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Opinia  

do ustawy o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju  

oraz o zmianie ustawy – Kodeks morski  

(druk nr 212) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie 

ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy – Kodeks morski zmierza do usunięcia z 

systemu prawa powszechnie obowiązującego przepisów, które nie mają już żadnej wartości 

normatywnej, a ponadto utraciły walor aktualności. 

Dekret z dnia 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju, 

wydany został przez Radę Ministrów na podstawie Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 

1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

ustawy z dnia 26 maja 1951 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą 

ustawy.  

Dekret przewidywał w art. 1 w ust. 1, że Rada Ministrów może na wniosek Ministra 

Obrony Narodowej uznać pewne obszary za szczególnie ważne dla obrony kraju i 

wprowadzić na nich ograniczenia praw: własności, posiadania, użytkowania i używania 

nieruchomości, przebywania lub zamieszkiwania oraz wykonywania określonych czynności. 

Zgodnie z ust. 2 tego przepisu, Rząd miał szczegółowo określać obszary ważne dla obrony 

kraju i ustalać ograniczenia praw tam wprowadzane. 

Wyrokiem z dnia 3 lipca 2001 r. (sygn. akt K 3/01) Trybunał Konstytucyjny orzekł, 

że art. 1 dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju jest niezgodny z art. 2 

Konstytucji RP, ponieważ ograniczenie podstawowych praw i wolności obywatelskich może 

nastąpić wyłącznie w drodze ustawy. Trybunał wskazał jednocześnie dzień 2 lipca 2002 r., 

jako datę utraty przez zakwestionowany przepis mocy obowiązującej. 
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Po derogacji art. 1 dekretu, obowiązywanie pozostałych jego postanowień miało 

charakter iluzoryczny, ponieważ służyły one wyłącznie wykonaniu uchylonego przepisu.  

Rację bytu utracił ponadto art. 283 § 1 ustawy – Kodeks morski w dotychczasowym 

brzmieniu, zawierający odesłanie do konstrukcji zawartej w przepisie uznanym za niezgodny 

z Konstytucją. 

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 23. posiedzeniu w dniu 12 października br. 

pochodziła z przedłożenia rządowego. Do prezentowania stanowiska Rządu upoważniony 

został Minister Obrony Narodowej. 

Projekt ustawy nie był przedmiotem poprawek.  

 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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