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WŁASNOŚĆ W KONSTYTUCJI GRECJI Z 1975 R.

Własność i jej ochrona w konstytucji greckiej

Konstytucja Grecji, uchwalona 9 lipca 1975 r., a dwukrotnie znowelizowana 6 marca 
1986 r. i 6 kwietnia 2001 r.1, należy do kręgu stosunkowo nowych uregulowań kon
stytucyjnych w Europie południowej. Ustanowiona została po doświadczeniach kilku
letnich rządów wojskowych i sprawowanej przez nich dyktatury2. Niewątpliwym ce
lem Konstytucji był powrót do formuły rządów demokratycznych oraz ustabilizowanie 
zasad parlamentaryzmu i ochrony praw jednostki3.

W części drugiej konstytucji z 1975 roku, zatytułowanej „Prawa indywidu
alne i społeczne”, unormowane zostały podstawy ustroju społeczno-ekonomiczne
go Republiki Greckiej. Kluczowymi dla wspomnianego zakresu regulacji konsty
tucyjnej są art. 17 i 18, normujące kwestie własności i jej ochrony4.

Art. 17, ust. 1 sformułowany został w sposób następujący „Własność znaj
duje się pod ochroną państwa. Korzystanie z prawa własności nie może być 
sprzeczne z interesem powszechnym”. Sformułowanie to zasługuje na kilka zdań 
komentarza. Przede wszystkim należy zauważyć, że pojecie własności występuje 
w przytoczonym unormowaniu jako „własność w znaczeniu konstytucyjnym”, 
a zatem jako synonim ogółu praw do dysponowania składnikami majątkowymi. 
Jest to pojecie o dużym stopniu uogólnienia i możliwych, rozbieżnych interpreta

1 Por. K onstytucja  G recji, tłum . z j. francuskiego G. i W. U l i c c y  (w yd. 2 zm ienione i uaktualnione), 
W arszaw a 2005, por. uwagi J. K am ińskiego we W stępie, s. 17.

2 J. P. T r o m b e t a s ,  Consensus and Clawage. Party Aligm ent in Greece 1945-1965, N ew  Y ork 1974, s. 295.
3 S. G. X y d is ,  Coups a nd  C ountercoups in G reece 1967-1973, „Political Science Q uarterly”  1974, vol. 

89, no. 3, s. 509. Piszę o tym  w  pracy  System  konstytucyjny Grecji, K raków  2004, s. 16-17.
4 C. D. T s a t s o s ,  M aking  the Constitution o f  G rece, [w:] Constitution M akers on C onstitu tion  M aking the  

Experience o f  E ight N ations, red. R. A. G o ld w in ,  A. K a u f m a n ,  W ashington D.C. 1998, s. 75; por. też J. K a 
m iń s k i ,  System  konsty tucyjny Grecji, W arszaw a 2004, s. 19-20.



cjach5. Nadto należy zaakcentować generalne ujęcie konstytucyjnej klauzuli, naka
zującej państwu chronić własność. Klauzula ta obejmuje wszystkie typy i odmiany 
(formy) własności uznawane w greckim systemie prawnym. Adresowana jest do 
państwa, co oznacza, że powinność ochrony własności spoczywa na wszystkich 
organach państwa, tj. zarówno organach władzy ustawodawczej (w trakcie stano
wienia prawa), na organach władzy wykonawczej, jak również na władzy sądowni
czej i współdziałających z nią organach ochrony porządku prawnego.

Z drugiej strony, sformułowanie wykluczające możliwość korzystania 
z własności w sposób sprzeczny z interesem powszechnym świadczy o przekona
niu ustrój oda wcy greckiego, że własność nie jest prawem o charakterze absolut
nym, z którego podmiot tego prawa korzystać może bez jakichkolwiek ograniczeń. 
Co więcej, ustrój oda wca wskazuje na punkt odniesienia determinujący ogranicze
nia. Dobrem, które uzasadniać może zarówno wprowadzanie, jak i stosowanie 
ograniczeń przy korzystaniu z prawa własności, jest wskazany przez ustrojodawcę 
„interes powszechny”. W opinii B. Banaszaka „interes powszechny” czy „cel pu
bliczny” interpretować należy jako „dobro ogółu”, pojmowane bądź z perspektywy 
całego społeczeństwa, bądź też z perspektywy wspólnoty regionalnej lub lokalnej6.

Rzecz oczywista, że pojęcie „interesu powszechnego” nie jest jednoznacz
ne. Z reguły podlega ono wielu i to zróżnicowanym interpretacjom. Wymaga za
tem wykładni zarówno przez ustawodawcę, gdy stanowi on prawo dotyczące wła
sności oraz jej ograniczeń, jak i przez organy stosujące prawo, gdy przyjdzie im in 
concreto interpretować i określać granice „interesu powszechnego” w konkretnych 
przypadkach stosowania prawa.

Wspomniana tu wieloznaczność powoduje, że ustrojodawca konstytucyjny 
zdecydował się na rozbudowę postanowień odnoszących się do odjęcia czy pozba
wienia własności bądź czasowego ograniczenia w wykonywaniu uprawnień nale
żących do jej istoty. Nadto ustrojodawca sformułował w art. 18 szereg unormowań
o charakterze „przedmiotowym”, dotyczących własności kopalin, skarbów arche
ologicznych, wód, terenów rolnych, terenów niezbędnych dla potrzeb gospodarki 
komunalnej oraz własności klasztorów i patriarchatów. Unormowania te dotyczą 
składników materialnych własności, znajdujących się w bezpośrednim zasięgu od
działywania „interesu powszechnego” (o zasięgu ogólnokrajowym bądź lokalnym).

W pierwszej grupie unormowań zwraca uwagę wynikający z art. 17, ust. 2 za
kaz pozbawiania własności (wywłaszczenia) na inne cele niż „ze względu na interes 
publiczny” należycie uzasadniony. Wywłaszczenie uzasadnione takim interesem może 
nastąpić jedynie w drodze orzeczenia sądowego i zawsze za uprzednim pełnym od
szkodowaniem. Odszkodowanie to winno odpowiadać wartości (rynkowej) wywłasz
czanej własności w dacie ferowania orzeczenia sądowego (rozprawy sądowej). Jeśli 
jednak wartość prawa podlegającego wywłaszczeniu ulegnie zmianie po ogłoszeniu 
aktu wywłaszczenia, zmiana tej wartości nie powinna być uwzględniana.

5 N a gruncie  po lsk im  p isała  o tym  S. J a r o s z - Ż u k o w s k a ,  K onsty tucyjna  zasada ochrony własności, 
K raków  2003, s. 15 i nast.

6 B. B a n a s z a k ,  P raw o konsty tucyjne, W arszaw a 1999, s. 196.



Wywłaszczenie i odszkodowanie

0  wywłaszczeniu i odszkodowaniu orzekają zawsze sądy cywilne. Sąd może okre
ślić najpierw wstępną wartość prawa własności, którego dotyczy wywłaszczenie. 
Jeśli orzeknie wówczas o wysokości odszkodowania, to może zobowiązać upraw
nionego do uzyskania takiego odszkodowania, by złożył on kaucje przed podję
ciem odszkodowania. Wówczas spodziewać się należy kolejnego ostatecznego 
orzeczenia sądu, które ustali ostateczną wartość wywłaszczonego prawa własności
1 ostateczną wysokość odszkodowania. Postanowienie sądu powinno wskazywać 
źródła pokrycia odszkodowania. Maksymalny czas na wypłatę ostatecznego od
szkodowania został przy tym konstytucyjnie ustalony; wynosi on półtora roku od 
ogłoszenia decyzji o odszkodowaniu tymczasowym (wstępnym) lub w razie żąda
nia ostatecznego określenia odszkodowania od stosownego orzeczenia sądu. Jeśli 
w ciągu tego okresu podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania nie wywią
że się z tego obowiązku, art. 17, ust 4 konstytucji greckiej postanawia, że wy
właszczenie staje się nieważne z mocy prawa. Do momentu wypłaty odszkodowa
nia ostatecznego właściciel zachowuje dotychczasowe prawo własności. Sąd 
winien określić, orzekając o wywłaszczeniu, czy zajęcie obiektu wywłaszczanego 
jest możliwe od momentu wypłaty odszkodowania tymczasowego (wstępnego), 
czy dopiero od chwili otrzymania przez właściciela odszkodowania ostatecznego.

Ustrojodawca konstytucyjny ponadto zastrzegł, że odszkodowanie za wy
właszczoną własność nie może być poddane opłatom, podatkom bądź potrąceniom. 
Art. 17, ust. 6 i 7 rozstrzygają na poziomie konstytucyjnym istotne praktycznie, 
jakkolwiek relatywnie szczegółowe kwestie wywłaszczania lub zajmowania nieru
chomości dla wykonywania robót społecznie użytecznych lub mające „podstawo
we” znaczenie dla gospodarki kraju.

W takich przypadkach konstytucja dopuszcza ustawowe uregulowanie za
sad wywłaszczania zarówno nieruchomości bezpośrednio niezbędnych dla wyko
nywania wskazanych tu robót, jak również ewentualnego zajęcia terenów przyle
głych lub związanych z wykonywanymi robotami. W przypadku gdy roboty te 
podejmowane są w interesie państwa, osób prawnych prawa publicznego, wspólnot 
lokalnych, organizacji użyteczności publicznej bądź przedsiębiorstw publicznych, 
a ponadto wymagają drążenia tuneli bądź prowadzenia prac podziemnych na od
powiedniej głębokości, ustawa dopuścić może odstąpienie od zasady wypłacania 
odszkodowania. Odstąpienie to nie jest jednak możliwe, gdy prowadzone prace 
naruszają normalne korzystanie z budynków, jakie usytuowane są na obszarze 
prowadzonych inwestycji. Na marginesie należy zauważyć, że przy praktycznej 
randze rozstrzyganych zagadnień daleko posunięta została szczegółowość (wręcz 
kazuistyka) analizowanych unormowań7.

7 Europejski T rybunał Praw  C złow ieka (orzeczenie T som tsos v. G recja z 1996 r.) zakw estionow ał nad 
m ierną sztyw ność ustalania w ysokości odszkodow ań. Cyt. za: h ttp ://cm iskp .echr.coe.in t/tk p l97/v icw .asp?item = 
2& poital=hbkm & action=htm l 1 & higlight-tsom lsos& sessional=3090485& skin=hudoc-en  (29 .04.2005). Por. też: 
Protokół D odatkow y do K onw encji o O chronie Praw  C złow ieka i Podstaw ow ych W olności (Dz. U. 1995 r. n r 36, 
poz. 175).

http://cmiskp.echr.coe.int/tkpl


W grupie unormowań odnoszących się do „bogactw podziemnych”: kopa
lin8, urządzeń wydobywczych, a nadto -  grot, skarbów archeologicznych i wyko
palisk, dopuszczalne jest odrębne, ustawowe uregulowanie kwestii ich własności. 
Podobna zasada odnosi się również do własności dużych jezior, lagun oraz terenów 
poddanych osuszaniu.

Kilka odrębnych unormowań konstytucyjnych dotyczy terenów rolnych 
oraz gruntów opuszczonych. W odniesieniu do gruntów rolnych konstytucja prze
widuje możliwość ich komasacji9 (scalania) na zasadach określonych ustawowo. 
Ustawa może również mieścić unormowania zapobiegające rozdrabnianiu własno
ści rolnej. Unormowanie to dowodzi, że konstytucyjna zasada ograniczenia bez
względnej swobody korzystania z własności ze względu na interes powszechny 
znajduje konkretyzację w zakresie korzystania z własności gruntów rolnych. W od
niesieniu do gruntów opuszczonych, zgodnie z art. 18, ust. 6 ustrojodawca przewi
duje możliwość wprowadzenia unormowań ustawowych, które stanowiłby podsta
wę prawną dla wykorzystania opuszczonych gruntów albo przez przydział rolni
kom nieposiadającym ziemi, albo przez wykorzystanie ich dla potrzeb gospodarki 
narodowej. Gdyby w okresie późniejszym odnaleźli się właściciele gruntów opusz
czonych, mogą oni -  na zasadach ustawowych -  uzyskać częściowe lub pełne od
szkodowanie.

Charakterystyczną klauzulę, wychodzącą naprzeciw potrzebom rozbudowy 
miast oraz rozwoju gospodarki komunalnej, zawiera art. 18, ust. 7. Dopuszcza on 
możliwość ustawowego regulowania zasad zagospodarowania przestrzennego oraz 
ustanawiania współwłasności terenów w przypadkach, gdy budownictwo i zago
spodarowanie terenów podmiejskich nie odpowiada aktualnie lub w przyszłości 
wymogom gospodarki przestrzennej i rozwoju miast.

Ustrojodawca konstytucyjny przewidział w art. 18, ust. 5 przypadki ogra
niczenia właścicieli w użytkowaniu lub używaniu ich własności ze względu na 
szczególne okoliczności (np. stan klęski żywiołowej). Jeżeli w takich okoliczno
ściach nastąpi ograniczenie praw właściciela, ustawa może dopuścić powinność 
domagania się przez właścicieli odpowiednich zapłat, których wysokość winna być 
określana indywidualnie, stosownie do zaistniałych warunków. Ustanie szczegól
nych okoliczności sprawia, że właściciele powinni uzyskać pełną dyspozycję 
swoimi prawami, zaś roboty czy czynności ograniczające ich prawa podlegają au
tomatycznemu wstrzymaniu.

8 K opalinam i tym i są  przede w szystk im  boksyty, rudy  cynku i baru. N adto w  północnej Grecji są  kopal
nie pozysku jące inne m etale kolorow e, w  tym  rów nież srebro  i złoto. Por. T. C z e k a l s k i ,  G recja, W arszawa 
2003, s. 60.

9 R olnictw o greckie charak teryzu je  się dużym  rozdrobnieniem  gospodarstw . D om inu ją  w nim  gospodar
stw a o pow ierzchn i 0,1 do 5 ha. N a początku lat sześćdziesiątych XX  w ieku stanow iły one niem al 80%  ogółu 
gospodarstw  rolnych i zajm ow ały  łącznie ponad połow ę użytków  rolnych. Por. A. B r z e z i ń s k i ,  G recja, W arsza
wa 2000, s. 141.



Własność Kościoła Prawosławnego

Szczególna pozycja kościoła prawosławnego10 w Grecji sprawia, że pewne nieru
chomości kościelne traktowane są w sposób wyjątkowy. Elementy tej ochrony 
znalazły wyraz w postanowieniu art. 18, ust. 8, zgodnie z którym:

Własność ziemska klasztorów patriarszych Świętej Anastazji Pharmacolytria na Półwyspie Chalcy- 

dyckim, Świętego Wlatadesa w Salonikach i Świętego Jana Ewangelisty Teologa w Patmos, z wyjąt

kiem terenów im podległych, nie może być wywłaszczona. Nie podlegają także wywłaszczeniu dobra 

patriarchatów: Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy oraz Świętego Klasztoru na Synaju.

Ochrona tych obiektów znalazła wyraz w orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, jakkolwiek trybunał podkreślił możliwość wyjątkowe
go odstąpienia od niej w uzasadnionych okolicznościach, zwłaszcza w odniesieniu 
do innych obiektów kościelnych11.

Uwagi końcowe

Unormowania własnościowe w konstytucji greckiej z 1975 r. (w brzmieniu nada
nym nowelizacją z 2001 r.) stanowią typowy przykład próby wyważenia pomiędzy 
postulatem pełnej ochrony własności i innych praw majątkowych (w rozumieniu 
konstytucyjnym) a potrzebą ochrony interesu powszechnego (publicznego). Dowo
dzą, że promowanie możliwie całościowej ochrony własności (w znaczeniu kon
stytucyjnym) ustępuje odcinkowo uwzględnieniu jej koniecznych ograniczeń -  aż 
po odjęciu w ramach procedur wywłaszczeniowych. Warunkiem sięgnięcia po 
wspomniane tu procedury jest:
1) należycie uzasadniony interes publiczny,
2) zachowanie ustawowo (a więc z udziałem parlamentu) ustalonych procedur 

wywłaszczeniowych,
3) przyznanie pełnego odszkodowania w naturze lub pieniądzu.

Swoistością greckiej konstytucji jest nader dokładne określenie parame
trów należnego odszkodowania: co do wysokości, czasu uiszczenia, sądowej drogi 
(jako wyłącznej) jego określenia, gwarancji korzystania z wywłaszczonej własno
ści przed uiszczeniem (wypłatą) odszkodowania, zwolnienia kwot odszkodowania 
od obciążeń podatkowych (daninowych).

Inną specyficzną cechą unormowania greckiego jest konstytucyjne uregu
lowanie dopuszczalnych ograniczeń własności w przypadkach wykonywania robót

10 T. C z e k a l s k i ,  op. cit., s. 29-30. W yznaw cy p raw osław ia s tanow ią  w  G recji 96-97%  ogółu m ieszkań
ców. K onstytucja z 1975 r. traktu je kośció ł praw osław ny ja k o  skupiający  w yznaw ców  relig ii dom inującej. Grecki 
kościół praw osław ny pozosta je  kościo łem  autokefalicznym  (tj. odrębnym  o rgan izacy jn ie  i n iezależnym  od innych 
kościołów  praw osław nych); zarządza n im  Św ięty Synod, w  skład którego w chodzą  aktualni b iskupi greckiego 
kościoła praw osław nego (art. 3 ust. 1 konstytucji).

"  Por. orzeczenie Holy M onasteries v. G recja (1994). Cyt. za: h ttp ://cm iskp .ech r.coe.in t/tkp l97 /v iew . 
asp? item = l& porta l= hbkm & action= htm l& high ligh t= holy% 20% 7c% 20m onasteries& sessional= 3090485& skin= hu  
doc-en (29.04.2005).

http://cmiskp.echr.coe.int/tkpl97/view


„społecznie użytecznych” (a więc motywowanych interesem publicznym), podej
mowanych w interesie państwa, osób prawnych prawa publicznego, wspólnot lo
kalnych, organizacji użyteczności publicznej i przedsiębiorstw publicznych (art. 17, 
ust. 6 i 7 konstytucji). Dotyczy to także inwestycji mających „podstawowe znacze
nie dla gospodarki kraju”. W tych przypadkach ustawa (akt parlamentu) może do
puścić złagodzenie ogólnych rygorów ograniczenia własności, a w pewnym zakre
sie (budowa tuneli podziemnych) nawet odstąpić od orzekania o odszkodowaniu. 
Regulacje te o stopniu trwałości (i nadrzędności) charakterystycznym dla unormo
wań konstytucyjnych dowodzą pragmatyzmu ustrojodawcy konstytucyjnego i sta
nowią istotną koncesję w kierunku szerszego uwzględnienia przy ochronie własno
ści kryterium interesu publicznego (w wymiarze ogólnokrajowym, regionalnym, 
lokalnym, a nawet środowiskowym)12. Dowodzą też intencji wyważenia racji po
między ochroną własności (praw majątkowych) a interesem publicznym. W żad
nym jednak zakresie dopuszczone ograniczenia nie mogą -  sądzić należy -  pozba
wić własności (w trybie innym niż wywłaszczenie) w zakresie jej istotnych 
(esencjonalnych) składników i uprawnień, w tym uniemożliwienia korzystania lub 
dysponowania tymi składnikami i uprawnieniami wywodzonymi z prawa własno
ści (i innych praw majątkowych)13.

12 Por. 1. N a k i e l s k a ,  P raw o do w łasności w  św ietle  E uropejskie j K onw encji P raw  C złow ieka i O bywa
tela, W rocław  1998, s. 16.

13 Por. w yrok Europejskiego Trybunału Praw  Człowieka w  sprawie Papamichalopoulos i inni v. Grecja (1996). 
Cyt. za: h ttp ://cm iskp .eclir.coe.in t/tkp  197/portał.asp?sessionał= 3090485& skin= hudoc-en  (29.04.2005).

http://cmiskp.echr.coe.int/tkpl97/portal.asp?sessional=3090485&skin=hudoc-en

