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▶ Wprowadzenie

Przedmiotem pracy jest analiza rozwiązań dotyczących kwestii ma-
jątkowej w procesie rozliczeń z komunistyczną przeszłością w Polsce 
na tle zrekonstruowanego teoretycznego modelu rozwiązywania 
tzw. otwartych kwestii majątkowych w Niemczech. Zagadnienie 
to wpisuje się w szerszą debatę dotyczącą kształtu i roli prawa 
w okresie transformacji od totalitaryzmu do systemu opartego na 
zasadach uznawanych powszechnie przez narody cywilizowane. 
Teoretyczno- i filozoficznoprawne aspekty transformacji ustrojowej 
były podejmowane w literaturze przedmiotu w związku z rozli-
czeniami z przeszłością po II wojnie światowej1, choć wskazuje się 
też na wcześniejszą refleksję na ten temat2. Współcześnie kwestia 
majątkowa pojawia się na kanwie badań trzeciej fali demokratyzacji 
pod koniec XX wieku3, przede wszystkim w odniesieniu do kra-
jów Europy Środkowowschodniej, Ameryki Łacińskiej, Republiki 
Południowej Afryki4. Rozliczenia z przeszłością mają z natury rze-

 1 Por. np. H. L. A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998, G. Radbruch, 
Gesetz und Recht, w: A. Kaufmann (Hrgb.), Gustav Radbruch Gesamtausga-
be, Rechtsphilosophie, Bd. III, Heidelberg 1990, Idem, Gesetzliches Unrecht 
und übergesetzliches Recht, Heidelberg 1946.
 2 G. Biehler, Die Bodenkonfiskationen in der Sovjetischen Besatzungszone 
Deutschlands 1945 nach Wiederherstellung der gesamtdeutschen Rechtsord-
nung 1990, Berlin 1994, s. 127 i n.; R. G. Teitel, Transitional Justice, Oxford 
2000, s. 120 i n.
 3 S. P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995.
 4 Por. ogólnie na ten temat: R. G. Teitel, op. cit.; Idem, Transitional 
Jurisprudence: The Role of Law in Political Transformation, „Yale Law Jo-
urnal” 1997, nr 7, vol, 106, s. 2009 i n. oraz cyt. tam literatura, K. Avruch, 
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czy ekstraordynaryjny charakter, ale jednocześnie stanowią wyraz 
dążenia do przywrócenia normalnych stosunków własnościowych 
i zapewnienia harmonijnego funkcjonowania wspólnoty państwo-
wej w przyszłości.

Reprywatyzacją będziemy nazywać proces zmierzający do 
zwrócenia dawnym właścicielom ich mienia, bądź też wypłacenia 
stosownych rekompensat, najczęściej opierający się na ustawie od-
wracającej lub kompensującej skutki wcześniej dokonanej nacjo-
nalizacji. W większości cywilizowanych państw funkcją własności 
prywatnej jest nie tylko materialna gwarancja podstaw egzysten-
cji ludzi, ale też podniesienie jej standardu, zaspokojenie potrzeb 
wyższego rzędu i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa bytu in-
dywidualnego i wspólnotowego. Związek własności z wolnością 
człowieka na poziomie refleksji z zakresu antropologii filozoficznej 
dotyczy samego osobowego charakteru człowieka. W wymiarze 
funkcjonalnym wyraża się w tym, iż poprzez podejmowanie decyzji 
dotyczących własnego małego przedsiębiorstwa, domu czy innej 
własności, człowiek realizuje swoją wolność, uczy się jej realizo-
wania5, co jest szczególnie doniosłe w poddawanych transformacji 
społeczeństwach postkomunistycznych. Z tej konstatacji można 
wyprowadzić ciążące na władzy publicznej zobowiązanie do prowa-
dzenia polityki zmierzającej do ochrony i sprawiedliwej restytucji 
własności prywatnej w ramach rozliczeń z przeszłością. W sytu-
acji zaniedbań na tym polu, może pojawić się obawa, iż różnice 
w podziale majątku narodowego mogłyby zagrażać porządkowi 
społeczno-gospodarczemu i samej instytucji własności prywatnej. 
Prawo własności, oprócz pełnienia fundamentalnej funkcji gwa-

B. Vejarano, Truth and Reconciliation Commissions: A Review Essay and 
Anno- tated Bibliography, „Social Justice Anthropology, Peace and Human 
Rights” 2001, nr 1–2, s. 47 i n. W piśmiennictwie polskim por. M. Smolak, 
Sprawiedliwość transformacyjna na przykładzie Komisji Prawdy i Pojednania 
RPA, „Państwo i Prawo” 2002, nr 11, s. 66 i n.
 5 Por. W. Leisner, „Kleineres Eigentum” – Grundlage der Staatsordnung, 
w: O. Issing, W. Leisner, Kleineres Eigentum, Göttingen 1976, s. 63 i n.
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rancyjnej dla podmiotowości osób fizycznych, jest uczciwą i nie-
kosztowną formą zapewnienia porządku i przestrzegania prawa. 
Jest to tym aktualniejsze w czasie kryzysu i dogłębnych przemian 
systemowych. Nawiązując do koncepcji prawa stanu wyjątkowego 
Carla Schmitta6 i Ernsta-Wolfganga Böckenförde7, gdy problemy 
takie jak rozliczenia z przeszłością nie dają się rozwiązać za pomocą 
tradycyjnych, rutynowych instrumentów prawa pozytywnego, ko-
nieczne staje się zwrócenie ku podstawowym zasadom państwa 
prawa i samej idei prawa. 

Autorzy w pierwszej kolejności podejmą wysiłek odnalezienia 
paradygmatu prawa okresu przełomu jako wzorca konstytucyjno-
ści rozwiązań o charakterze nadzwyczajnym. Analiza ogólnych 
zasad leżących u podstaw prawa rozliczeń z przeszłością zostanie 
wsparta argumentami i stanowiskami odrzucającymi podejście 
pozytywistyczne, w szczególności postrzeganie prawa jako formal-
nie racjonalnego i aksjologicznie neutralnego systemu norm nie 
powiązanego z innymi systemami i porządkami normatywnymi8. 
Odwoływanie się do doświadczeń niemieckiej transformacji znaj-
duje uzasadnienie w bogactwie rozważań teoretycznych, które jej 

 6 C. Schmitt, Die Diktatur des Reichspräsidenten nach Art. 48 WVR, 
w: idem, Die Diktatur, Berlin 1978, s. 252. 
 7 E.-W. Böckenförde, Der verdrängte Ausnahmezustand. Zum Handeln 
der Staatsgewalt in außergewöhnlichen Lagen, „Neue Juristische Wochen-
schrift” 1978, Bd. 31, s. 1881 i n.
 8 Na temat sporu między pozytywistami i  niepozytywistami por. 
L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku 
przemian, Warszawa 2003, s. 17 i n., 304 i n. oraz cytowana tam literatura. 
W odniesieniu do prawa okresu przemian por. R. G. Teitel, Transitional 
Justice…, s. 14 i n., R. G. Teitel, Transitional Jurisprudence…, s. 2016 i n., 
R. Uitz, The Rule of Law in the Post-Communist Constitutional Jurisprudence, 
w: Relocating the Rule of Law, ed. by G. Palombella, N. Walker, Oxford 2009, 
s. 71 i n. W ujęciu socjologii prawa: G. Skąpska, Hipokryzja prawna czy 
hipokryzja moralna? Stosunek do bezprawia wyrządzonego w przeszłości na 
przykładzie restytucji mienia, w: Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, 
red. J. Mariański, Kraków 2002, s. 327 i n.
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towarzyszyły oraz w powszechnie podzielanej opinii, iż zakończyła 
się sukcesem. Dodatkowo wcielenie NRD do RFN stworzyło dobre 
warunki organizacyjne i ekonomiczne dla przezwyciężenia komu-
nistycznej przeszłości9. 

Państwo bezprawia stanowi kontrmodel dla państwa prawa – 
wytworu zachodniej kultury stanowiącego cel transformacji państw 
postkomunistycznych. Charakteryzuje się ono się takimi cechami 
jak: efektywna gwarancja przestrzegania praw człowieka i obywa-
tela, podział władz, związanie władzy wykonawczej ustawami, nie-
zawisłość sądów. Wskazane cechy państwa prawa mogą występować 
w rozmaitych odmianach, a ich realizacja – przebiegać z różnym 
natężeniem w  zależności od specyfiki systemu10. Jednocześnie 
oznacza to, że po przekroczeniu pewnej granicy, pozbawieniu 
określonych cech konstytutywnych nie można już mówić o jego 
istnieniu. Pokazuje to, że zarówno państwo prawa jak i państwo 
bezprawia są pojęciami typologicznymi.

Ani NRD, ani PRL nie można, ze względu na poziom represji, 
porównywać z hitlerowskimi Niemcami czy stalinowskim Związ-
kiem Radzieckim, chociaż w  ich strukturze dostrzegalnych jest 
wiele cech charakterystycznych dla totalitaryzmu11. Co do charak-
teru reżimów satelickich ZSRR toczy się spór między zwolennikami 

 9 C. Offe sformułował tezę, że jeśli Niemcy nie znajdą logicznego i prak-
tycznego rozstrzygnięcia tych dylematów transformacji bądź odstąpią 
od ich rozwiązania, żaden inny kraj nie zdoła nawet przybliżyć się do 
zadowalającego wyjścia z tego problemu, por. C. Offe, Drogi transformacji. 
Doświadczenia Wschodnioeuropejskie i Wschodnioniemieckie, Warszawa–
Kraków 1999, s. 114 i n.
 10 R. Dreier, Rechtspolitische Aspekte juristischer Vergangenheitsbewäl-
tigung, „Das Grundeigentum” 1993, Bd. 4, s. 305.
 11 E. Jesse, „Entnazifizierung“ und „Entstasifizierung“ als politisches Pro-
blem. Die doppelte Vergangenheitsbewältigung, w: Vergangenheitsbewälti-
gung durch Recht, Hrsg. J. Isensee,1992, s. 15 i n., P. Schneider, Rechtsstaat 
und Unrechtsstaat – Ihre Relevanz für den Staatsbegriff der allgemeinen 
Staatslehre und des Völkerrechts, 1984, s. 10, 33. Por. również I. Pogany, 
Righting wrongs in Eastern Europe, Manchester/New York 1997, s. 9.
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teorii ewolucji totalitaryzmu a zwolennikami tezy o niezmiennie 
totalitarnym charakterze systemów komunistycznych12. Niewątpli-
wie można te systemy określić jako represyjne, przestępcze, zawsze 
gotowe do użycia przemocy i przynajmniej w swoich początkach 
zbrodnicze13. Państwa bezprawia nie można utożsamiać wyłącznie 
z totalitarną dyktaturą, jakkolwiek każde państwo spełniające cechy 
totalitaryzmu będzie za takowe uznane14. Do zakwalifikowania 
konkretnego reżimu jako „państwa bezprawia” nie jest konieczne 
spełnienie wszystkich cech konstytutywnych reżimu totalitarnego, 
takich jak: całkowita centralizacja władzy politycznej, silna ide-
ologizacja życia społecznego, sterowany masowy udział obywateli 
w życiu politycznym, czy wysoki poziom represyjności15.

Mówiąc o państwie bezprawia trzeba też mieć na względzie, 
że nie wszystkie działania aparatu państwowego były same w sobie 
bezprawiem. Charakter reżimu podlega ocenie z punktu widzenia 
radykalnych odstępstw od zasad uznawanych przez narody cy-
wilizowane16. Nie inaczej skonstruowany był reżim nazistowski, 
który funkcjonował równolegle z rozwiązaniami akceptowalnymi 
w ówczesnych zachodnich demokracjach (Doppelstaat)17, co jest 
konsekwencją faktu, że czysto totalitarny reżim jest po prostu 

 12 Na ten temat por. szerzej np. A. Besançon, Przekleństwo wieku. O ko-
munizmie, narodowym socjalizmie i jedyności Zagłady, tłum. J. Guze, War-
szawa 2000, J. Kochanowski, Rozliczanie z przeszłością w Polsce, „Ius et Lex” 
2003 (II), nr 1, s. 230 i cytowana tam literatura.
 13 S. Courtois i in., Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, prześladowania, 
terror, tłum. K. Waker et al.,Warszawa 1999, s. 366.
 14 Por. R. Dreier, op. cit., s. 305.
 15 E. Jesse, War die DDR totalitär?, „Aus Politik und Zeitgeschichte – 
Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament“ 1994, Bd. 40, s. 15.
 16 Na ten temat w kontekście selektywności pamięci o przeszłości por. 
I. Markovits, Selective Memory: How the Law Affects What We Remember 
and Forget about the Past-The Case of East Germany, “Law and Society 
Review” 2001, no. 3, vol. 35, s. 543.
 17 E. Fraenkel, Der Streit um die Anerkennung der DDR im Licht der 
politischen Wissenschaft, „Das Parlament” 1971, Beilage 14.
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niemożliwy do zrealizowania (podobnie jak czysto liberalny). Ana-
logicznie do państw prawa różniących się w zakresie gwarancji praw 
obywateli, państwa bezprawia wykazują się różnym stopniem ich 
nieprzestrzegania. 

Każde państwo bezprawia charakteryzuje się dwuznaczno-
ścią systemu prawa. Nie może dziwić, że przestępczość polityczna 
dokonywana była wbrew formalnie uchwalonym ustawom i kwie-
cistym deklaracjom o budowaniu raju na ziemi w socjalistycznej 
ojczyźnie. Ocena, czy mamy do czynienia z państwem prawa czy 
nie, tylko częściowo może być dokonywana poprzez analizę samego 
prawa pisanego, oficjalnych źródeł prawa. W warstwie normatywnej 
w dużej mierze zależy od wymiaru jego stosowania i wymykają-
cych się wymiernej ocenie relacji między prawem a polityką. Tę 
zamierzoną dwuznaczność uwzględniać należy przy interpretacji 
prawa reżimów tego rodzaju. NRD – można uznać, że również PRL – 
były systemami, w których obok prawa pisanego funkcjonowały 
sprzeczne z nim ogólne, niepublikowane i niepisane reguły mające 
de facto nadrzędne znaczenie. Nie były wyjątkiem, ale czymś im-
manentnym. Podkreśla się, że interpretacja takich państw w duchu 
zasady państwa prawa zamiast właściwie opisywać rzeczywistość 
prawną, przedstawia ją jako wymyśloną chimerę. 

W państwie bezprawia prawo stosowane było przez aparat wła-
dzy, dopóki pozostawało to w interesie grupy rządzącej. Jest to system, 
w którym „gwiżdże się na prawo”, stanowi ono wosk w rękach partii 
rządzącej a przepisysą jedynie fasadą18. Stan perwersji prawa wynika 
bezpośrednio z braku instytucjonalnych gwarancji realnego, a nie 
tylko deklarowanego przestrzegania prawa i sposobu dochodze-
nia odszkodowania w przypadku wyrządzenia szkody przez organy 
państwa. Praktycznym sprawdzianem dla rozgraniczenia między 
państwem bezprawia a źle funkcjonującym państwem prawa byłaby 
odpowiedź na pytanie: w jaki sposób zareagowałyby organy ścigania 
na zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez najwyższych 

 18 H. Sendler, Die DDR ein Unrechtsstaat – ja oder nein?, „Zeitschrift 
für Rechtspolitik” 1993, Bd. 1, s. 4.
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funkcjonariuszy państwa, w związku z pełnieniem przez nich funkcji 
publicznych? Czy takie postępowanie mogłoby w ogóle być wszczęte 
w ramach normalnej procedury, czy też jedynie w ramach wewnątrz-
systemowych rozgrywek o władzę?19 O bezprawności systemu ko-
munistycznego świadczyło przede wszystkim to, że prawo i jego 
instytucje w rzeczywistości nie stały ponad, ani nawet obok polityki, 
ale podporządkowane były roszczeniom władzy partii rządzącej, były 
narzędziem do jej wykonywania i zachowania. Moc obowiązująca 
prawa opierała się na woli partii i podporządkowanego jej aparatu 
państwowego. Trwała tak długo, jak długo wspierała realizację woli 
kierownictwa partyjnego20. Granicę między skorumpowanym i ma-
fijnym demokratycznym państwem prawa a państwem bezprawia 
stanowi realna możliwość zmiany władzy. Decydującą jest jednak 
nie tyle sama możliwość jej przeprowadzenia, ile charakter procedur 
z nią związanych oraz to, czy w jego ramach możliwa byłaby zmiana 
systemu z socjalistycznego na liberalny.

Model państwa bezprawia zrekonstruowany na podstawie 
niemieckiego piśmiennictwa i praktyki może być zastosowany do 
analizy rzeczywistości społeczno-prawnej okresu 1945-1989 w Pol-
sce21. Na podstawie ogólnego wzorca prawa w okresie transformacji, 
możliwe jest opracowanie pożądanego modelu rozliczeń skoncen-
trowanego na kwestiach majątkowych. W pracy przedstawiona 
zostanie wywodząca się również z Niemiec koncepcja bankructwa 
państwa bezprawia i proporcjonalnego wynagradzania szkód w od-

 19 G. Jakobs, Untaten des Staates – Unrecht im Staat. Strafe für die Tötun-
gen an der Grenze der ehemaligen DDR?, “Goltdammer’s Archiv für Straf-
recht” 1994, Bd. 1, s. 6 i n.
 20 W. Berg, Der Rechtsstaat und die Aufarbeitung der vor-rechtsstaatlichen 
Vergangenheit, „Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staats-
rechtslehrer” 1991, Bd. 51, s. 49 i n.
 21 Szczegółowa analiza niemieckiego systemu prawnego w tym zakresie 
została przedstawiona w pracy doktorskiej: M. Romanowski, Własność 
w procesie rozliczeń z komunistyczną przeszłością. Studium teoretyczno-
prawne na przykładzie Niemiec po 1989 roku, maszynopis 2008, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
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niesieniu do charakteru naruszonych dóbr. Z uwagi na zasadnicze 
podobieństwo ustrojów i praktyk politycznych między Niemiecką 
Republiką Demokratyczną a Polską Rzecząpospolitą Ludową i in-
nymi krajami Europy Wschodniej model ten można obrać za ogólny 
punkt odniesienia.

W dalszej części pracy przedmiotem rozważań są zaszłości 
ancien regime’u w zakresie kwestii majątkowych. Autorzy prze-
analizują konsekwencje nieprzeprowadzenia w Polsce systemowej 
reprywatyzacji dla funkcjonowania wspólnoty politycznej, odra-
dzającej się po upadku komunizmu. Obok skutków ekonomicz-
nych takiego stanu rzeczy pojawia się kwestia rzeczywistego, a nie 
jedynie postulowanego oparcia ustroju odrodzonego państwa na 
ideach powszechnego poszanowania sprawiedliwości, solidarności 
i godności osobowej oraz suwerenności i podmiotowości narodu. 

Autorzy podejmą próbę syntezy rodzimych doświadczeń 
w obrębie restytucji mienia po upadku komunizmu. Reprywaty-
zacja w Polsce przez ćwierćwiecze od upadku komunizmu doko-
nywała się bez jednolitej regulacji ustawowej, głównie za sprawą 
orzecznictwa sądów w  zakresie, wyznaczonym przez uznawane 
reguły wykładni systemowej i celowościowej. Restytucja mienia 
miała charakter sektorowy, w ramach szczątkowych rozwiązań 
szczegółowych, odnoszących się do przedmiotowo wąskich grup 
poszkodowanych, takich jak związki wyznaniowe, zawodowe czy 
Zaburzanie. Brak rozwiązań całościowych i systemowych pozwala 
uznać jej pozaustawowy i przygodny charakter. Trwające ćwierć 
wieku polskie doświadczenie reprywatyzacyjne wymaga oceny 
i próby podsumowania. Przekształcenia własnościowe o tym cha-
rakterze po 1989 roku były wypadkową między ideą regulatywną, 
możliwościami ekonomicznymi państwa i wolą polityczną głów-
nych sił politycznych. 

Praca ma łączyć postawę teoretyczną z analizą dogmatyczną. 
Wychodząc od teorii i filozofii prawa, poprzez próby modelowania 
rozwiązań, autorzy podążają w stronę prawa pozytywnego, by we-
ryfikować rozbieżności między modelem a praktyką, między ideą 
a konkretem legislacyjnym i judykacyjnym.


