
Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w sprawie 
uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2011r., zapadłej w sprawie III CZP 121/10 
 
W związku ze sporządzeniem przez Sąd Najwyższy uzasadnienia uchwały z dnia 17 lutego 
2011 r., w sprawie III CZP 121/10 w treści której skład orzekający Sądu Najwyższego stanął 
na stanowisku, iż nieruchomości ziemskie określone w art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN z 
dnia 6.09.1944 r., o przeprowadzeniu reformy rolnej przechodziły na własność Skarbu Pań-
stwa z mocy samego prawa, z dniem ogłoszenia tego dekretu (13.09.1944), bez konieczności 
wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej, Zarząd Polskiego Towarzystwa Ziemiań-
skiego pragnie zwrócić uwagę na następujące kwestie. 
 
Przede wszystkim z żalem należy odnotować, że Sąd Najwyższy w sporządzonym uzasadnie-
niu w ogóle nie odniósł się do zagadnień prawnych przedstawionych i omówionych na ponad 
30 stronach uzasadnienia pytania prawnego, które przedstawił Sąd Okręgowy w Poznaniu. 
Tym samym w uzasadnieniu zapadłej uchwały nie daje się znaleźć żadnej kontrargumentacji 
do większości przedstawionych Sądowi Najwyższemu kilkunastu argumentów prawnych 
świadczących o tym, że przepisy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej wręcz nie mogły 
wywoływać żadnego jednorazowego skutku prawnego. 
W to miejsce Sąd Najwyższy przedstawił własną koncepcję co do jednorazowych skutków 
dekretu, opartą w większości o dotychczasowe orzecznictwo, zakwestionowane właśnie przez 
Sąd Okręgowy, który skierował pytanie prawne. 
Nie mniej warto odnotować, że Sąd Najwyższy podzielając pogląd Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego zawarty w uchwale z dnia 10 tycznia br. (I OPS 3/10), nie zwrócił uwagi, że po-
gląd ten (co do jednorazowego skutku dekretu) został wyrażony przez NSA w oparciu o zało-
żenie, iż ogłoszona w dniu 19 stycznia 1945 r. nowelizacja dekretu nie wywołała żadnych 
skutków prawno własnościowych, gdyż – zdaniem NSA - nie mogła już zmienić jednorazo-
wego skutku prawnego, powstałego z dniem ogłoszenia dekretu w jego wersji pierwotnej 
(por. cz. 4.2.3 uzasadnienia tej uchwały). Natomiast zdaniem Sądu Najwyższego ta sama no-
welizacja (przynajmniej w zakresie art. 2 ust. 1 lit b) „z mocą wsteczną i ex lege modyfikowa-
ła skutki prawne dekretu PKWN”. 
Co więcej, zdaniem Sądu Najwyższego, owa moc wsteczna rozciągała się na inne przepisy, 
gdyż: „(…) rozporządzenie z 1945 r. szczegółowo uregulowało i uporządkowało szereg za-
gadnień związanych z realizacją dekretu PKWN. W niektórych wypadkach trzeba nawet przy-
jąć, że część tych zmian (np. definicja użytków rolnych) oddziaływała z mocą wsteczną na 
skutki prawne dekretu PKWN” 
Niestety w obu przypadkach Sąd Najwyższy nie wyjaśnił w jaki sposób doszedł do przekona-
nia, iż zarówno przepisom nowelizującym dekret, jak i przepisom rozporządzenia wyko-
nawczego z dnia 1 marca 1945 r. nadano moc wsteczną, skoro zgodnie z literalną treścią tych 
przepisów wchodziły one w życie z dniem ich ogłoszenia. Trzeba też podkreślić, że ówcze-
snemu normodawcy pojęcie „mocy wstecznej” było znakomicie znane, jako, że stosował je w 
innych regulacjach tego okresu, jak np. w dekrecie PKWN z 30.09.1944 r. o ochronie pań-
stwa, który zgodnie z jego art. 18 wszedł w życie z mocą wsteczną od 15.08.1944 r. Powyższe 
potwierdza, że gdyby powołane przez Sąd Najwyższy przepisy rzeczywiście miały mieć moc 
wsteczną, to normodawca wprost i wyraźnie zaznaczyłby to w ich treści i nie używał sformu-
łowania, iż „wchodzą one w życie z dniem ogłoszenia”. 
Nie wiadomo też w jaki sposób – zdaniem Sądu Najwyższego - przepisy rozporządzenia wy-
konawczego, czyli aktu rangi podstawowej (czyli niższej niż ustawa), mogłyby oddziaływać 
na skutki prawne (a do tego powstałe ex lege) dekretu z mocą ustawy.  
Warto też odnotować, że dla celów oznaczenia granic terytorialnych na których dekret miałby 
wywierać jednorazowy skutek prawny Sąd Najwyższy przyjmuje, iż: „Intencją PKWN było 



też stanowienie prawa w odniesieniu do całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w grani-
cach przedwojennych (…)”, całkowicie pomijając treść wskazanego wprost przez Sąd Okrę-
gowy w Poznaniu Manifestu PKWN oraz art. 1 w zw. z art. 25 i 39 ustawy KRN o organizacji 
i zakresie działania rad narodowych (w brzmieniu pierwotnym), które wykluczały możliwość 
stanowienia prawa przez KRN i PKWN (jako jej organu wykonawczego) na terenach znajdu-
jących się pod okupacją niemiecką. 
Jednocześnie w odniesieniu do terenów przyłączonych następnie do ZSRR (następnie, gdyż 
już po ogłoszeniu dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej), Sąd Najwyższy stwierdza 
„Wątpliwe może natomiast być obowiązywanie dekretu PKWN na terenach przyłączonych na-
stępnie do ZSRR, skoro, jak można sądzić, KRN i PKWN zrzekły się wykonywania efektywnej 
władzy państwowej na tych terenach” 
Przy czym – w stanowisku Sądu Najwyższego – nie daje się znaleźć wyjaśnienia z czego, a 
przede wszystkim z jakich przepisów prawa „można sądzić (że), KRN i PKWN zrzekły się wy-
konywania efektywnej władzy państwowej na tych terenach”, a przede wszystkim zrzekły się 
tej władzy jeszcze przed podpisaniem umów o granicach, co przecież miało miejsce już po 
ogłoszeniu dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej (do tego przebieg granic do samego 
końca, czyli do podpisania umów był jeszcze negocjowany ze Stalinem).  
Oczywistym jest natomiast, że gdyby dekret wywarł jednorazowy skutek prawny na całym 
przedwojennym obszarze państwa polskiego, to dziś nie byłoby możliwe wypłacane przez 
Polskę rekompensat za nieruchomości pozostawione przez polskich obywateli na tych tere-
nach, w tym rekompensat za nieruchomości ziemskie przekraczające normy obszarowe dekre-
tu o reformie rolnej (art. 2 ust. 1 lit. e). Przecież – gdyby dekret zadziałał z mocy prawa z 
dniem jego ogłoszenia w przedwojennych granicach Polski – dziś Skarb Państwa wypłacałby 
Zabużanom rekompensaty za nieruchomości stanowiące od 13 września 1944 r. własność… 
Skarbu Państwa. 
 
Już w świetle powyższych faktów (szczegółowe ustosunkowanie się do treści tej uchwały zo-
stanie sporządzone i opublikowane na stronach internetowych PTZ w najbliższych tygo-
dniach), zasadnym wydaje się wniosek, że celem tej uchwały nie było rozpoznanie i wyja-
śnienie przedstawionych przez Sąd Okręgowy zagadnień prawnych, lecz próba udowodnienia, 
że dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej miał jednorazowy skutek prawny (ex lege). Tylko 
bowiem taka interpretacja dekretu zapewnia ochronę stanu posiadania Skarbu Państwa, kosz-
tem poszkodowanych obywateli, prowadzących wieloletnie spory prawnowłasnościowe. 
Z przykrością też należy odnotować, że zapowiadane przez Sąd Najwyższy już na początku 
lat dziewięćdziesiątych (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1991 r., w spra-
wie III CZP 90/91) odejście od interpretacji przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej, nie 
liczącej się z ich treścią a podyktowanej przesłankami politycznymi, nie znajduje potwierdze-
nia w czasach obecnych. 
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