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Dzialkowc6w

w nawiazaniu do przekazanego przez Ministra Infrastruktury iRozwoju przy piSmie z dnia 30

lipca 2015 r. (data wptywu) stanowiska xll Kra.iowego Zlazdu Delegat6w Polskiego zwiqzku

Dzialkowc6w w sorawie znoczenio ustawy rcprywotyzocyinei dla przetrwonio RoD

i zochowonio prow dzialkowc6w pragnq wyja(niC, co nastepuje.

W odniesieniu do kwestii restytucji mienia naleiy zauwa2yd, ie roszczenia reprywatyzacyjne

dawnvch wlaScicieli lub ich nastepc6w prawnych co do zasady nie mogQ byd zaspoka.iane

poprzez zwrot nieruchomo6ci w tych sytuacjach gdy decyzja nacjonalizacyjna wywofala

nieodwracalne skutki prawne. w takim przypadku sqd powszechny zasadza odszkodowanie.

Ocena ich wystapienia leiy jednak w wylqcznei kompetencii sEdu. Dodatkowo nalezy

zwr6cii uwagq na fakt,2e nawet w przypadku uchwalenia ustawY regulujacej kwestiq

znacjonalizowanego mienia brak jest prawnych mo2liwo6ci zamkniecia sedowej drogi

dochodzenia roszczerl reprywatyzacyinych, gdyi stanowiloby to naruszenie konstytucyjnego

prawa do sqdu.

Z uwagi na fakt, ie od momentu nacjonalizacji, nieruchomoSci podlegaly r6inym

przemianom wlasnosciowym wydaje siq zatem, ie ewentualne ustawowe rozwiazanie

problemu reprywatyzacji powinno zostad oparte przede wszystkim na zaspokojeniu roszcze6

bylych wfaScicieli w formie Swiadczenia pieniQinego, w wysokoSci odpowiadaiqcei

okre6lonej przez ustawodawcq czqici obecnei wartoSci przeiqtego mienia. Z tego wzglqdu,

obecnie brak jest mo2liwo6ci przeprowadzenia reprywatyzacii wyl4cznie w oparciu

o restytucjq naturalnE.

Jednocze6nie z uwagi na skalq problemu reprywatyzacji oraz sytuacjQ finans6w publlcznych

pelna kompensacja szk6d na rzecz bytych wla(cicieli nie jest mo2liwa do udiwigniqcia przez

paristwo polskie. orzecznictwo Europeiskiego Trybunafu Praw czlowieka pozostawia

ustawodawcy krajowemu margines swobody w zakresie uregulowania materii dotyczEcej

skutk6w rekompensowania nacjonalizacii jak r6wnie2 wskazuje na miarkowanie

kompensacji stosownie do realnych mo2liwoSci majqtkowych panstwa, podyktowanych

potrzebami jego bezpieczeristwa, interesem publicznym i ochronq innych wartoSci

konstytucyjnych - praw innych os6b.
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Kwestia ewentualneEo ustawowego uregulowania roszczei reprywatyzacyjnych nie mote

odbyi siq bez wczeSniejszego okreSlenia grupy os6b, kt6re pozbawione sq moiliwoSci

realizacji odszkodowah na podstawie obecnie obowiqzujqcych przepis6w prawa, poniewai

ich mienie zostalo przejQte zgodnie z aktami nacionalizacyjnymi PrecyzyjneSo

zidentyfikowania wymaga takie grono os6b, kt6re posiadajq podstawy prawne do

dochodzenia odszkodowania w trybie administracyjnym lub sqdowym ioszacowanla z te8o

tytulu skutk6w finansowych, kt6re obciQiatyby budzet panstwa. w przypadku ewentualnego

kompleksowego uregulowania tej kwestii naleiy mied na uwadze, ie z jednej strony istotne

jest poszanowanie prawa wlasnoici nieslusznie odebranego bytym wlascicielom, z drugiei

jednak, z uwagi na wystqpienie nieodwracalnych skutk6w prawnych, nie bqdzie moiliwa

restytucja naturalna, a wysokosd wyplacanych ewentualnie Swiadczerl musi byt

dostosowywana do aktualnych moiliwoSci bud2etu paistwa.

Majec na uwadze powyisze, podejmowanie jakichkolwiek dziatai regulujqcych kwestiq

reprywatyzacii, w tym takie dotyczQcych obecnych uiytkownik6w nieruchomosci

odebranych bytym wla(cicielom, uzaleinione iest w szczeg6lnoici od przeprowadzenia

szczeg6lowych analiz skali problemu oraz moiliwosci je8o rozwiEzania ze strony budzetu

pafstwa. Wyniki powy2szych analiz mogq byt podstawq do opracowania szczeg6lowych

stanowisk w ramach konsultacji spolecznych ze wszystkimi Srodowiskami zainteresowanymi

rozwiqzaniem tego Problemu.

Warto takie zaznaczyt, ie z uwagi na aktualny kalendarz prac sejmowych wydaje siq,2e

ewentualne uchwalenie ustawy reprywatyzacyinei bqdzie prawdopodobnie jednym z zadan

sejmu Vlllkadencii.


