwiązaniu 
charakteryzującym się tym, że nabycie własności rzeczy stanowiącej mienie opuszczone 
nie następowało po upływie lat dziesięciu lub pięciu, licząc od indywidualnie ustalonej 
w danym przypadku daty, lecz po upływie lat dziesięciu lub pięciu, licząc zawsze od dnia 
31 grudnia 1945 roku. 

W odniesieniu do nieruchomości, co do której nastąpiło przerwanie biegu terminu 
przemilczenia, nie mógł się też przed 1 stycznia 1956 roku rozpocząć bieg terminu zasie-
dzenia na rzecz Skarbu Państwa32, gdyż ze względu na cel regulacji zawartej w dekrecie 
należało w takich przypadkach w drodze wyjątku stosować się do rzymskiej formuły 
nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest. Inaczej jednak – trafnie krytycznie 
oceniona w tym punkcie przez A. Szpunara33 – uchwała Sądu Najwyższego z 28 lutego 

29 Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – zasada prawna – z 19 września 1962 roku, 
1 CO 23/62, OSNC 1963, Nr 5, poz. 92; uchwała Sądu Najwyższego z 28 lutego 1994 roku, III CZP 10/94, 
OSNC 1994, Nr 9, poz. 174; wyrok SN z 19 września 2002 roku, II CK 51/02. 

30 OSNC 1962, Nr 2, poz. 48.
31 Podobnie orzeczenie SN z 4 stycznia 1966 roku, III CR 164/65, OSPiKA 1966, z. 9, poz. 207, co do 

przypadków, w których nastąpił przejaw woli powodujący przerwanie biegu przemilczenia, ale nieprowadzą-
cy do wydania orzeczenia przywracającego posiadanie mienia opuszczonego. 

32 Por. postanowienie SN z 16 października 1998 roku, III CKN 644/97, OSNC 1999, Nr 4, poz. 76, 
wyrok SN z 19 września 2002 roku, II CK 51/02 oraz postanowienie SN z 25 czerwca 2003 roku, III CZP 
35/03, LEX Nr 83981. 

33 A. Szpunar, dz. cyt. Polemizując z A. Szpunarem i bronionym przez niego poglądem, M.A. Zacha-
riasiewicz, Dopuszczalność zasiedzenia przez Skarb Państwa nieruchomości przejętych jako majątki opusz-
czone i poniemieckie w przypadku uchylenia podstawy prawnej takiego przejęcia, [w:] Transfer. Obywatel-
stwo. Majątek. Trudne problemy stosunków polsko-niemieckich. Studia i Dokumenty, red. W.M. Góralski, 
Warszawa 2005, s. 316, 322 i 326, podniosła, że o zasiedzeniu nieruchomości decyduje wyłącznie faktyczne 
władanie nieruchomością w zamiarze posiadania „jak właściciel”, dlatego przy rozstrzyganiu w konkretnym 
przypadku o zasiedzeniu przez Skarb Państwa nieruchomości opuszczonej nie powinna mieć żadnego zna-
czenia podstawa „przejęcia” tej nieruchomości przez Skarb Państwa (podobne stanowisko M.A. Zachariasie-
wicz zajęła w artykule: Rozwój nauki o zasiedzeniu czy ślepy zaułek? Koncepcja wyłączającego zasiedzenie 
„imperialnego” władztwa Skarbu Państwa, „Rejent” 2005, Nr 9, s. 240–343). 

Autorka ma oczywiście rację, uznając za rozstrzygające o zasiedzeniu nieruchomości władanie nieru-
chomością jak właściciel przez określony czas. Jej uwagi polemiczne pomijają jednak dwie istotne kwestie. 

Po pierwsze, podstawa, a nawet szerzej, okoliczności zawładnięcia nieruchomością mogą rzutować na 
charakter sprawowanego nadwładztwa: czy stanowi ono posiadanie samoistne (warunkujące zasiedzenie), 
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1994 roku, III CZP 10/94, a uprzednio orzeczenie Sądu Najwyższego z 4 stycznia 1966 
roku, III CR 164/65. 

Jak wiadomo, z wnioskiem o przywrócenie posiadania majątku opuszczonego na za-
sadach dekretu, to jest w postępowaniu sądowym (art. 20) lub administracyjnym (art. 19), 
mogła wystąpić osoba, która utraciła posiadanie majątku (art. 15) lub – gdy osoba ta 
zmarła albo była nieobecna – jej krewni w linii prostej, rodzeństwo, małżonek albo 
konkubent (art. 16). W uchwale 1 CO 9/56 Sąd Najwyższy podkreślił, że wymienione 
osoby, żądając przywrócenia posiadania majątku opuszczonego działały, z jednej strony, 
we własnym interesie, gdyż oprócz innych korzyści mogły nabyć własność wydanego 
im majątku opuszczonego (art. 33), z drugiej zaś – w interesie właściciela. Ten właśnie 
aspekt ich działania nakazywał wiązać ze złożonymi przez nie wnioskami o przywrócenie 
posiadania przerwanie biegu terminu przemilczenia przewidzianego w art. 34 dekretu. 
Przerwanie to miało zatem podstawę nie tylko w stosowanych odpowiednio przepisach 
art. 279 pkt 2 Kodeksu zobowiązań (Dz. U. z 1933 r. Nr 82, poz. 598 ze zm.) lub art. 111 
pkt 2 Przepisów ogólnych prawa cywilnego (Dz. U. z 1950 r. Nr 34, poz. 311) w związ-
ku z art. 53 Prawa rzeczowego i art. 34 dekretu, lecz także, a nawet przede wszystkim, 
w istocie przemilczenia, w braku podstaw do stwierdzenia przemilczenia ze względu na 
tkwiącą we wnioskach o przywrócenie posiadania wolę ochrony interesów właściciela 
majątku opuszczonego.

W konsekwencji w razie złożenia wniosku o przywrócenie posiadania, o którym była 
mowa w art. 20 dekretu, na ocenę przerwania terminu określonego w art. 34 dekretu nie 
mogły oddziaływać uregulowania dotyczące wpływu niektórych czynności procesowych 
lub rozstrzygnięć sądu na przerwanie przedawnienia, a pośrednio – zasiedzenia34. 

W judykaturze wyłoniło się niezwykle doniosłe praktycznie pytanie, czy współwłaś-
ciciel nieruchomości stanowiącej majątek opuszczony mógł się w powództwie windyka-
cyjnym skierowanym przeciwko Skarbowi Państwa domagać stosownie do art. 89 Prawa 
rzeczowego (obecnie art. 209 k.c.) wydania tej nieruchomości do jego rąk. W orzeczeniu 

czy też nie. Poucza o tym prosty przykład. Na podstawie samego faktu uprawiania gruntu przez określoną 
osobę nie można stwierdzić, czy chodzi tu o akty właścicielskiego władania (posiadanie samoistne), czy też 
o korzystanie z gruntu w ramach dzierżawy (posiadanie zależne) albo o wykonywanie usługi zleconej przez 
właściciela, dzierżawcę lub kogoś innego. Ułatwi rozstrzygnięcie tej kwestii wiadomość, że pracujący w polu 
legitymuje się tytułem własności lub dzierżawy albo jest zatrudniony jako robotnik bądź, kwestionując tytuł 
własności sąsiada, rości sobie prawo własności do gruntu. Podobnie sam rodzaj czynności podejmowanych 
przez Skarb Państwa w odniesieniu do określonych rzeczy nie musi przesądzać charakteru władztwa: czy 
chodzi tu o posiadanie samoistne, czy też o władanie niebędące takim posiadaniem. W szczególności wiele 
czynności podejmowanych przez Skarb Państwa jako zarządcę może się pokrywać z czynnościami Skarbu 
Państwa realizowanymi w charakterze właściciela. Także w takich sytuacjach pomocne przy rozstrzygnięciu 
o charakterze władztwa Skarbu Państwa okazuje się ustalenie, czy podstawą „przejęcia” przez niego okreś-
lonych rzeczy był akt ustanawiający go zarządcą, czy też akt stwierdzający jego tytuł własności. W typowej 
sytuacji, w której Skarb Państwa objął określone rzeczy jako zarządca, na ogół nie ma – inaczej niż przyjmuje 
M.A. Zachariasiewicz – podstaw do stwierdzenia przez niego zmiany charakteru władztwa na mające cechy 
posiadania samoistnego. 

Po drugie, jeżeliby nawet wyjątkowo w niektórych przypadkach istniały podstawy do stwierdzenia pró-
by zmiany przez Skarb Państwa przed 1 stycznia 1956 roku charakteru władania rzeczami opuszczonymi 
z właściwego dla zarządcy na mające cechy posiadania samoistnego, to mimo nieobowiązywania w prawie 
polskim zasady: nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest, trudno nie podzielić poglądu, że dopusz-
czenie możliwości takiej zmiany przekreślałoby całkowicie deklarowany sens regulacji zawartej w dekrecie 
i przyjmowanej na gruncie art. 34 dekretu konstrukcji przemilczenia. 

34 Uchwała składu siedmiu sędziów SN – zasada prawna – z 19 września 1962 roku, 1 CO 23/62.
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z 21 czerwca 1957 roku, 1 CR 935/56, Sąd Najwyższy udzielił na to pytanie odpowiedzi 
pozytywnej. Nie ulegało przy tym wątpliwości, ze względu na odwołanie się w uzasad-
nieniu tego orzeczenia do uchwały Sądu Najwyższego, 1 CO 9/56, i wskazany w tej 
uchwale cel oraz charakter prawny nabycia mienia opuszczonego przez Skarb Państwa, że 
Sąd Najwyższy w orzeczeniu tym wiązał z wytoczeniem takiego powództwa przerwanie 
biegu przemilczenia w odniesieniu do własności całej nieruchomości, czyli w stosunku 
do wszystkich jej współwłaścicieli. Natomiast w orzeczeniu z 21 stycznia 1960 roku, 
2 CR 1100/5835, Sąd Najwyższy wyraził odmienny pogląd; przyjął, że każda część współ-
własności podlega oddzielnemu oddziaływaniu dawności, powództwo zatem niektórych 
tylko współwłaścicieli o wydanie nieruchomości stanowiącej mienie opuszczone jako 
zmierzające do zachowania nie całości prawa własności, lecz jedynie idealnych jego części 
przysługujących powodom (powodowi), nie przerywa biegu przemilczenia w stosunku 
do tych współwłaścicieli, którzy nie wytoczyli powództwa. 

Powyższa rozbieżność w orzecznictwa została rozstrzygnięta uchwałą składu siedmiu 
sędziów Sądu Najwyższego – zasadą prawną – z 19 września 1960 roku, 1 CO 16/6036 
na rzecz pierwszego poglądu, uznającego uprawnienie współwłaściciela nieruchomości 
stanowiącej majątek opuszczony do żądania wydania tej nieruchomości do jego rąk z kon-
sekwencją w postaci przerwania biegu przemilczenia w stosunku do wszystkich współ-
właścicieli. W uzasadnieniu tej uchwały Sąd Najwyższy wykazał, że przepisy dekretu 
nie wprowadzały bezpośrednio ani pośrednio w odniesieniu do majątków opuszczonych 
wyjątku od reguły wyrażonej w art. 89 Prawa rzeczowego. Choć współwłaściciel nie mógł 
dochodzić praw innego współwłaściciela, który się temu sprzeciwiał, to jednak sprzeciwu 
organu państwowego zarządzającego mieniem opuszczonym nie można było uważać za 
jednoznaczny ze sprzeciwem niedziałającego współwłaściciela. Interes państwa, przeja-
wiający się w tym, że państwo na skutek niewydania majątku opuszczonego mogło stać 
się właścicielem tego majątku na podstawie art. 34 dekretu, nie uzasadniał takiej oceny. 
Nie dałaby się ona pogodzić z założeniem dekretu, uznającym upaństwowienie majątku 
opuszczonego za ostateczność. 

Na tle przytoczonej uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – zasady 
prawnej – zaskakuje, mimo aprobaty glosatora37, wyrażone w uchwale Sądu Najwyż-
szego z 28 lutego 1994 roku, III CZP 10/94 oraz postanowieniu Sądu Najwyższego 
z 28 lutego 2002 roku, III CKN 808/0038, zapatrywanie, odwołujące się do orzeczenia 
Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 1960 roku, 2 CR 1100/58, że wniosek jednego ze 
współwłaścicieli majątku opuszczonego o przywrócenie posiadania skierowany do sądu 
w trybie przepisów o majątkach opuszczonych przerywał bieg terminu przemilczenia tylko 
wobec tego współwłaściciela, nie wywoływał skutków natomiast na rzecz pozostałych 
współwłaścicieli. W sytuacji gdy pogląd wyrażony w orzeczeniu Sądu Najwyższego 
z 21 stycznia 1960 roku, 2 CR 1100/58, został zanegowany w uchwale składu siedmiu 
sędziów Sądu Najwyższego – zasadzie prawnej z 19 września 1960 roku, 1 CO 16/60, 
należało się spodziewać nawiązania w uchwale Sądu Najwyższego z 28 lutego 1994 
roku, III CZP 10/94, i postanowieniu Sądu Najwyższego z 28 lutego 2002 roku, III CKN 

35 OSNCK 1960, Nr 4, poz. 115.
36 OSNCK 1961, Nr 2, poz. 31.
37 A. Szpunar, dz. cyt. 
38 „Wokanda” 2002, Nr 11, s. 9.
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808/00, nie do orzeczenia z 21 stycznia 1960 roku, 2 CR 1100/58, lecz do wspomnianej 
uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. W każdym razie uznanie, że zło-
żony do sądu na zasadach określonych w przepisach o majątkach opuszczonych wniosek 
współwłaściciela o przywrócenie posiadania nieruchomości opuszczonej przerywał bieg 
przemilczenia w węższym zakresie niż powództwo windykacyjne współwłaściciela, 
wymagałoby wykazania przyczyn uzasadniających tę odmienność. 

Podzielić należy ocenę zawartą w wyroku Sądu Najwyższego z 19 września 2002 roku, 
II CK 51/02, że podane w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2002 roku, 
III CKN 808/00, argumenty nie przekonują. Inaczej niż przyjęto w tym postanowieniu, 
z przepisu nakazującego sądowi orzec, w odniesieniu do jakiego majątku przywraca 
posiadanie (art. 24 dekretu), nie można było wywieść, że przedmiotem przywrócenia 
mogło i powinno być tylko posiadanie udziału we współwłasności. Dekret przewidywał 
przywrócenie przez sąd grodzki na wniosek legitymowanej osoby posiadania majątku 
opuszczonego, w razie więc wystąpienia ze wspomnianym wnioskiem przez osobę le-
gitymowaną, będącą współwłaścicielem w częściach ułamkowych opuszczonej rzeczy, 
powinno nastąpić przywrócenie tej osobie posiadania całej rzeczy. Z istoty współwłasno-
ści w częściach ułamkowych wynika uprawnienie współwłaściciela do współposiadania 
całej rzeczy wspólnej w takim zakresie, jaki nie wyłącza takiego samego posiadania 
innych współwłaścicieli39. Ściśle więc biorąc, nie mogło być mowy o posiadaniu części 
ułamkowej i tym samym o przywróceniu posiadania udziału we współwłasności, moż-
liwe było natomiast przywrócenie współposiadania rzeczy współwłaścicielowi przez 
umożliwienie mu korzystania z niej w całości w sposób, jaki dawał się pogodzić z takim 
samym korzystaniem z niej przez pozostałych współwłaścicieli. W związku ze wspom-
nianym wnioskiem współwłaściciela o przywrócenie posiadania opuszczonej nierucho-
mości, złożonym na podstawie przepisów dekretu, powinno się zatem łączyć, tak jak 
z wytoczeniem powództwa windykacyjnego (art. 89 Prawa rzeczowego), przerwanie biegu 
przemilczenia także na rzecz pozostałych współwłaścicieli. Przemawiało za tym również, 
uwzględniające, podniesiony w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2002 
roku, III CKN 808/00, dramatyzm losów wojennych, założenie uznające upaństwowienie 
mienia opuszczonego za ostateczność. Uznanie, że skierowany do sądu na podstawie 
przepisów dekretu wniosek współwłaściciela o przywrócenie posiadania opuszczonej 
nieruchomości przerywał bieg przemilczenia także na rzecz pozostałych współwłaś-
cicieli, harmonizowało również z omawianą uprzednio wykładnią, ujmującą działanie 
osób uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie posiadania majątku 
opuszczonego za podejmowane nie tylko w interesie własnym, ale i właściciela, a jeżeli 
właścicieli jest kilku – w interesie ich wszystkich. 

Dotychczasowe wywody nie dawałyby należytego obrazu poruszanej tematyki bez 
kilku dodatkowych uwag ogólniejszej natury. W okresie, z którego pochodzi dekret oraz 
poprzedzająca go ustawa o majątkach opuszczonych i porzuconych, sprawujące w Pol-
sce władzę całkowicie zależne od ZSRR grupy związane z PKWN starały się zachować 
pozory kontynuacji polskiej państwowości i dotychczasowych instytucji ustrojowych 
oraz prawnych. Przejawiało się to między innymi w utrzymaniu mocy obowiązującej 

39 Por. J. Ignatowicz, Ochrona posiadania, s. 101 i 102 oraz uzasadnienie uchwały pełnego składu Izby 
Cywilnej Sądu Najwyższego z 29 września 1963 roku, III CO 33/62, OSNC 1964, Nr 2, poz. 22. 
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przedwojennego ustawodawstwa oraz znajdowało wyraz w treści niektórych aktów usta-
wodawczych dotyczących realizacji normalnych funkcji państwowych40. W tym czasie 
do normalnych funkcji państwowych należała w szczególności likwidacja zniszczeń 
wojennych oraz zabezpieczenie majątków opuszczonych na skutek różnorakich zdarzeń 
pozostających w związku z drugą wojną światową. Uwzględniając samą treść przepisów 
dekretu o majątkach opuszczonych, można więc te przepisy, mimo ich licznych usterek, 
nie większych jednak niż występujące niestety także w niektórych aktach normatywnych 
wydawanych po 1989 roku41, zaliczyć do nurtu ustawodawstwa dotyczącego realizacji 
normalnych funkcji państwowych w drodze dostosowanych w zasadzie do tego rozwiązań.

Nie samo jednak brzmienie przepisu rozstrzyga o jego treści, lecz nadawany mu sens 
podczas wykładni dokonywanej w praktyce orzeczniczej. Postępującemu zaś od 1947 
roku pogarszaniu się ogólnej sytuacji w Polsce towarzyszyła nasilająca się nacjonalizacja 
mienia. Dokonywano jej także w sposób zakamufl owany, między innymi przez przej-
mowanie niektórych zakładów produkcyjnych, hoteli, pensjonatów, szpitali, sanatoriów 
w zarząd państwowy na podstawie oczywiście bezprawnie stosowanego dekretu Na-
czelnika Państwa Polskiego z dnia 16 grudnia 1918 roku w przedmiocie przymusowego 
zarządu państwowego (Dz. U. Nr 21, poz. 67 ze zm.)42. Okazję do analogicznych działań 
stwarzały też przepisy dekretu o oddawaniu mienia opuszczonego w zarząd jednostek 
sektora państwowego. O próbach podobnego korzystania z tych przepisów świadczą 
potwierdzone w praktyce sądowej po październiku 1956 roku przypadki niewykonanych 
orzeczeń o przywróceniu posiadania mienia opuszczonego, wydanych w pierwszych 
latach powojennych43. Przy takim wykorzystywaniu przepisów dekretu o oddawaniu ma-
jątków opuszczonych w zarząd jednostek sektora państwowego upływ w dniu 31 grudnia 
1955 roku, odnoszącego się do nieruchomości, dziesięcioletniego terminu określonego 
w art. 34 ust. 1 dekretu stanowiłby tylko dopełnienie formalnej przesłanki defi nitywnego 
upaństwowienia mienia opuszczonego44. 

Jednakże po następującym niedługo po upływie wspomnianego terminu przełomie 
październikowym, który choć nie zmienił charakteru ustroju, to przyniósł niewyobra-
żalne wcześniej zmiany w sytuacji całego kraju45, doszło – jak wiadomo – do przyjęcia 
przedstawionej wyżej wykładni art. 34 dekretu, negującej możliwość wykorzystywania 
go do celów nacjonalizacyjnych i uznającej każde zachowanie właściciela, wyrażające 
w sposób niebudzący wątpliwości wolę odzyskania posiadania przedmiotu własności, 
skierowane do osoby, na rzecz której biegł termin przemilczenia, za pozbawiające ten 
przedmiot cech mienia opuszczonego w rozumieniu dekretu i powodujące ograniczenie, 

40 Por. J. Skąpski, dz. cyt., s. 57; M. Pietrzak, [w:] J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia 
ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005, s. 636. 

41 Zob. choćby przykłady podane przez M. Bednarek, Koncepcja własności w dobie transformacji ustro-
jowej w Polsce, KPP 1993, z. 4, s. 450 i n. 

42 J. Skąpski, dz. cyt., s. 60; A. Stelmachowski, [w:] System prawa prywatnego, t. 3, s. 92, 93 i 101; 
A. Zieliński, Zagadnienia prawa własności w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, KPP 1993, 
z. 4, s. 444. 

43 Zob. na przykład uzasadnienie uchwały SN z 28 lutego 1994 roku, III CZP 10/94, oraz uzasadnienie 
wyroku SN z 19 września 2002 roku, II CK 51/02. 

44 Por. D. Dudek, Konstytucja RP wobec problemu prywatyzacji, [w:] Prawość i Godność, Księga pa-
miątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Go-
mułowicz, Lublin 2003, s. 71. 

45 Por. J. Skąpski, dz. cyt., s. 70; A. Stelmachowski, [w:] System prawa prywatnego, t. 3, s. 101 i 102. 
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zgodnie z formułą nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest, możliwości jego 
zasiedzenia przez Skarb Państwa. Tę zaś wykładnię, będącą rezultatem niemałego kunsztu 
prawniczego, należy ocenić pozytywnie. Została ona – rzecz godna podkreślenia – do-
konana z uwzględnieniem niektórych dyrektyw znamionujących aksjologię prawniczą 
zakotwiczoną w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) oraz protokołach do tej konwencji, będących jej inte-
gralną częścią (zob. w szczególności protokół Nr 1, Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175 ze 
zm.). W negowaniu wykorzystywania dekretu do nacjonalizacji mienia opuszczonego 
można dostrzegać dążenie do interpretacji racjonalnej z punktu widzenia deklarowanego 
celu dekretu, a w podkreślaniu ostateczności stosowania art. 34 dekretu – kierowanie się 
zasadą proporcjonalności: odrzucanie spośród różnych możliwych interpretacji tych z nich, 
które stanowiły niewspółmierny środek do osiągnięcia deklarowanych celów dekretu46. 

Aktem normatywnym obowiązującym i w konsekwencji podlegającym kognicji Trybu-
nału Konstytucyjnego jest także akt już uchylony, jeżeli może być nadal stosowany na pod-
stawie reguł intertemporalnych47. Możliwość stosowania obecnie art. 34 dekretu na zasadach 
prawa międzyczasowego nasuwa zatem pytanie o jego zgodność z obowiązującymi teraz 
normami konstytucyjnymi, w szczególności z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ponieważ w praktyce 
orzeczniczej co do niektórych zagadnień dotyczących art. 34 dekretu zarysowały się wskaza-
ne wyżej rozbieżności, odpowiedź na postawione pytanie może być różna w odniesieniu do 
poszczególnych przyjmowanych w praktyce sądowej interpretacji tego przepisu. Należałoby 
mianowicie uznać art. 34 dekretu za niezgodny z wymienioną normą konstytucyjną w razie 
rozumienia go w sposób zakładający – jak przyjęto w uchwale Sądu Najwyższego z 28 lutego 
1994 roku, III CZP 10/94, oraz postanowieniu Sądu Najwyższego z 28 lutego 2002 roku, 
III CKN 808/00 – że wniosek jednego ze współwłaścicieli majątku opuszczonego o przy-
wrócenie posiadania skierowany do sądu w trybie przepisów o majątkach opuszczonych 
przerywał bieg terminu przemilczenia tylko wobec tego współwłaściciela, nie wywoływał 
natomiast skutków na rzecz pozostałych współwłaścicieli. Tak rozumiany art. 34 dekretu 
nie tylko, że pozostawałby – jak wcześniej była o tym mowa – w sprzeczności z godnymi 
aprobaty racjami przyświecającymi uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego 
– zasadzie prawnej – z 19 września 1960 roku, 1 CO 16/60, zharmonizowanymi z tezami 
zasadniczej w zakresie wykładni art. 34 dekretu uchwały Sądu Najwyższego, 1 CO 9/56, 
i nie dawałby się pogodzić z istotą posiadania oraz współwłasności w częściach ułamkowych, 
wykluczającą posiadanie przez współwłaściciela części ułamkowej, ale też nie odpowia-
dałby wymaganiom art. 31 ust. 3 Konstytucji, warunkującym ustanowienie ograniczenia 
w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw. Pozwalając na nabycie przez 
państwo udziałów niektórych współwłaścicieli majątku opuszczonego, mimo działań innych 
współwłaścicieli, mogących prowadzić do odzyskania posiadania całej opuszczonej rzeczy, 
powodowałby utratę udziałów niektórych współwłaścicieli bez usprawiedliwiających to racji 

46 Co do myśli przewodnich Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zob. 
E. Łętowska, Konwencja europejska w Polsce i nasze myślenie o prawie, KPP 1992, z. 1–4, s. 147 i n. Oma-
wiana wykładnia art. 34 dekretu może być przykładem wykładni postulowanej przez tę autorkę w artykule: 
Wykładnia operacyjna a transformacja prawa, [w:] Zagadnienia współczesnego prawa cywilnego. Księga 
pamiątkowa ku czci Profesora Tomasza Dybowskiego, „Studia Iuridica” 1994, t. 21, s. 17 i n. Zob. też wyrok 
TK z 12 stycznia 2000 roku, P 11/98, OTK 2000, Nr 1, poz. 3. 

47 Por. na przykład postanowienie TK z 7 lipca 2004 roku, P 22/02, OTK-A 2004, Nr 7, poz. 76 oraz 
postanowienie SN z 29 grudnia 2006 roku, I CSK 321/06, niepublikowane. 
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wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji, w szczególności bez konieczności uzasadnionej 
potrzebą bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

Podobnie nie dałaby się pogodzić z art. 31 ust. 3 Konstytucji interpretacja pozwalająca 
obecnie na stwierdzenie na podstawie art. 34 dekretu nabycia własności bez – postulowanej 
trafnie w piśmiennictwie przez niektórych autorów48 – możliwości zawieszenia terminu 
przemilczenia w okresie, w którym właściciel był w rzeczywistości z przyczyn leżących 
po stronie organów państwa pozbawiony możliwości wszczęcia postępowania sądowego 
lub administracyjnego o przywrócenie utraconego w związku z wojną posiadania rzeczy. 

Natomiast ocena w świetle art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności żądań zmierzających do odzyskania rzeczy, co do 
których nastąpiło stwierdzenie nabycia własności przez Skarb Państwa na podstawie art. 
34 dekretu, wydaje się całkowicie wyłączona już choćby ze względu na czasowy zasięg 
zastosowania postanowień tej konwencji49. 

Odrębną kwestią, pozostawioną całkowicie poza zakresem artykułu, jest też problem 
szeroko rozumianej reprywatyzacji50 majątków opuszczonych, co do których nastąpiło 
stwierdzenie ich nabycia przez Skarb Państwa na podstawie art. 34 dekretu. Decyzja usta-
wodawcy w sprawie reprywatyzacji tych majątków na rzecz spadkobierców ich właścicieli 
wymaga, podobnie jak w sprawie reprywatyzacji wszelkich innych upaństwowionych 
majątków, rozważenia złożonych argumentów51 wysuwanych zarówno przez zwolenni-
ków52, jak i przeciwników53 reprywatyzacji. 

Użyte skróty

1. OSNCK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i Karnej.
2. OSNC – Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, wydawane w 1962 roku; 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych, wydawane od 1963 roku do marca 1982 roku; Orzecznictwo Sądu 
Najwyższego. Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych, wydawane od kwietnia 1982 roku do końca 1989 roku; Orzeczni-
ctwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna oraz Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń 

48 J. Ignatowicz, Jeszcze o nabyciu, s. 72 i 73. W związku z tym zob. też uchwałę pełnego składu Izby 
Cywilnej SN z 26 października 2007 roku, III CZP 30/07, OSNC 2008, Nr 5, poz. 43 oraz uwagi M.A. Za-
chariasiewicz, Dopuszczalność zasiedzenia, s. 327 i n. 

49 Por. M. Krzyżanowska-Mierzewska, Problem wywłaszczonej własności w orzecznictwie Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka i jego odniesienie do niemieckich roszczeń majątkowych wobec Polski, 
[w:] Transfer. Obywatelstwo. Majątek. Trudne problemy stosunków polsko-niemieckich. Studia i Dokumenty, 
red. W.M. Góralski, Warszawa 2005, s. 331 i n. 

50 Co do pojęcia i koncepcji reprywatyzacji, zob. S. Jarosz-Żukowska, Konstytucyjna zasada ochrony 
własności, Kraków 2003, s. 260 i n. 

51 Por. S. Jarosz-Żukowska, dz. cyt., S. 271 i n. oraz M.A. Zachariasiewicz, Dopuszczalność zasiedzenia, 
s. 306 i 307.

52 Por. D. Dudek, dz. cyt., s. 67 i n.; T. Rabska, [w:] Prawość i Godność, Księga pamiątkowa w 70. rocz-
nicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 
2003, s. 193 i n. 

53 Por. T. Żuradzki, Zabrać źle, oddać też niedobrze, „Gazeta Wyborcza” 30 lipca 2008 roku, s. 20 i 21. 
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Społecznych, wydawane od 1990 roku do końca 1994 roku; Orzecznictwo Sądu 
Najwyższego. Izba Cywilna, wydawane od 1995 roku. 

3. OSNC–ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna. Zbiór Dodatkowy.
4. OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych. 
5. OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich. 

SUMMARY

An attempt at evaluation of the foundations and functioning 

of the postwar legislation on abandoned property 

The article discusses the regulations concerning the property abandoned due to the developments brought 
about by World War II. Those regulations were provided by the decree of 1946 of the abandoned property 
and German property. The article presents the declared aims of these regulations, as well as their basic 
foundations and their functioning in practice. Although the declared purpose of the regulations of the 
decree was the protection of the abandoned property, they were used as a means for nationalising property.

According to § 34 of the decree, the Treasury and the local government acquired the title of owner-
ship of abandoned property by prescription (usucaption), with the lapse of 10 years for real property 
and 5 years for movables. The lapse of time was calculated from the last day of the year in which World 
War II ended, i.e. from the 31st of December 1945. This acquisition was not the result of usucaption, nor 
was it the effect of the expiry of the period of time regulated by the decree in a special way, but it was 
based on the concept of the civil law called “concealment”, according to the resolution of the Civil Law 
Division of the Supreme Court of the 24th of May 1956 with the supplement introduced by the Civil 
Law Division of the Supreme Court on the 26th of October 1956 (1 CO 9/56), which had fundamental 
infl uence on the application of this regulation. The interpretation adopted in the resolution, which was 
in line with the declared purpose of the decree, limited the scope of application of this regulation, as 
compared with the scope defi ned by other interpretations. 

At present there arises a problem of the reprivatisation of the abandoned property which was acquired 
by the Treasury according to § 34 of the decree.
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