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Obecny ustrój gospodarczy Polski definiowany jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej przez 
zasadę ustrojową wyrażoną w jej art. 20: Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności 
gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi 
podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo własności prywatne stanowi jeden 
z fundamentów społecznej gospodarki rynkowej, a od zawsze zagadnienie własności było przedmiotem 
dyskusji publicznej prowadzonej przez polityków, prawników i ekonomistów. Własność oraz zakres jej 
ochrony był i jest nieustannie przedmiotem debaty, ponieważ własność determinuje wolność osobistą. 
Mając na uwadze bieżące zalążki dyskusji o przyszłości ochrony własności w kontekście niedawnych 
polityk lockdown’owych na całym świecie wymierzonych w pandemię COVID’19, jak i wybrzmiewających 
coraz głośniej koncepcjach likwidacji obrotu gotówkowego, jako podstawowej formy przepływu pieniędzy 
warto przyjrzeć się, jak kształtował się w Polsce w ostatnim wieku konstytucyjny standard ochrony 
własności.

Konstytucja z 17 marca 1921 roku była oparta na zasadach republikańskiej formy rządów; zwierzchnictwa 
narodu, a także trójpodziału władzy1. Jednocześnie posiadał rozbudowany katalog swobód obywatelskich, 
który mieścił zawarty był w rozdziale V zatytułowanym „Powszechne obowiązki i prawa obywatelskie”.

Przyjmuje się, że koncepcje liberalne2, które zakładają prymat jednostki nad zbiorowością, wywarły 
znaczny wpływ na treść Konstytucji Marcowej, a w szczególności właśnie na określony w niej status 
prawny jednostki. Mając na uwadze dorobek myśli politycznej twórcy liberalizmu i jego klasyka Johna 
Locke’a trzeba przypomnieć, że liberalizm definiował cel władzy, jako ochronę życia, wolności i mienia 
obywateli. W swej najczystszej formie, który lansował John Locke, liberalizm był przede wszystkim 
antyetatystyczną ideą, która właśnie stawiała jednostkę nad państwem3. Wynika stąd, że władza, 
a więc państwo, miały mienię (własność) obywatela chronić nie tylko przed ingerencją w płaszczyźnie 
horyzontalnej przed aktami innych obywateli, ale także wynika z tego wniosek, że skoro państwo samo 
ma chronić własność obywatela przed innymi, to także swoje własne działania, jako organu władzy musi 
powściągać w stosunku do własności.

Ujęcie prawa własności na gruncie Konstytucji marcowej było kompromisem między ścierającymi 
się wtedy nurtami liberalnymi i socjalnymi, wyrażanymi przez marksizm i ruch robotniczy oraz naukę 
społeczną Kościoła katolickiego, której emanacją była encyklika Rerum Novarum z 1891 r. papieża 
Leona XIII. Kompromis ten zaowocował, że zmodyfikowano koncepcję państwa liberalnego w zakresie 
odmiennego od tradycyjnego ujęcia prawa własności w duchu społecznego nauczania Kościoła, a więc, że 
prawo własności zobowiązuje do właściwego jej używania w zgodzie z dobrem ogółu, przy czym wyraźnie 
akcentowano ważki charakter tego prawa.

Art. 99 Konstytucji Marcowej stanowił, iż Rzeczpospolita Polska uznaje „wszelką własność, czy to osobistą 
(…), czy to zbiorową”. Wymienia podmioty, które mogą cieszyć się prawem własności, tj. obywateli, 

1  Tak M. Kallas, Konstytucje Polski, tom. 2, Warszawa 1990, s. 70. Podobnie G. Górski, Polonia Restituta. Ustrój państwa polskiego w XX wieku, Lublin 2007, s. 67.

2  F. Zoll, Prawo własności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z perspektywy polskiej [w] Przegląd Sądowy, 1998, nr 5, s. 5: „We wszystkich koncepcjach liberalnych jawi się 
prawo własności jako prawo przyrodzone człowieka”.

3  H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2015, s. 50.
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instytucje, ciała samorządowe oraz państwo. Podkreśla art. 99, że własność jest „jedną z najważniejszych 
podstaw ustroju społecznego i porządku prawnego” oraz deklaruje jej ochronę „wszystkich mieszkańcom, 
instytucjom i społecznościom”. Dopuszczona została ingerencja w prawo własności poprzez jej zniesienie 
bądź ograniczenie, ale tylko „w wypadkach przewidzianych ustawą ze względów wyższej użyteczności, za 
odszkodowaniem”. Jak zauważa M. Kallas4 art. 99 zdanie 2. Konstytucji marcowej stanowiący, iż „tylko 
ustawa może postanowić, jakie dobra i w jakim zakresie ze względu na pożytek ogółu mają stanowić wyłącznie 
własność Państwa oraz, o ile prawa obywateli i ich prawnie uznanych związków do swobodnego użytkowania 
ziemi, wód, minerałów i innych skarbów przyrody – mogą ze względów publicznych doznać ograniczenia” jest 
śmiałym odejściem od tradycyjnego pojmowania prawa własności. Bowiem, w ten sposób podkreślano, że 
zasada nienaruszalności własności i zasada liberalizmu gospodarczego nie są zasadami absolutnymi, które 
obowiązują bezwzględnie w każdym kontekście społecznym. Granice tych zasad wytyczał właśnie interes 
społeczny, który był konstytucyjną furtką do prowadzenia polityki państwa w duchu interwencjonizmu 
państwowego i gospodarki etatystycznej.

W dalszej części art. 99 Konstytucji Marcowej traktuje o ziemi, którą wydaje się, że trzeba rozumieć, jako 
nieruchomość gruntową z przeznaczeniem na cele rolne. Wynika to z kontekstu zdania trzeciego, a także 
sytuacji polityczno-społecznej w jakiej znajdowała się II Rzeczpospolita Polska w chwili pisania projektu 
Konstytucji marcowej, a więc kwestii dużych majątków ziemiaństwa oraz roszczeń chłopstwa o ziemię, 
tj. problem dużych nierówności społecznych na tle stosunków własnościowych. Warto odnotować, że 
judykatura wypracowała stanowisko, iż Konstytucja marcowa wymaga przy każdym wywłaszczeniu 
pełnego odszkodowania5.

Konstytucja marcowa została zastąpiona w 1935 roku przez Konstytucję kwietniową, natomiast odżyła 
ona w dniu 22 lipca 1944 roku, gdy Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wydał tzw. Manifest Lipcowy. 
Stwierdzenie, że Konstytucja marcowa odżyła jest stwierdzeniem najbezpieczniejszym z perspektywy 
charakteru prawnego Manifestu Lipcowego, natomiast wydaje się, że jest to poza zakresem rozważań 
niniejszej pracy. Warto tylko zasygnalizować, że istnieje kilka poglądów w tej kwestii. Jednym z nich 
jest fakt, że Konstytucja kwietniowa nigdy nie powinna była obowiązywać przez wzgląd na uchybienia 
formalne jej uchwalenia, ponieważ naruszono w chwili jej uchwalania regulamin Sejmu. Innym pogląd 
natomiast stoi na stanowisku, że Manifest Lipcowy był aktem o charakterze rewolucyjnym i stąd 
wywodzono jego zdolność prawotwórczą (ustrojodawczą), a więc wynikałoby z tego uprawnienie do 
nadania podstaw prawnych według uznania władzy rewolucyjnej.

Nie zatrzymując się przy tym dłużej, trzeba stwierdzić, że pod koniec wojny rzeczywistą (efektywną) 
władzę, w miarę wyzwalania ziem polskich spod okupacji niemieckiej przez Armię Czerwoną, sprawowali 
komuniści skupieni w PKWN. Posiadali zatem polityczną zdolność do kształtowania rzeczywistości. 
Jednym ze środków temu służących był wydany Manifest, który zakreślił pewne ramy ustrojowe (nie 
tylko dotyczące ustroju państwa, ale i społeczeństwa oraz gospodarki). Uznał emigracyjny rząd w Londynie 
za „władzę samozwańczą, władzę nielegalną”, która opierała się na „bezprawnej faszystowskiej konstytucji 
z kwietnia 1935 roku”. Jednocześnie, uznał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego jako „legalną władzę 

4  M. Kallas, Konstytucje Polski, tom. 2, Warszawa 1990, s. 116.

5  M. Kallas, Konstytucje Polski, tom. 2, Warszawa 1990, s.
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tymczasową wykonawczą”. Stwierdził, że zarówno PKWN, jak i KRN „działają na podstawie konstytucji z 17 
marca 1921 roku, jedynie obowiązującej konstytucji legalnej, uchwalonej prawnie”. Co najważniejsze jednak, 
Manifest poprzez stwierdzenie, że „podstawowe założenia konstytucji z 17 marca 1921 r. obowiązywać 
będą aż do zwołania (…) Sejmu Ustawodawczego, który uchwali, jako wyraziciel woli narodu, nową konstytucję” 
powoduje, że Konstytucja Marcowa nie odżywa in extenso. Powstaje jednak zasadnicze pytanie, czym się 
podstawowe założenia konstytucji z 17 marca 1921 r. w rozumieniu Manifestu PKWN?

Na początek trzeba stwierdzić za M. Wiąckiem, że powojenny ustawodawca Polski Ludowej nie zajął 
jednoznacznego stanowiska w przedmiocie mocy obowiązującej przedwojennego prawa. Co do zasady 
jednak, analiza aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw Polski Ludowej prowadzi do 
wniosku, że nie kwestionowano mocy obowiązującej większości przepisów prawnych wydanych przed 
ustanowieniem rządów komunistycznych. Źródło obowiązywania przedwojennych aktów prawnych miało 
wynikać z woli ustawodawcy Polski Ludowej, a nie z ciągłości prawnej państwa6.

Stosowanie aktów normatywnych wydanych w czasie II Rzeczypospolitej następowało przez sądy, które 
w procesie stosowania prawa odwoływały się do „charakterystycznych dla tamtego okresu metod wykładni 
tego prawa”. Orzecznictwo sądów Polski Ludowej wskazywało wprost na uwzględnianie argumentów 
aksjologicznych, zakotwiczonych w nowym powojennym ustroju politycznym w procesie interpretacji 
prawa. Ważnym orzeczeniem, który potwierdza tą tezę jest uchwała całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego 
z dnia 12 lutego 1955 r., która stwierdza, że „przepis prawny traci moc obowiązującą nie tylko w razie 
wyraźnego uchylenia go w drodze ustawowej. Wygasa on i wówczas, gdy pozostaje w sprzeczności z ustawą 
późniejszą, w tym samym przedmiocie wydaną. O ile chodzi o przepis wydany w Polsce burżuazyjnej, nie może 
on być również stosowany, gdy jego dyspozycja w sposób oczywisty nie godzi się z zasadami ustroju i celami 
Państwa Ludowego; jeżeli wytworzyła się właśnie taka sytuacja, niedopuszczalność stosowania tego konkretnego 
przepisu jest nakazem praworządności ludowej, mimo braku formalnego uchylenia”7.140

M. Wiącek stawia tezę, która wydaje się słuszna, że w praktyce stosowania (interpretowania) prawa 
przez sądy pojawiła się kompetencja do ustalania obowiązywania przedwojennych norm prawnych. 
Rozstrzyganie o obowiązywaniu takich norm następowało nie tylko na podstawie przyjętych w teorii 
prawa uznawanych regułach kolizyjnych, ale również na kryteriach wynikających z aksjologii nowego 
ustroju polityczno-społecznego8. Ponadto, jak zauważa M. Wiącek przyjmowano w teorii prawa Polski 
Ludowej, że co do zasady przedwojenne prawo posiadało moc obowiązującą, natomiast istniały normy 
prawne, które należało traktować jako uchylone, ponieważ były niezgodne z aksjologią, na której opierał 
się komunistyczny ustrój państwa9.

Powyższe rozważania, pozwalają przyjąć tezę, że aksjologia państwa komunistycznego determinowała 
istnienie normy prawnej w systemie, o ile była ona zgodna de facto z nową doktryną polityczną, która na 

6  M. Wiącek, Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Warszawa 2012, s. 89. 

7  Wyrok Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1955 r. [za] M. Wiącek, Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów 
i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Warszawa 2012, s. 95-96.

8  M. Wiącek, Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Warszawa 2012, s. 96.

9  M. Wiącek, Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Warszawa 2012, s. 99.
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dekady zdominowała życie publiczne w Polsce. Derogowanie norm prawnych mogło nastąpić nie tylko na 
podstawie powszechnie akceptowanych reguł kolizyjnych. Wprowadzono bowiem nowe – pozaprawne – 
kryterium oceny mocy obowiązującej przepisu, jakim była jego zgodność z system wartości wyznawanym 
nowe powojenne władze.

Jakie znaczenie stanowił Manifest lipcowy dla obowiązywania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw trzeba określić charakter Manifestu. Zdaniem S. Rozmaryna 
Manifest Lipcowy nie był ustawą, ponieważ nie wydała go KRN, która jako jedyna miała kompetencję 
ustawodawczą. Natomiast jego znaczenie prawne wynikało z tego, iż był on programem władzy ludowej 
oraz manifestacją woli politycznej organów reprezentujących nową władzę.

W. Skrzydło przyjmował, że Manifest lipcowy jest dokumentem o charakterze przede wszystkim 
politycznym. Nie odmawiał mu jednak przymiotu źródła prawa, gdyż zawierał postanowienia regulujące 
kwestie ustrojowe, a więc z natury były one postanowieniami prawnymi. Jednocześnie odmawiał 
Manifestowi w aspekcie formy przymiotu ustawy, dekretu, bądź rozporządzenia. W. Skrzydło twierdził 
bowiem, że Manifest PKWN był dokumentem szczególnego rodzaju, ponieważ jego geneza była 
rewolucyjna. Ponadto, W. Skrzydło stał na stanowisku, że niektóre fragmenty Manifestu wyrażały 
samodzielne normy prawny, a inne określały tylko cel przez co stwarzały zobowiązanie dla władzy 
państwowej do podejmowania określonych rozstrzygnięć prawodawczych.

A. Burdy przyjmował, nie odbiegając od konstatacji W. Skrzydło, że Manifest PKWN powinien być 
rozpatrywany na dwóch płaszczyznach- jako akt prawny i jako deklaracja ideowo-programowa. Według 
niego znaczenie prawne Manifestu było wywodzone z faktu, iż określając sposób organizacji władzy 
państwowej oraz zakreślając kierunek działania zawierał wytyczne, które miały stać się podstawą aktów 
prawnych.

Podobne stanowisko zajmował A. Gwiżdż, który zauważał dychotomiczny charakter Manifestu, jako 
ideowo-prawny. Sugerował wręcz, że Manifest jest aktem o randze konstytucyjnej i rozważał, czy powinno 
się go traktować jako pierwszą konstytucję Polski Ludowej. Brak uchwalenia przez organ ustawodawczy 
Manifestu PKWN nie pozbawiało go mocy prawnej, gdyż konwalidowała go jego rewolucyjna geneza.

O prawnych charakterze Manifestu opowiedzieli się również Z. Jarosz i S. Zawadzki. Twierdzili oni, że 
niezależnie od swojej formy Manifest zawierał postanowienia charakterystyczne dla przedmiotu aktu 
konstytucyjnego.

I. Klajnerman natomiast odmawiał Manifestowi PKWN cechy normy prawnej, stwierdzając, że jest on 
aktem politycznym. Podobnie J. Surowiec, które określał Manifest per „dokument polityczny”. Nie oznacza 
to, że nie dostrzegał on jego znaczenia prawnego, które jednak w jego opinii objawiało się w sferze 
wykładni aktów prawnych wydanych na jego podstawie. J. Zakrzewska zaś uważała postanowienia 
Manifestu PKWWN za „deklaracje polityczne”.

Podsumowując, nauka prawa w PRL przyjmowała, że Manifest PKWN był przede wszystkim aktem 
o charakterze rewolucyjnym, co konwalidowało jego moc prawną, jako aktu nie wydanego przez organ 
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ustawodawczy. Manifest deklarował idee i politycznie programował kierunki działań nowych władz. 
W pewnym zakresie dawał podstawę do rekonstrukcji norm prawnych10.

Odmiennego zdania jest M. Wiącek. Uważa on, że Manifestu PKWN nie wolno postrzegać w kategorii aktu 
normatywnego z tego powodu, iż gdyby intencją władzy ludowej było nadanie mocy prawnej Manifestowi 
zostałby on wydany w formie, jaką w tym czasie już faktycznie stosowano, czyli w ustawie Krajowej 
Rady Narodowej. Taki wniosek płynie z faktu, że Manifest PKWN został oficjalnie ogłoszony w dniu 22 
lipca 1944 roku, natomiast już w dniu 21 lipca KRN uchwaliła pierwsze ustawy, jak chociażby ustawę 
o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Słuszne spostrzeżenie czyni M. Wiącek, 
zwracając uwagę na fakt, iż Manifest PKWN został opublikowany jako załącznik do Dziennika Ustaw 
oraz na fakt, że nie zamieszczono w treści Manifestu postanowień o wejściu w życie, chociaż była to 
powszechna praktyka w aktach prawnych tamtego okresu. Ponadto, M. Wiącek przyjmuje za J. Surowcem, 
iż ogólnikowość i wieloznaczność sformułowań użytych w treści Manifestu przemawiają przeciwko tezie 
o jego normatywnym charakterze. Konkluduje to, iż Manifest należy traktować wyłącznie jako „deklarację 
o charakterze propagandowo-ideologicznym”.

Wniosek z powyższych rozważań jest taki, że Manifest PKWN nie jest nośnikiem norm prawnych. 
Potwierdza on natomiast istniejący już stan faktyczny, a także zawiera deklarację, iż powstające organy 
państwa będą w swojej działalności kierowały się dyrektywami określonymi przez Manifest. W takim razie, 
prowadzi to do następnego wniosku, iż stanowisko Manifestu w sprawie Konstytucji kwietniowej, bądź 
Konstytucji marcowej nie są normami prawnymi, które uchylają bądź reaktywują określone fragmenty 
poszczególnej z nich. Manifest PKWN to jakkolwiek potwierdzenie faktów dokonanych, które zaszły 
w sferze publicznoprawnej11.

Jak należy rozumieć „podstawowe założenia Konstytucji z 17 marca 1921 r.”? Jak potwierdza praktyka 
stosowania prawa o randze konstytucyjnej przez organy władzy ustawodawczej Polski Ludowej, 
pozostawiono „nieskrępowaną swobodę dobierania poszczególnych instytucji prawnych Konstytucji 
marcowej i kształtowania ich w sposób odpowiadający zakładanym celom politycznym”12. Oznacza to, że 
za sformułowaniem „podstawowe założenia Konstytucji z 17 marca 1921 r.” nie kryła się siatka instytucji 
prawnych, a wraz z nimi chroniony przez te instytucje system aksjologiczny przyjęty przez przedwojenną 
polską państwowość oraz społeczeństwo. Był to tylko użyteczny instrument w instalowaniu ustroju 
przez władzę ludową, ponieważ pozwalał odwołać się do sprawdzonych instytucji ustrojowych, aby 
użyć ich w celu utrwalania swojej władzy. Podkreślić trzeba, że instrument ten był dobierany dowolnie 
i wedle doraźnych potrzeb. Nie wydaje się, żeby na etapie funkcjonowania w rzeczywistości politycznej 
Manifestu PKWN można byłoby mówić o inkorporowaniu do powojennego porządku prawnego tych 
części Konstytucji marcowej, jako jej podstawowych założeń, które z punktu widzenia niniejszej pracy są 
najważniejsze, a więc rozdziału V pt. „Powszechne obowiązki i prawa obywatelskie”.

Trzeba zauważyć, że w świetle przywołanego powyżej wyroku Sądu Najwyższego z 12 lutego 1955 roku 
stosowanie norm prawnych, które zostałyby inkorporowane na podstawie „podstawowych założenia 

10  M. Wiącek, Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Warszawa 2012, s. 102-105.

11  M. Wiącek, Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Warszawa 2012, s. 105-107.

12  M. Wiącek, Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Warszawa 2012, s. 108.
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Konstytucji z 17 marca 1921 r.” do systemu prawnego Polski Ludowej, a których treść byłaby silnie 
naznaczona ładunkiem aksjologicznym charakterystycznym dla przedwojennej Polski, kształtowanej 
przez Konstytucję marcową (a więc liberalizmem) byłaby nie do pogodzenia z Manifestem PKWN, który 
stał się pozaprawnym kryterium rozstrzygania kolizji norm prawnych. M. Wiącek przyjmuje, że w Polsce 
Ludowej obowiązywały te przepisy Konstytucji marcowej, które co do zasady zostały przywołane w aktach 
normatywnych o randze ustawowej poprzez odwołanie wprost do danego przepisu; bądź przez odesłanie 
do instytucji prawnej; bądź przez ogólne odesłanie do Konstytucji marcowej13.146 Poza tym zakresem 
znalazł się art. 99 Konstytucji marcowej, co nie dziwi, jeśli chodzi o nową aksjologię właściwą dla władzy 
ludowej. Na marginesie można zauważyć, że z rozdz. V Konstytucji marcowej uznano poprzez odwołanie 
się w Regulaminie Obrad Krajowej Rady Narodowej wprost do jej przepisu, tj. do art. 89 o następującym 
brzmieniu: „Pierwszym obowiązkiem obywatela jest wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej”.

Uchwalona przez Sejm Ustawodawczy ustawa konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie 
działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej14, tzw. mała konstytucja, podobnie do Manifestu 
PKWN również zawierała odesłania do Konstytucji marcowej. Art. 1 małej konstytucji głosił, że „do 
czasu wejścia w życie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Sejm Ustawodawczy, jako organ władzy 
zwierzchniej Narodu Polskiego i w oparciu o podstawowe założenia Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r., zasady 
Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 lipca 1944, zasady ustawodawstwa o radach 
narodowych oraz reformy społeczne i ustrojowe, potwierdzone przez Naród w głosowaniu ludowym z dnia 30 
czerwca 1946 r. - postanawia co następuje o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej 
Polskiej”. Odesłanie to było zatem identyczne, ponieważ odwoływano się do „podstawowych założeń 
Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r.”.

Znaczenie prawne art. 1 małej konstytucji, odwołującego się tak jak Manifest PWKN do Konstytucji 
marcowej, nie powinno być odczytywane jako decyzja ustrojodawcy Polski Ludowej o wyodrębnieniu 
z tekstu Konstytucji marcowej zespołu norm prawnych, które można by określić mianem jej 
„podstawowych założeń” i nadaniu im mocy powszechnie obowiązującej. Jak zauważa M. Wiącek, celem 
tak sformułowanego przepisu art. 1 małej konstytucji było wskazanie źródeł („tradycji konstytucyjnych”), 
które inspirowały twórców tego aktu prawnego. Ta „tradycja konstytucyjna” mogła służyć jako wskazówka 
w procesie wykładni innych przepisów małej konstytucji15. Idąc dalej tym tokiem myślenia M. Wiącek, 
z czym należy się zgodzić, stawia tezę, że formuła „podstawowych założeń Konstytucji z dnia 17 marca 1921 
r.” funkcjonująca „w prawodawstwie Polski Ludowej miało przede wszystkim znaczenie polityczno-ideologiczna, 
a nie prawne”16.

Oczywiście, trzeba stwierdzić, że część przepisów Konstytucji marcowej dzięki małej konstytucji 
z 1947 r. została inkorporowana do porządku prawnego Polski Ludowej z mocą prawa powszechnie 

13  M. Wiącek, Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Warszawa 2012, s. 109-125. Podobnie 
J. Trzciński, „Instytucje ustrojowe okresu przejściowego 1944-1947” s. 257 [w:] „Konstytucje Polski”, red. M. Kallas, Warszawa 1990: (…) ustawodawca odwoływał się w aktach 
prawnych do Konstytucji marcowej, posługując się trzema technikami: bądź to odwoływał się do tzw. zasad (założeń) konstytucji, nie precyzując bliżej nigdzie treści tego pojęcia; bądź 
to odsyłał do konkretnych postanowień konstytucji, powołując odpowiedni artykuł lub określoną instytucję prawną; bądź wreszcie bez powoływania się na konstytucję powoływał treść 
odpowiedniego artykułu Konstytucji marcowej”.

14  Dz.U. 1947 nr 18 poz. 71 ze zm.

15  M. Wiącek, Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Warszawa 2012, s. 125-126.

16  M. Wiącek, Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Warszawa 2012, s. 126.
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obowiązującego, mając rangę normy prawnej o randze konstytucyjnej. Wynika to z faktu, że w kilku 
przepisach mała konstytucja odsyłała wprost do wskazanych przepisów prawnych Konstytucji marcowej. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że praktyka stosowania małej konstytucji, a w związku z tym i niektórych 
przepisów Konstytucji marcowej, wskazuje, iż za obowiązujące przepisy prawne z Konstytucji uznawano 
również niektóre jednostki redakcyjne, nie będące recypowane wprost przez małą konstytucję17.

Przeglądając treść małej konstytucji z dnia 19 lutego 1947 r. nie sposób nie zauważyć, że jak na akt 
normatywny o randze konstytucyjnej wydaje się być on wybrakowany o - istotne z punktu widzenia 
dzisiejszego dorobku zachodniej myśli prawnej - regulacje statusu jednostki. Toteż w dniu 22 lutego 1947 
r. Sejm Ustawodawczy uchwalił deklarację w przedmiocie realizacji praw i wolności obywatelskich18.151 
Zadeklarowano uroczyście, iż Sejm Ustawodawczy „w swych pracach konstytucyjnych i ustawodawczych oraz 
przy wykonywaniu kontroli nad działalnością Rządu i ustalaniu zasadniczego kierunku polityki Państwa – będzie 
kontynuować realizację podstawowych praw i wolności obywatelskich”. Następnie wyliczono w czternastu 
punktach poszczególne prawa i wolności. Z punktu widzenia niniejszej pracy warto zauważyć, że jeśli 
chodzi o własność lub jej emanację w Deklaracji nastąpiło odwołanie do „nietykalności mienia obywateli” 
oraz „nienaruszalność mieszkania”. Zabrakło natomiast deklaracji prawa obywateli do własności.

M. Wiącek zauważa, że deklaracja z dnia 22 lutego 1947. Może być dowodem, iż Polska Ludowa 
uznawała niektóre wolności i prawa jednostki wyrażone w Konstytucji marcowej, jako obowiązujące. 
Jedną z takich dowodów jest fakt, że deklaracja mówiła o kontynuacji realizacji podstawowych praw 
i wolności obywatelskich, a zatem ówczesny ustawodawca potwierdzał, iż wymienione w deklaracji 
wolności i prawa obowiązywały w powojennym porządku prawnym przed datą jej wydania, a to oznacza, 
że ich źródłem mogła być tylko i wyłącznie Konstytucja marcowa19. Warto podkreślić, że deklaracja Sejmu 
Ustawodawczego nie była aktem prawnym, a zatem nie mogła stać się źródłem prawa, z którego jednostka 
mogłaby wywodzić uzasadnione roszczenia względem państwa20.

Przy ustalaniu, jakimi wolnościami i prawami jednostki kierował się Sejm Ustawodawczy w swej 
działalności, trzeba zważać, iż treść deklaracji z dnia 22 lutego 1947 r. nie pokrywał się z treścią rozdziału V 
Konstytucji marcowej. Jak już wcześniej podkreśliłem, w deklaracji nie znalazło się chociażby potwierdzenie 
prawa własności. Nadto, trzeba mieć na uwadze, że Sejm stwierdził, iż „wyzyskiwaniu praw i wolności 
obywatelskich do walki z demokratycznym ustrojem Rzeczypospolitej Polskiej winny zapobiegać ustawy”. Jest 
to koncepcja podobna do ochrony jednostki, które przyjęto w Manifeście PKWN, który stwierdzał, że 
„demokratyczne swobody nie mogą (…) służyć wrogom demokracji”21. Oznacza to, że wbrew postanowieniu 
deklaracji z 22 lutego 1947 r., która zrównywała obywateli w prawie bez względu na „narodowość, rasę, 
religię, płeć, pochodzenie, stanowisko lub wykształcenie”, wolności i praw pozbawione były te jednostki, które 
nie godziły się na nową rzeczywistość polityczną powojennej Polski.

17  M. Wiącek, Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Warszawa 2012, s. 127-130.

18  Deklaracja ta nie była oficjalnie publikowana. Cytat za: M. Domagała, Górecki D., Wybór źródeł do nauki prawa konstytucyjnego (lata 1918-1992), Łódź, b.d.

19  M. Wiącek, Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Warszawa 2012, s. 131.

20  M. Wiącek, Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Warszawa 2012, s. 131.

21  M. Wiącek, Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Warszawa 2012, s. 131-132.
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W dniu 22 lipca 1952 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej22. 
W preambule tekstu Konstytucji PRL znajdujemy odwołania do „ludu pracującego”, „mas pracujących”, 
„klasy robotniczej”, „sojuszu robotniczo-chłopskiego”. Taka siatka pojęć przyjęta przez ustrojodawcę Polski 
Ludowej nadaje w sposób jednoznaczny systemowi polityczno-gospodarczego powojennej Polski ciężar 
systemu aksjologicznego właściwego dla społeczeństw i państw odwołujących się do marksizmu. Fakt 
odwoływania się do dorobku marksistowskiego można w opinii autora bezpośrednio znaleźć w tekście 
samej preambuły, gdy mowa o tym, że „rola kierownicza należy do klasy robotniczej jako przodującej klasy 
społeczeństwa, opierającej się na rewolucyjnym dorobku polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego, 
na historycznych doświadczeniach zwycięskiego budownictwa socjalistycznego w Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich, pierwszym państwie robotników i chłopów”. Wiodącą grupą społeczną miała zostać 
klasa robotnicza, która miała opierać się nie tylko na dorobku polskiej i międzynarodowej rewolucji 
społeczno-gospodarczej, ale także na osiągnięciach socjalizmu w Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich.

Ponadto, zapowiedzią nowego ładu społeczno-gospodarczego były deklaracje wyrażone w preambule, iż 
„polski lud pracujący (…) walczył o zniesienie wyzysku polskich kapitalistów i obszarników”, a także, że „władza 
ludowa — dzięki ofiarnym i twórczym wysiłkom polskiego ludu pracującego, w walce z zaciekłym oporem 
rozbitków starego ustroju kapitalistyczno-obszarniczego — dokonała wielkich przeobrażeń społecznych” oraz, że 
„w wyniku rewolucyjnych walk i przemian obalona została władza kapitalistów i obszarników”. Nie sposób dojść 
do wniosku, że władza ludowa obrała sobie za cel przekształcenie stosunków społecznych w taki sposób, 
aby rozwiązać kwestię „kapitalistów”, przez których wydaje się, że należy rozumieć przede wszystkim 
dużych przedsiębiorców, którzy koncertowali kapitał kosztem nakładów pracy znacznej ilości potencjału 
ludzkiego oraz, aby rozwiązać kwestię „obszarników”, czyli posiadaczy ziemskich, którzy korzystali z prawa 
własności do znacznej powierzchni gruntów rolnych. Oznaczało to również, że prawo własności będzie 
podlegać redefinicji.

Najdobitniej jednak o nadchodzących porządkach w strukturze społecznej i gospodarczej świadczyło, że 
„Konstytucję jako ustawę zasadniczą, którą Naród Polski i wszystkie organy władzy polskiego ludu pracującego 
kierować się winny w celu: pogłębiania uczuć patriotycznych, jedności i zwartości Narodu Polskiego w walce 
o dalsze polepszenie stosunków społecznych, o całkowite zniesienie wyzysku człowieka przez człowieka, 
o urzeczywistnienie wielkich idei socjalizmu”. W marksizmie (i jego pochodnych) „wyzysk człowieka przez 
człowieka” następował poprzez własność, gdy ubogie warstwy społeczne stawały się przedmiotem 
w osiąganiu celów gospodarczych przez mniejsze ilościowo grupy społeczne. W ogóle trzeba podkreślić, iż 
przez socjalizm należy rozumieć taki „system organizacji społecznej, w którym własność prywatna i dystrybucja 
dochodu są poddane kontroli społecznej”23.156

W treści Konstytucji PRL o charakterze czysto normatywnym idee, wartości i cele deklarowane 
w preambule znajdują swoje urzeczywistnienie już w art. 3 pkt 3) i 4), który stanowił, iż „Polska 
Rzeczpospolita Ludowa: 3) organizuje gospodarkę planową, opierając się na przedsiębiorstwach stanowiących 
własność społeczną, 4) ogranicza, wypiera i likwiduje klasy społeczne, żyjące z wyzysku robotników i chłopów”. 

22  155 Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232.

23  H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2015, s. 65.
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Art. 3 pkt 3) wprowadza już w rozdziale I Konstytucji PRL zatytułowanym „Ustrój polityczny” nowy typ 
własności – własność społeczną, natomiast art. 3 pkt 4) determinuje cel państwa, który – w zakresie 
własności – będzie zmierzał do jej ograniczenia z przyczyn naturalnych, o których wspomniałem wyżej.

W rozdziale II Konstytucji PRL zatytułowanym „Ustrój społeczno-gospodarczy” w art. 7 ust. 1 stwierdza 
się, że PRL rozwija życie gospodarcze i kulturalne kraju na podstawie narodowego planu gospodarczego, 
„opierając się na uspołecznionych środkach produkcji, wymiany, komunikacji i kredytu”. Art. 8 zdefiniował 
pojęcie „mienia ogólnonarodowego” przez, które należało rozumieć takie jego składniki, jak chociażby 
złoża mineralne czy transport kolejowy, wodny oraz powietrzny. „Mienie ogólnonarodowe” miało podlegać 
„szczególnej trosce i opiece państwa oraz wszystkich obywateli”. W art. 11 wprowadzono jako typ własności 
własność spółdzielczą, „jako własność społeczną”, która również miała mieć zapewnioną „szczególną opiekę 
i ochronę”. Art. 12 natomiast wprowadził „indywidualną własność i prawo dziedziczenia ziemi, budynków 
i innych środków produkcji”, którą PRL uznawał i ochraniał, o ile spełniony został aspekt podmiotowy 
tej normy, tj. własność ta należała do „chłopów, rzemieślników i chałupników”. Art. 13 z kolei również 
wprowadzał nowy typ własności, jaką była własność osobista, której PRL poręczał obywatelom całkowitą 
ochronę i prawo dziedziczenia.

Dopiero rozdział VII Konstytucji PRL zatytułowany „Podstawowe prawa i obowiązki obywateli” określał 
status jednostki w państwie demokracji ludowej, jakim była powojenna Polska. Rozdział ten poprzedziły 
regulacje ustrojowe (polityczne i gospodarcze oraz o organizacji poszczególnych szczebli władzy). 
Konstytucja stwierdzała, że obywatel PRL ma prawo do takich aspektów życia prywatnego, zawodowego 
i społecznego, jak: prawo do pracy (art. 58), prawo do wypoczynku (art. 59), prawo do ochrony zdrowia 
(art. 60), prawo do nauki (art. 61), prawo do korzystania ze zdobyczy kultury (art. 62), wolność sumienia 
i wyznania (art. 70) wolność słowa i zgromadzeń (art. 71), prawo zrzeszania się (art. 72) oraz prawo petycji 
(art 73) i nietykalność osobistą (art. 74). Ponadto, Konstytucja PRL zawierała pewne postanowienie 
programowe, określając cel działalności państwa w zakresie, np.: dbania o wszechstronny rozwój nauki 
(art. 63) czy troszczenia się o rozwój literatury i sztuki (art. 64). Nie sposób odszukać w rozdziale VII 
deklaracji ustrojodawcy, iż obywatelowi (bądź każdemu) przysługuje prawo własności. Następuję bowiem 
typizacja własności, która ma miejsce w rozdziale II o „Ustroju społeczno-gospodarczym”. Nieumieszczenie 
prawa własności w rozdziale poświęconym statusowi jednostki w państwie w określonym kontekście 
wyznawanej przez to państwo aksjologii skłania do tezy, iż był to celowy zabieg ustrojodawcy, który miał 
nie wyposażać jednostki w roszczenie do państwa. Własność w rozdziale VII pn. „Podstawowe prawa 
i obowiązki obywateli” występuje jako własność społeczna, która jest objęta obowiązkiem ochrony 
przez obywateli PRL (art. 77). Fakt, że w tej samej jednostce redakcyjnej ustrojodawca określił własność 
społeczną, jako „niewzruszoną podstawę rozwoju państwa”, co miało podkreślać jej doniosłą rolę w państwie 
i społeczeństwie PRL. Natomiast, nawet gdyby to nie nastąpiło, to stwierdzenie przez ustrojodawcę 
w rozdziale poświęconym statusowi jednostki, że jednym z obowiązków obywatela jest ochrona własności 
społecznej i byłoby to jednocześnie jedynym odniesieniem się do własności w tym rozdziale, uprawniałoby 
do stwierdzenia, że własność społeczna została postawiona w hierarchii dóbr społecznych możliwie 
wysoko i zajmuje kluczową rolę w kształtowaniu rzeczywistości społecznej, a rola obywatela względem 
własności społecznej ma charakter służebny.
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Warto również przytoczyć uwagę L. Garlickiego24157, iż konstytucjonalizm socjalistyczny wydzielał 
przepisy o własności poza rozdział poświęcony wolnościom i prawom jednostki. Umieszczano je raczej 
w rozdziałach o zasadach ustroju, „z czym łączyła się dyferencjacja i hierarchizacja typów i form własności”. 
Była to miara, jaką ustawodawca traktował ochronę własności prywatnej.

Przemiany polityczno-gospodarcze, tzw. transformacja ustrojowa, zaprowadziły w Polsce zmianę 
stosunków społeczno-gospodarczych. Powrót do zachodnioeuropejskiego ujmowania prawa własności 
nastąpił w pełni w rozumieniu ordoliberalnym na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. Jak statuuje się prawo własności i jego ochrona na gruncie konstytucji demokratycznego 
państwa polskiego?

Własność jako element treści normy prawnej, na gruncie Konstytucji występuje w art. 20 („własność 
prywatna”, będąca jednym z filarów społecznej gospodarki rynkowej), art. 21 (prawo ochrony własności 
i prawo dziedziczenia), art. 46 (przepadek rzeczy), art. 64 (prawo do własności, innych praw majątkowych 
i prawo dziedziczenia), art. 165 ust. 1 (gwarancja prawa własności i innych praw majątkowych dla 
jednostek samorządu terytorialnego) oraz art. 218 (Skarb Państwa).

Z punktu widzenia niniejszej pracy kluczowy będzie art. 21 i art. 64 Konstytucji, gdyż podkreślają 
wieloaspektowe znaczenie własności. Zarówno jako najważniejszego prawa ekonomicznego, służącemu 
autonomii i samorealizacji jednostki, jak i fundamentu ładu gospodarczego i efektywnego funkcjonowania 
gospodarki narodowej25.158

Art. 21 ust. 1 Konstytucji stanowi zasadę ochrony własności i prawa dziedziczenia przez Rzeczpospolita 
Polską. Jak zauważa L. Garlicki treść art. 21 ust. 1 Konstytucji wyraża się w trzech aspektach. Po pierwsze 
jako przepisu, który wyraża zasadę ustroju Rzeczypospolitej. Po drugie jako przepisu, który nakłada 
na władze publiczne zespół obowiązków. Po trzecie, jest gwarantem pewnych prawych o charakterze 
podmiotowym26.159

W aspekcie formalnym zasada ochrony własności i prawa dziedziczenia jako jedna z zasad ustroju 
wynika z umiejscowienia jednostki redakcyjnej przepisu prawnego w rozdziale I Konstytucji. W aspekcie 
materialnym zasada ochrony własności i prawa dziedziczenia wynika „ze znaczenia gwarancji własności 
w całokształcie aksjologii obecnego porządku społecznego”27.160 Z faktu, że art. 21 ust. 1 jest zasadą 
ustrojową wynika, że inne przepisy Konstytucji powinny być interpretowane i stosowane z uwzględnieniem 
treści tego przepisu. Oznacza to, że ten przepis jest nie tylko przywoływany przy ocenie „własności i prawa 
dziedziczenia, ale także przy ocenie ochrony innych praw majątkowych.

Przedmiotowy aspekt tego przepisu wynika z faktu, że art. 21 ust. 1 Konstytucji statuuje obowiązek 
Rzeczpospolitej do ochrony własności i prawa dziedziczenia. Taki obowiązek należy rozumieć, jako 

24  157 L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom I, Warszawa 2016, komentarz do art. 21, pkt 2.

25  G. Tracz, Sytuacja prawna byłych właścicieli nieruchomości ziemskich w III Rzeczypospolitej [w] Forum Prawnicze, Warszawa 2016, nr 4.

26  L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom I, Warszawa 2016, komentarz do art. 21, pkt 7.

27  L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom I, Warszawa 2016, komentarz do art. 21, pkt 7.
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„gwarancja istnienia i poszanowania własności”28.161 Obowiązek ten musi być rozumiany nie tylko 
w aspekcie negatywnym, ale i w aspekcie pozytywnym. Aspekt negatywny to zakaz wkraczania przez 
władze publiczne we własność osób bez uzasadnienia oraz nakaz ochrony własności osób przed 
wkraczaniem ze strony osób trzecich. Aspekt pozytywny to nakaz takiego ukształtowania systemu 
prawnego, aby sprzyjał nabywaniu własności, czynienia z niej użytku, zbywania oraz dziedziczenia jej29.

Podmiotowy aspekt art. 21 ust. 1 Konstytucji wynika z faktu, że własność nie jest rozumiana przez pryzmat 
prawa cywilnego, ale jako konstytucyjna wolność jednostki, z którą związane są pewne obowiązki państwa. 
Oznacza to, że własność na gruncie Konstytucji jest publicznym prawem podmiotowym, a także jedną 
z wolności człowieka30.

Podmiotem publicznego prawa podmiotowego wyrażonego w art. 21 ust. 1 Konstytucji są zarówno osoby 
fizyczne, jak i inne osoby prawa prywatnego (osoby prawne lub osoby quasi-prawne). Oczywistym jest, że 
uniwersalny charakter gwarancji własności wyrażony w tym przepisie nie może być taki sam dla wszystkich 
jej form. Inna zakres ochrony przysługuje własności prywatnej, a jeszcze inny własności państwowej bądź 
komunalnej31.

Na marginesie trzeba zaznaczyć, że prawo dziedziczenia jest silnie związane z ochroną własności. Często 
określa się dziedziczenie jako jeden z elementów, bądź aspektów prawa własności. W zakresie prawa 
dziedziczenia art. 21 ust. 1 stanowi nakaz takiego stanowienia prawa, aby zabezpieczyć sukcesję praw 
i obowiązków w drodze spadkobrania oraz zakaz stanowienia przepisów prawnych, które stanowiłyby 
przeszkody dla takiej sukcesji32.

Prawo własności w polskim porządku prawnym nie jest wartość absolutną, która nie podlega ograniczeniu. 
Może zdarzyć się tak, że niezbędna będzie zmiana właściciela33. Dlatego też art. 21 ust. 2 ustanawia 
instytucję wywłaszczenia. Konstytucja nie zawiera definicji legalnej wywłaszczenia. Takie wywłaszczenie 
orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego ujmuje szeroko, tj. jako wszelkie pozbawienie własności 
niezależnie od formy tego pozbawienia. Wywłaszczenie na gruncie Konstytucji nie odnosi się tylko 
do nieruchomości. Ponadto, art. 21 ust. 2 Konstytucji nie rozstrzyga, czy wywłaszczenie może swój 
skutek czerpać z aktu indywidualnego, czy aktu generalnego34. W związku z tym, wywłaszczeniem jest 
pozbawienie własności osoby o charakterze przymusowym, a forma tego wyzucia jest bez znaczenia.

Dopuszczalność wywłaszczenia Konstytucja uzależnia od spełnienia kilku przesłanek. Formalną 
przesłanką jest ustawowa podstawa wywłaszczenia. Statuuje to zakaz oparcia wywłaszczenia na normach 

28  L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom I, Warszawa 2016, komentarz do art. 21, pkt 8.

29  L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom I, Warszawa 2016, komentarz do art. 21, pkt 8.

30  L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom I, Warszawa 2016, komentarz do art. 21, pkt 9.

31  L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom I, Warszawa 2016, komentarz do art. 21, pkt 11.

32  L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom I, Warszawa 2016, komentarz do art. 21, pkt 12.

33  W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 2013, komentarz do art. 21.

34  L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom I, Warszawa 2016, komentarz do art. 21, pkt 15.
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podustawowych, a także statuuje to nakaz odpowiednio precyzyjnego sformułowania treści ustawy35. 
Materialną przesłanką wywłaszczenia jest cel pozbawienia własności. Cel ten musi być publiczny. „Cel 
publiczny” jako przesłanka wywłaszczenia ma charakter generalny. Wystarczy powiązać jakikolwiek 
taki cel publiczny z wywłaszczeniem. Może on nawet wykraczać poza przesłanki z art. 31 ust. 3, a to 
dlatego, że art. 21 ust. 2 zawiera własną regulację ograniczenia prawa własności36.Trzecią przesłanką, która 
determinuje legalność wywłaszczenia jest niezbędność jego dokonania.

Na marginesie, trzeba zaznaczyć, że nie jest konieczne wykorzystanie przedmiotu własności, który 
podlegał wywłaszczeniu, na ten cel publiczny, który legł u podstawy tego wywłaszczenia. Zasada zwrotu, 
stwierdza L. Garlicki, może mieć charakter konstytucyjny, mimo iż art. 21 ust. 2 nie przewiduje expressis 
verbis takie obowiązku zwrotu nieruchomości, gdyż nienależyte wykorzystanie powoduje utratę oparcia 
konstytucyjnego dla wywłaszczenia, a to z tego powodu, że nie można mówić o jego niezbędności. 
Obecnie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego dominuje pogląd, który stwierdza, iż odpadnięcie 
celu publicznego następuje w sytuacji, gdy na nieruchomości nie został zrealizowany cel publiczny 
w ogóle37.

Jeśli chodzi o procedurę przeprowadzania wywłaszczenia, to w art. 21 ust. 2 Konstytucji nie można jej 
znaleźć. W związku z tym, obowiązują gwarancje należytej procedury wywodzone z ogólnych zasad 
konstytucyjnych, tj. znajdzie zastosowanie art. 45 i art. 77 Konstytucji.

Wywłaszczenie jest wyróżnione od innych form ograniczania lub pozbawiania prawa własności tym, że 
aby było ono dopuszczalne musi być spełniona przesłanka słusznego odszkodowania, która została zresztą 
wyrażona w art. 21 ust. 2. Odszkodowanie, które zostanie wypłacone w razie wywłaszczenia powinno 
stworzyć możliwość odtworzenia rzeczy przejętej na cele publiczne. Kryterium słuszności, co do zasady, 
jest spełnione, gdy zostaje wypłacone odszkodowanie w wysokości ceny rynkowej. Jak zauważa jednak 
L. Garlicki, w nowszym orzecznictwie TK następuje odejście od równoważenia słusznego odszkodowania 
z pełnym odszkodowaniem. Przyjmuje się, że odszkodowanie przy wywłaszczeniu nieruchomości powinno 
tylko w sposób racjonalny odzwierciedlać wartość wywłaszczonej nieruchomości. Oznacza to, że słuszne 
odszkodowanie nie musi być odszkodowaniem pełnym, czyli odpowiadającym rynkowej wartości 
nieruchomości. Zmniejszenie wysokości odszkodowania (pełnego) może być podyktowane faktem, że 
osoba wywłaszczona czerpie korzyści z realizacji celu publicznego, na którego rzecz została wywłaszczona 
jej nieruchomość. Jest to pewna forma rekompensaty różnicy między wysokością odszkodowania 
słusznego, a odszkodowania pełnego38.

Rozdział II Konstytucji zatytułowany „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela” w podrozdziale 
„Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne” zawiera art. 64, który statuuje prawo każdego do 
własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Nadto, stwierdza przepis ten, że prawo 
te podlega równej dla wszystkich ochronie prawnej, a ograniczenie może nastąpić tylko w drodze ustawy 

35  L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom I, Warszawa 2016, komentarz do art. 21, pkt 18.

36  L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom I, Warszawa 2016, komentarz do art. 21, pkt 18.

37  L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom I, Warszawa 2016, komentarz do art. 21, pkt 18.

38  L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom I, Warszawa 2016, komentarz do art. 21, pkt 20.
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i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Na marginesie trzeba zauważyć, że 
przepis ten używa trzech pojęć: „prawa do własności” (art. 64 ust. 1), „własności” (art. 64 ust. 2) i „prawa 
własności” (art. 64 ust. 3) na określenie jednego publicznego prawa podmiotowego.

Jaki jest stosunek art. 64 do art. 21 (i art. 20, który ustanowił, że zasada społecznej gospodarki rynkowej 
– de facto zasada ustroju gospodarczego39 – oparta jest m. in. na własności prywatnej)? Otóż, art. 64 
dookreśla prawo własności i określa konstytucyjny sposób jego ograniczenia. Następuje to na tle zasad 
ustroju, które wyraża art. 20 i art. 21 Konstytucji. Ponadto, art. 20 i art. 21 dotyczy węższego wachlarza 
praw majątkowych niż art. 64. Nadto, art. 21 i 20 stanowią obiektywne ujęcie własności, jako zasady 
ustrojowe, natomiast w art. 64 ujęto prawo własności, inne prawa majątkowe i prawo dziedziczenia od 
strony subiektywnej, jako prawa podmiotowego jednostki40, będącego jednym z podstawowych praw 
człowieka o charakterze ekonomicznym41.

Art. 64 obejmuje swoją ochroną własność i prawo dziedziczenia oraz inne prawa majątkowe, jak 
użytkowanie wieczyste, bądź ograniczone prawa rzeczowe oraz prawa o charakterze zobowiązaniowym. 
Ochrona wynikająca za równo z tego przepisu, jak i art. 21 ust. 1 polega w szczególności na ochronie 
windykacyjnej (roszczenie o wydanie rzeczy) i ochronie negatoryjnej (roszczenie o przywrócenie stanu 
zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń)42.

Z faktu, że każdemu przysługuje prawo do własności wyrażone w art. 64 ust. 1 Konstytucji wynika, że 
równą ochroną objęte są osoby prawa prywatnego oraz osoby prawa publicznego. Na gruncie art. 62 
ust. 2 można przyjąć, że silniejszą ochroną mogą być objęte te prawa majątkowe, które w sposobie ich 
wykonywania są najbardziej tożsame z prawem własności, gdyż inne prawa majątkowe są zróżnicowane 
pod względem treści oraz pozycji podmiotu tego prawa43.

Jak wspominałem przy okazji omówienia art. 21 ust. 1 prawo własności nie jest prawem absolutnym 
(ius infinitum) i może podlegać ograniczeniom. Nie tylko co do samej swojej treści, ale i co do zakresu 
ochrony prawnej. Ograniczenia prawa własności są co do zasady dopuszczalne, o ile nie dochodzi do 
„wynaturzenia prawa własności”, pozbawienia tego prawa jego treści oraz nałożenia na właściciela takiego 
ciężaru, który byłby „nie do zniesienia”. Jeśli zatem, uwzględniając inne przesłanki dopuszczalnego na 
gruncie Konstytucji wywłaszczenia omówione wyżej, te przesłanki nie zostaną spełnione, będziemy mieli 
do czynienia z ingerencją w prawo własności która jest niedopuszczalna44.

Trzeba jednak podkreślić, że ograniczenie prawa własności odbywa się nie tylko na podstawie art. 21 
ust. 2 oraz 64 ust. 3, ale także na podstawie art. 31 ust. 3 Konstytucji, co wynika z faktu, że w zakresie 
normowania pozostają konstytucyjne wolności i prawa, a takim prawem jest prawo do własności wyrażone 
w art. 64.

39  Tak W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 2013, komentarz do art. 64.

40  M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 2014, komentarz do art. 64, pkt 1 i 2.

41  W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 2013, komentarz do art. 64.

42  Haczkowska M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 2014, komentarz do art. 64, pkt 4 i 5.

43  Haczkowska M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 2014, komentarz do art. 64, pkt 7.

44  Haczkowska M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 2014, komentarz do art. 64, pkt 9.
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Art. 64 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 formułuje przesłanki ograniczenia prawa własności. Wykluczone jest 
ograniczenia w ścisłym znaczeniu tego słowa, które jest ustanawiane na rzecz osób trzecich i „dotyka samej 
istoty prawa własności”45. Każde naruszenie konstytucyjnej wolności lub prawa (wymienionych w rozdziale 
II Konstytucji), które przekreśla ich istotę jest sprzeczne: po pierwsze, z art. 31 ust. 3 (ograniczenia 
nie mogą naruszać istoty wolności i praw), po drugie, z art. 64 ust. 3 (własność może być ograniczona 
tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza istoty prawa własności). W obu normach 
konstytucyjnych pojawia się sformułowanie „istota prawa”. Warto tu zauważyć, że art. 31 ust. 3 jest 
poszerzone o dodatkowe inne kryteria, uzasadniające dopuszczalność ograniczeń wolności lub praw46.

S. Jarosz-Żukowska słusznie stawia pytanie, czy art. 64 ust. 3 Konstytucji jest lex specialis wobec art. 31 
ust. 3? Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w procesie wykładni Konstytucji stanęło na stanowisku, 
że art. 64 ust. 3 pełni podwójną rolę. Z jednej strony, przepis ten jest konstytucyjną podstawą wyrażoną 
expressis verbis do wprowadzania ograniczeń prawa własności. Z drugiej strony, zawarte w art. 64 ust. 3 
przesłanki dopuszczalności wprowadzenia ograniczenia prawa własności stanowią tak formalne (wymóg 
ustawy), jak i materialne („istota prawa”) kryterium kontroli ograniczeń, które ustawodawca wprowadza. 
Art. 31 ust 3. w takiej sytuacji określa wartości, które usprawiedliwiają ingerencję w prawo własności. 
Chociaż trzeba stanowczo podkreślić, że to ten przepis spełnia właśnie rolę podstawową przy ocenie 
konstytucyjności (legalności, dopuszczalności) ograniczenia prawa własności. Zaś art. 64 ust. 3 jest tylko 
potwierdzeniem przez ustawę zasadniczą, że dopuszczalne jest ograniczenie tego prawa i że nie ma ono 
charakteru absolutnego47.

Art. 21 ust. 2 na tle art. 64 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 stanowi wyłom od zasady nienaruszania 
istoty ograniczanych wolności i praw. Jest to logiczną konsekwencją faktu, iż wywłaszczenie stanowi 
przekreślenie „istoty prawa”, gdyż pozbawia podmiot tego prawa własności. Wydaje się, że wywłaszczenie 
bez wyraźnego usankcjonowania w art. 21 Konstytucji mogłaby być a priori nie dopuszczalne, gdyż nie 
byłoby przewidziane na gruncie konstytucyjnym48.

Podsumowując, jak zatem rysuje się ochrona własności na gruncie polskich norm konstytucyjnych? 
Konstytucja marcowa stanęła na stanowisku liberalnej koncepcji prawa własności. Rzeczpospolita 
Polska udzieliła gwarancji wszelkiej własności bez względu na podmiot tego prawa. Uznała je 
również za jedną z najważniejszych podstaw ustroju społecznego oraz porządku prawnego. 
Własność nie było wartością absolutną, nie podlegającą ograniczeniom. Było dopuszczalne nie tylko 
jej ograniczenie, ale i zniesienie. Międzywojenna doktryna prawa administracyjnego definiowała 
wywłaszczenie przez określenie trzech jej elementów, czyli: „odebrania prawa przez państwo,  
w indywidualnym przypadku, za odszkodowaniem”49. Tak też ujmowała to Konstytucja marcowa.

45  S. Jarosz-Żukowska, Konstytucyjne przesłanki dopuszczalności ograniczeń prawa własności [w] L. Garlicki, A. Szmyt, Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003, s. 135.

46  S. Jarosz-Żukowska, Konstytucyjne przesłanki dopuszczalności ograniczeń prawa własności [w] L. Garlicki, A. Szmyt, Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003, s. 135.

47  180 S. Jarosz-Żukowska, Konstytucyjne przesłanki dopuszczalności ograniczeń prawa własności [w] L. Garlicki, A. Szmyt, Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003, s. 135-136.

48  S. Jarosz-Żukowska, Konstytucyjne przesłanki dopuszczalności ograniczeń prawa własności [w] L. Garlicki, A. Szmyt, Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003, s. 140.

49  S. Jarosz-Żukowska, Spór wokół pojęcia wywłaszczenia w ujęciu Konstytucji RP [w] Państwo i Prawo, Warszawa 2001, nr 1, s. 23-24.  
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W dobie utrwalania w powojennej Polsce „zdobyczy socjalizmu” odstąpiono od liberalnego ujmowania 
prawa własności. Zdominowało je podejście socjalistyczne, gdzie dominowała własność społeczna, 
a wszelka inna własność, którą mogła cieszyć się jednostka w wymiarze indywidualnym była poddana 
kontroli społecznej. Zadeklarowany system aksjologiczny przez Manifest PKWN, a następnie normatywnie 
urzeczywistniony przez Konstytucję PRL wprowadzał cztery typy własności: społeczną, spółdzielczą, 
indywidualną i osobistą. Konstytucja ta nie statuowała obowiązku państwa do ochrony własności. Wręcz 
przeciwnie, w rozdziale VII poświęconym wolnościom, prawom i obowiązkom jednostki ochrona własności 
(społecznej) stała się przedmiot obowiązku nałożonego na obywateli.

Dopiero czas transformacji ustrojowej oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wróciły do 
kontynentalnej tradycji prawnej postrzegania własności w kategoriach liberalnych (w warunkach 
polskich odbywa się to z korektą wytyczoną przez społeczną gospodarkę rynkową). Zadeklarowano 
prawo do własności dla każdego oraz jego ochronę. Wprowadzono co prawda ograniczenie tego prawa 
wraz z możliwością jego pozbawienia, ale obwarowano to wyśrubowanymi restrykcjami, które mają 
charakter gwarancyjny. Jakościowa różnica w zakresie standardu ochrony własności na gruncie obecnie 
obowiązującej Konstytucji, a Konstytucji marcowej uwidacznia się w tym, iż obecna Konstytucja obejmuje 
ochroną przed wywłaszczeniem na równi z prawami rzeczowymi prawa obligacyjne50.

50  A. Hetko, Dekret Warszawski: Wybrane aspekty systemowe, Warszawa 2012, s. 56.  
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