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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH W 

POSTĘPOWANIU 

 

 

W związku z otrzymaniem w dniu 14 lutego 2017r. zawiadomienia o wszczęciu 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej Jana 

Mariana Andrzeja Teisseyre’a, działając na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 30 

listopada 2016r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 

(Dz.U. z 2016r., poz. 2072) oraz art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987r. o 

Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2014r., poz. 1648 ze zm.) zgłaszam udział w 

przedmiotowym postępowaniu i wnoszę o stwierdzenie, że: 

art. 3 ust. 2 zd. pierwsze w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa 

do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 2042 ze zm.) 

w zakresie, w jakim ogranicza możliwość uzyskania prawa do rekompensaty jedynie do 

spadkobierców właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP, 

którzy posiadają obywatelstwo polskie i nie pozwala na uzyskanie prawa do rekompensaty 

przez innych spadkobierców właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 

granicami RP nieposiadających obywatelstwa polskiego, 
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jest niezgodny z : 

1) art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przez to, że w sposób 

nieproporcjonalny ogranicza możliwość nabycia prawa majątkowego, jakim jest 

rekompensata z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami państwa 

polskiego przez spadkobierców właściciela pozostawionych nieruchomości, którzy  

nie posiadają obywatelstwa polskiego, 

2) art. 64 ust. 2 Konstytucji poprzez wprowadzenie nieuzasadnionego zróżnicowania 

sytuacji prawnej spadkobierców właściciela nieruchomości pozostawionych poza 

granicami państwa polskiego, w zakresie możliwości uzyskania rekompensaty za 

pozostawione przez właściciela mienie, w oparciu o kryterium posiadania 

obywatelstwa polskiego przez tegoż spadkobiercę. 

 

Jednocześnie informuję, że uzasadnienie zgłoszonego pisemnie, powyższego stanowiska 

Rzecznika Praw Obywatelskich, zostanie przekazane Trybunałowi Konstytucyjnemu 

najpóźniej do końca kwietnia br. 

 

(-) [Adam Bodnar] 


