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Część pierwsza: wprowadzenie w zagadnienie reparacji.

1. Uwagi wstępne. 

W dniu 4 października 2022 r. opinia publiczna w Polsce i na świecie została poinformowana, że rząd 
polski złożył rządowi niemieckiemu notę dyplomatyczną z żądaniem wypłaty odszkodowań z tytułu II 
wojny światowej w wysokości 6 bln 220 mld zł1.

Wydarzenie to miało swoje korzenie w kilku zdarzeniach politycznych:

· po pierwsze, powrót tematu żądań reparacyjnych od Niemiec zainicjował prezes Prawa i Sprawiedliwości, 
Jarosław Kaczyński, który 11 grudnia 2015 r. w wywiadzie dla Telewizji Republika stwierdził, że „(…) 
rachunek krzywd po polskiej stronie jest ogromny i powtarzam, w ciągu tych 70 już lat, które minęły od 
końca wojny, te sprawy nie zostały nigdy załatwione i w sensie prawnym są aktualne (…)”. Spotkało się to 
z odpowiedzią ministra spraw zagranicznych RFN, Franka-Waltera Steinmeiera (SPD), który 19 lutego 
2016 r. stwierdził, że: „Polska nie ma żadnych podstaw do domagania się od Niemiec reparacji w związku z II 
wojną światową. Przyłączając się do ZSRR rezygnacji z reparacji, Polska także zrezygnowała 24 sierpnia 1953 
r. z dalszych reparacji od całych Niemiec”;

· po drugie, prace eksperckie zainicjował poseł Prawa i Sprawiedliwości, Arkadiusz Mularczyk. 2 
sierpnia 2017 r. poinformował on za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej, że złożył do Biura Analiz 
Sejmowych wniosek o przygotowanie informacji dotyczącej możliwości domagania się przez Polskę 
odszkodowań za straty wojenne od RFN. Wywołało to reakcję zastępcy rzecznika rządu RFN, Ulrike 
Demmer, która oświadczyła, że „władze w Berlinie kwestię niemieckich reparacji dla Polski uważają za 
ostatecznie uregulowaną. (…) Wypłaciły reparacje w znacznej wysokości za ogólne szkody wojenne, także dla 
Polski. (...) Kwestia została w przeszłości ostatecznie uregulowana. W 1953 r. Polska wiążąco (...) zrezygnowała 
z dalszych świadczeń reparacyjnych dla całych Niemiec i w okresie późniejszym wielokrotnie to potwierdzała”. 
W dniu 8 września 2017 r. rzecznik rządu RFN, Steffen Seibert, stwierdził, że Polska nie zgłosiła oficjalnie 
żadnych roszczeń reparacyjnych i potwierdził wypowiedź swojej zastępczyni co do stanowiska władz 
RFN w sprawie prawnego uregulowania roszczeń Polski. Było to skoordynowane z opinią Bundestagu z 4 
września 2017 r.;

· wreszcie 10 września 2017 r. ogłoszona została opinia Biura Analiz Sejmowych, w której stwierdzono 
m. in., że jednostronne oświadczenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1953 r. o zrzeczeniu się przez 
PRL reparacji wojennych naruszało obowiązującą wówczas Konstytucję z dnia 22 lipca 1952 r., ponieważ 
sprawy ratyfikacji i wypowiadania umów międzynarodowych należały do kompetencji Rady Państwa, a nie 
Rady Ministrów, a zgodnie z treścią protokołu z dnia 19 sierpnia 1953 r. z posiedzenia Rady Ministrów 
zrzeczenie dotyczyło tylko NRD;

W 2018 r. ruszyły w Polsce prace nad Raportem w sprawie strat wojennych. Nie wzbudzały one jednak 
większych emocji do czasu ich ukończenia i informacji o możliwym podniesieniu tego problemu do 

1   Zob. Reparacje. Polska będzie się domagać od Niemiec 6 bilionów 220 mld złotych - rp.pl (2.11.2022).
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rangi realnego zagadnienia politycznego w stosunkach dwustronnych Polska-RFN. Od tego momentu, 
problematyka ta ponownie wróciła jako temat dyskusji medialnej, jak i naukowej.

Tłem współczesnej debaty na temat reparacji od Niemiec jest szereg analiz naukowych prowadzonych 
w okresie PRL, jak i na początku XXI w., zajmujących się tym tematem jako problem głównym, jak 
i szeregiem jego refleksów badawczych, a więc zagadnieniami typu: odpowiedzialność karna za zbrodnie 
wojenne, roszczenia indywidualne wobec państwa niemieckiego, odpowiedzialność za prace przymusowe, 
przejecie majątków niemieckich przez Polskę po II wojnie światowej itp. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie względnie całościowej analizy prawnej zagadnienia 
niemieckich zobowiązań reparacyjnych na rzecz Polski z tytułu odpowiedzialności za agresję, jakiej 
niemieckie państwo dopuściło się 1 września 1939 r., a także okupację Polski i wynikające z niej straty 
ludzkie i majątkowe oraz za popełnione w jej trakcie zbrodnie. 

Ważnym aspektem tego opracowania będzie końcowa ocena aktualności niemieckich zobowiązań w 2022 r.

Analiza zostanie dokonana na tle ogólnych rozważań o podstawach prawnych reparacji od Niemiec, 
ponieważ problem polskich roszczeń – mimo indywidualnego tytułu i autonomicznego charakteru - jest 
jednym z elementów powojennych rozwiązań reparacyjnych, które na siebie wzajemnie oddziałują.

2. Wprowadzenie w tematykę pojęć: reparacje, odszkodowania itp.

W powszechnym użyciu funkcjonuje pojęcie reparacji od Niemiec. Obok niego w dyskursie publicznym 
pojawiają się także inne terminy, które używane są zastępczo, a w efekcie prowadzą do sporów nad 
istotą zagadnienia, takie jak np.: odszkodowanie, naprawienie szkody, rekompensata, indemnizacja, 
zadośćuczynienie itd. Wywołuje to różne spory2.

Wszystkie te pojęcia, włącznie z terminem „reparacje” są powiązane z zagadnienie odpowiedzialności 
prawnomiędzynarodowej, choć rzeczywiste korzenie tego kluczowego zwrotu (reparacje) tkwią nie 
w obowiązku odpowiedzialności za czyny niedozwolone, ale w prawie łupu3. Element odpowiedzialności 
zaczął odgrywać coraz ważniejszą rolę dopiero w latach 20. XX w.

Odpowiedzialność stanowi specjalny reżim prawny (prawnomiędzynarodowy), który znajduje zastosowanie 
w sytuacji, kiedy podmiot prawa międzynarodowego (tu: państwo) złamie prawo międzynarodowe. Reżim 
ten jest częścią zbioru norm, których źródłem jest zwyczaj międzynarodowy. Współcześnie jego istnienie 
i zakres potwierdza art. 1 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with 
commentaries (2001)4. 

2  Czy w nocie do Niemiec pada słowo „reparacje”? Ustalenia posłów Koalicji Obywatelskiej - rp.pl (29.11.2022).

3  Już od starożytności funkcjonowały świadczenia jakie płacił pokonany na rzecz zwycięzcy  w formie trybutu, które w zasadzie nie posiadały podstawy prawnej w prawie 
międzynarodowym. W ten sposób finansowe i gospodarcze ciężary wojny przerzucane były jednostronnie na zwyciężonego przez zwycięzcę. Mimo rozróżniania wojny 
sprawiedliwej od wojny niesprawiedliwej, praktyka ta była stosowana przez wieki.  Nie zmieniło się to nawet wtedy, kiedy Emer de Vattel stanął na stanowisku równości stron 
wojujących. Podkreślał on, iż każda ze stron wojujących zawsze twierdzi, iż ma prawo za sobą. Ponieważ nikt nie może tego rozsądzić, należy taki stan rzeczy uznać za legalny 
aż do podpisania traktatu pokojowego. W momencie jego zawierania nie jest ważne, kto wywołał wojnę. Ważne są postanowienia umowne stron konfliktu, na podstawie 
których zawsze przegrany ponosił ciężar wojny, dla którego w XIX w. przyjęto pojęcia odszkodowania wojennego, a na początku XX w. rozpowszechniło się pojęcie reparacji.

4  Jest to de facto projekt konwencji międzynarodowej o odpowiedzialności, kodyfikujący reguły zwyczajowej  odpowiedzialności, ewentualnie zasady ogólne prawa.
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Podstawą reżimu odpowiedzialności jest zasada, że szkoda powstała w wyniku działania naruszającego 
prawo międzynarodowe powinna być naprawiona. Zasadę tą i jej fundamentalną rangę potwierdza nie 
tylko doktryna5, ale też szereg orzeczeń trybunałów międzynarodowych, takich jak np.: sprawa statku 
Wimbledon (P.C.I.J. 1923, Series A, No. 1, p. 15, at p. 30), sprawa fabryki Chorzów (P.C.I.J.1927, Series A, 
No. 9, p. 21; sprawa fosfatów w Maroko (P.C.I.J. 1938, Series A/B, No. 74, p. 10, at p. 28) i inne. 

W ten sposób odpowiedzialność międzynarodowa uzewnętrznia się w zobowiązaniu do naprawienia 
szkody przez podmiot, który dopuścił się złamania prawa międzynarodowego. 

Pojęcie „naprawienie szkody” w języku angielskim określa się słowem reparation. Od tego pochodzi polskie 
pojęcie „reparacji”. 

Wiadomo, że pojęcie takie wykształciło się stosunkowo niedawno, jako roszczenie przysługujące państwu 
w związku z wojną. Jeszcze na początku XX w. od reparacji odróżniano także pojęcie odszkodowania 
wojennego. To pochodziło z XVII w. Rozwinęło się w czasie wojen napoleońskich. Było określane 
w traktatach jako „indemnite” czy „indemnisation”. Jako takie nie posiadało umocowania w prawie 
międzynarodowym i wywodziło się z prawa zwycięzcy. Takim przykładem odszkodowań były np. 
roszczenie Prus do Francji o wypłatą w 1871 r. To wiązało się z wąskim rozumieniem pojawiającego się 
dopiero pojęcia reparacji jako odszkodowania za czyny niedozwolone w trakcie wojny (łamanie prawa 
międzynarodowego).

W doktrynie pojęcie reparacji utarło się w postaci rozbudowanej - „reparacji wojennych” jako obowiązku 
nakładanego po zakończeniu wojny na stronę wojującą, z reguły na tę, która wojnę przegrała6. Zgodnie 
z zasadą, że zwycięzcy nikt nie sądzi. Wchłonęło też instytucję „odszkodowań wojennych”. Objęło treścią 
także obowiązek (nakaz) wypłaty za straty poniesione przez stronę uprawnioną do ich przyjęcia w wyniku 
działań wojennych. Państwo występowało z roszczeniami w imieniu własnym i swoich podmiotów 
krajowych.

Jednak już od II wojny światowej jego zakres, a nawet sama terminologia, stanowią problem dla prawa 
międzynarodowego. Na specyfikę tego pojęcia wpływał charakter i specyfika tej wojny. Treść pojęcia 
zaczęło ewoluować, a dodatkowo pojawiły się inne formy pojęciowo-treściowe odnoszące się do 
„naprawiania szkód” innego rodzaju, w tym m.in. zadośćuczynienia indywidualne dla ofiar zbrodni, czy 
kary za agresję. W języku politycznym były one czasem używane odrębnie, a czasem obejmowano je także 
pojęciem reparacji. 

Problem ten jest odbity w języku prawnym. Kluczowym aktem prawa międzynarodowego kodyfikującym 
reguły prowadzenia wojen i odnoszącym się do odpowiedzialności z tytułu ich naruszenia jest IV 
Konwencja haskiej dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej (1907) wraz ze stanowiącym jej aneks 

5  np. H. Kelsen, Unrecht und Unrechtsfolge im Völkerrecht, Zeitschrift für öffentliches Recht 1933, nr 12; W. Grewe, Ein Besatzungsstatut für Deutschland, Stuttgart 1948; I. 
Seidl-Hohenvelder, Die Entschädigungspflicht der Bundesrepublik für Reparationsentzogenes Auslandsvermögen, Heidelberg 1962.

6  Por. U. Kischel, Wiedergutmachungsrecht und Reparationen: Zur Dogmatik der Kriegsfolgen, Juristen Zeitung 1997, nr 3, s. 126–131; H. Rumpf, Die Regelung der deutschen 
Reparationen nach dem Zweiten Weltkrieg, Archiv des Völkerrechts 1985, t. 1/2, s. 74–101.
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Regulaminem dotyczącym praw i zwyczajów wojny lądowej7. W jej art. 3 znajdujemy zapis, że „Strona 
wojująca, która by naruszyła postanowienia powyższego Regulaminu, będzie pociągnięta do indemnizacji, 
jeśli zajdzie tego potrzeba”. Polskie sformułowanie „indemnizacji” będące odpowiednikiem pojęcia 
„odszkodowanie” odpowiada francuskiemu pojęciu indemnité (tekst francuski konwencji) oraz angielskiemu 
pojęciu compensation (tekst angielski konwencji). Przy czym tekst polski jest tylko przekładem języka 
autentycznego traktatu użytym w dzienniku ustaw II RP.

Dopiero inny kluczowy dokument z początku XX w., czyli Traktat pokojowy podpisany 28 czerwca 
1919 r. między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami (brzmienie org.), znany jako 
Traktat Wersalski, użył w językach autentycznych właśnie pojęcia reparacji, tytułując część VIII  traktatu 
Reparations (franc.) lub Reparation (ang.). Jednak język autentyczny niemieckiego traktatu pokojowego 
nie przyjął angielskiej wersji „Reparation” lecz nazwę Wiedergutmachung (odpowiednik angielskiego to 
make good)8. Polska wersja językowa nosi tytuł „Odszkodowania”. Mimo różnych nazw, w aspekcie treści 
pojęcie to było równorzędne.9 W polskim przekładzie w dzienniku ustaw pojęcie to zamieniono na 
„Odszkodowania”.10

Z kolei w protokole z konferencji jałtańskiej (2-11.02.45) czytamy generalnie o ”question of the damage 
caused by Germany to Allied Nations in this war”. Mocarstwa uznały w sposób generalny, że Niemcy 
muszą wypłacić odszkodowanie w możliwie szerokim zakresie. Sam rozdział IV Umowy Poczdamskiej 
dotyczący reparacji rozpoczyna się od powołania się na postanowienia konferencji jałtańskiej, wg których 
należy Niemcy zmusić do wypłaty odszkodowania w możliwie szerokim zakresie za straty i cierpienia 
jakich z powodu Niemiec doznały Narody Zjednoczone, i za co naród niemiecki nie może uniknąć 
odpowiedzialności. 

W polskiej doktrynie prawa międzynarodowego interesująco problemem ewolucji pojęcia reparacji zajął 
się K. Kocot w pozycji przygotowanej na potrzeby Ministerstwa Sprawiedliwości. Doszedł on do wniosku, 
iż w prawie międzynarodowym nie ma jednoznacznego pojęcia „reparacji”. W historii wojen i traktatów 
pokoju powodowała, iż nie rzadko to samo pojęcie było względem innego nadrzędne, by w innej umowie, 
orzeczeniu czy poglądzie uczonego wystąpić jako pojęcie o węższym zakresie. Dalej stwierdza on, iż 
niezależnie od stosowanych nazw wytworzyły się prawne kategorie odszkodowawcze, które pozwalają 
na interpretację odnośnych postanowień traktatowych i określenie znaczenia jakie w danej umowie  
przywiązano do użytej nazwy. Pojęcie reparacje rezerwuje on dla odpowiedzialności zbiorczej w prawie 
międzynarodowym w okresie powszechnego przyjęcia w tym prawie odpowiedzialności odszkodowawczej 
ex delicto. Potępienie wojny powoduje w tym zakresie rozpowszechnianie pojęcia reparacji wojennych, dla 
odróżnienia odpowiedzialności odszkodowawczej od dawnych kontrybucji, itp. Innymi słowy, użycie nazwy 
reparacje dotyczy przede wszystkim nie zakresu i wysokości odszkodowania, lecz ich podstawy prawnej. 
Nazwa ta jest jednak również używana w języku potocznym11. Czasem do dyskusji o reparacjach włączana 

7  Dz. U. RP 1927, nr 21, poz. 160 i 161.

8  Patrz: RGBl. 1919, nr 140, s. 984 i następne.

9  Patrz: tekst traktatu wersalskiego Dz. U. RP 1920 r. nr 35 poz. 200.

10  Zob. DZ. U. 1920, nr 35, poz. 200 (zarówno teksty oryginalne jak i przekład).

11  K. Kocot, Problemy pojęć. Reparacje wojenne, restytucja, odszkodowania, itp. w aspekcie umowy poczdamskiej, traktatów pokojowych, umów zawartych przez NRF, wyroków 
sądowych i doktryny prawa międzynarodowego. Warszawa 1974, s. 64.
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jest terminologia związana z innymi formami naprawienia szkody, a więc (obok reparacji) używane są 
pojęcia takie jak: odszkodowania, restytucja lub satysfakcja12.

Jak wynika z powyższego, w praktyce samo używane pojęcie nie ma znaczenia13. Chodzi w nim 
bowiem jedynie o konkretyzację obowiązku wynikającego z odpowiedzialności za złamanie prawa 
międzynarodowego, jakim w 1939 r. była niewątpliwie agresja na Polskę, jak i za skutki wojny i zbrodnie 
wojenne. Ważna jest treść roszczenia, jaką państwo uprawnione wypełni takie pojęcie.

3. Obowiązek konkretyzacji obowiązku reparacyjnego.

O ile odpowiedź na pytanie, gdzie reparacje wojenne znajdują swe źródło, jest jednoznaczna - stanowią 
odpowiedź na bezprawie międzynarodowe, jakim jest wojna, i są ogólnie uznaną zasadą prawa 
międzynarodowego14, o tyle problem powstaje w odpowiedzi na pytanie, czy dla możliwości zrealizowania 
reparacji wojennych konieczne jest skonkretyzowanie roszczenia w traktacie pokoju (za czym w doktrynie 
opowiadają się np. H. Kelsen15, P. Guggenheim16), czy też już samo bezprawie wojny statuuje obowiązek 
odszkodowania, co z kolei bezpośrednio upoważnia poszkodowane państwo do samodzielnych działań 
służących zaspokojeniu roszczeń, z pominięciem jakiegokolwiek aktu prawnego (jak uważają np. E. 
Kaufmann czy W. Grewe17).

Praktyka międzynarodowa wskazuje, że zasada naprawienia szkody jest jednak tzw. regułą drugiego rzędu 
(secondary rule). Oznacza to, że ma ona charakter generalny i wymaga sformułowania skonkretyzowanej 
(wysokość, forma, tryb, czas, miejsce reparacji) podstawy prawnej roszczeń reparacyjnych państwa (primary 
rules). Z reguły podstawę taką stanowi traktat pokojowy, który określa wysokość, zakres i formy reparacji, 
ewentualnie okres ich wykonywania. Czasem dopuszcza się również inną formułę prawną niż traktat 
pokojowy, w tym m.in. wyrok trybunału międzynarodowego. Wynika to z faktu, że prawo międzynarodowe 
zna różne formy kończenia wojen. Traktat pokojowy jest tą formułą zasadniczą, najbardziej znaną, choć 
w ostatnich wiekach wcale nie najczęstszą. W praktyce wielokrotnie dochodziło do zakończenia wojny 
np. poprzez zawarcie innej umowy niż układ pokojowy, przez zawieszenie broni, zawieszenie działań 
wojennych, pokonanie przeciwnika, czy wreszcie jednostronne oświadczenie18.

Praktyka państw potwierdza również, że nie wszystkie traktaty pokojowe stanowiły podstawę świadczeń 
reparacyjnych. W latach 1792 – 1914 zawarto 226 traktatów pokojowych. Tylko w 35 z nich znajdują się 

12  Naprawienie szkody przyjmuje formę odszkodowania, restytucji lub satysfakcji. Odszkodowania mają charakter finansowy lub w naturze (formuła zastępcza - przejęcie 
majątku, dostawy towarów). Wchodzą one w rachubę, jeśli niemożliwa jest restytucja. Restytucja to zwrotu własności (prywatnej lub publicznej), przywrócenia utraconych praw 
albo zwrotu zastępczy. Satysfakcja to oddanie honoru, przywrócenie naruszonej godności poprzez oficjalne przeprosiny.

13  Oznacza bezsens sporu o treść noty skierowanej do Niemiec w sprawie reparacji, czy podnoszenie zarzutów o brak tego słowa w treści noty. Reparacje. MSZ zabrał głos 
ws. noty (businessinsider.com.pl) (2.11.2022).

14  np. H. Kelsen, Unrecht… op. cit; I. Seidl-Hohenvelder, Die Entschädigungspflicht… op. cit.

15  H. Kelsen, Unrecht… op. cit. Dopuszcza on alternatywnie jako podstawę reparacji orzeczenie trybunału międzynarodowego.

16  P. Guggenheim, Lehrbuch des Völkerrechts, Bazylea 1948.

17  Tą tezę prezentuje np. E. Kaufmann, Deutschlands Rechtslage unter Besatzung, Stuttgart 1948, a także W. Grewe, Ein Besatzungsstatut… op. cit. W Polsce tezę tą popiera we 
wszystkich swoich opracowaniach dotyczących stosunków polsko-niemieckich A. Klafkowski. 

18  W rzeczywistości mniej niż połowa z wszystkich wojen znajdowała swoje zakończenie w traktacie pokoju. Liczba takich traktatów wzrosła wyraźnie w okresie od XVII w. 
do roku 1920. Jednak od końca I wojny światowej coraz mniej konfliktów zbrojnych czy wojen kończyło się w tej formule, mimo iż istnieje szeroki konsensus, co do oceny, że ta 
metoda odpowiada najlepiej interesom państw. Wynika to z faktu, iż traktaty pokojowe regulują nie tylko negatywne kwestie (wynikające ze stanu wojny) lecz także pozytywne 
(kwestię przyszłych stosunków). Zob. szerzej: W. Czapliński, Die friedliche Regelung mit Deutschland, Recht in Ost und West 1991, nr 5.
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normy dotyczące reparacji. Dopiero Traktat Wersalski, który wszedł w życie 10 stycznia 1920 r., podszedł 
do kwestii reparacji bardzo szeroko. Zagadnienia tego dotyczy część VIII  traktatu, art. 231-247 oraz 
art. 45 i art. 124  powołujące się na art. 23119. Podobne rozwiązania zawierała grupa tzw. traktatów 
wschodnich, zawartych przez państwa centralne w 1918 r. z Ukrainą, Rosją, Finlandią oraz Rumunią20. 

4. Problem traktatu pokojowego z Niemcami po II wojnie światowej.

Zgodnie z ustaleniami z konferencji w Jałcie (4-11 luty 1945) i w Poczdamie (17 lipca – 2 sierpnia 1945), 
regulacja pokojowa (ang. peace settlement)21 miała zostać przygotowany przez Radę Ministrów Spraw 
Zagranicznych państw alianckich i powinna uwzględniać interesy wszystkich państw. Rada obradowała 
trzy razy: w Moskwie (marzec-kwiecień 1947), Londyn (listopad – grudzień 1947) oraz w Paryżu (maj – 
czerwiec 1949). Już obrady w Moskwie zakończyły się konfliktem o kwestie reparacji. Alianci – zresztą 
wbrew ustaleniom z Jałty – sprzeciwili się reparacjom z bieżącej produkcji. 

Decyzje politycznie co do zakończenia stanu wojny z Niemcami zapadły jednak na innych konferencjach. 
Były to:

· konferencja trzech mocarstw zachodnich w Nowego Yorku (19 września 1950);

· konferencja państw socjalistycznych  z Pragi (22 października 1955).  

Pierwsza zajmowała się sprawą Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem sprawy zakończenia stanu 
wojny. W wyniku uzgodnień zalecono państwom nie uczestniczącym bezpośrednio w działaniach 
zbrojnych, aby indywidualnie zakończyły stan wojny, niezależnie od braku możliwości zjednoczenia państw 
niemieckich. Z kolei na konferencji w Pradze kraje socjalistyczne uznały, że działania państw zachodnich 
mają na celu uniknięcie podpisania układu pokojowego. Oceniły też, że zakończenie wojny w trybie 
indywidualnym i bez podpisania ogólnoniemieckiego traktatu pokojowego jest początkiem „remilitaryzacji 
RFN”. 

Kryzys polityczny zaczął się pogłębiać. Kwestię traktatu pokoju powiązano ściśle ze sprawą zjednoczenia 
Niemiec i żadna ze stron nie chciała wyrzec się zajętych terenów ze swej strefy wpływu. ZSRR odrzucał 
koncepcją traktatu pokoju, zjednoczenia i wolnych wyborów pod obserwacją ONZ powołując się na art. 
107 Statutu NZ22.

W 1954 r. na konferencji czterech mocarstw w Berlinie (styczeń – luty 1954) przedstawiony został tzw. 
plan Edena23, który upadł w 1955 r., kiedy ZSRR zażądał dodatkowo wystąpienia RFN z NATO przed 

19  Zob. DZ. U. 1920, nr 35, poz. 200.

20  Szczegóły zob.: A. Engmann, Reparationen 1792 – 1918, Niemeyers Zeitschrift für Internationales Recht 1923, s. 152-153.

21  W tekście angielskojęzycznym Umowy Poczdamskiej przyjęte jest wyrażenie właśnie „peace settlement” a nie sformułowanie „peace treaty” (traktat pokoju). W tłumaczeniach 
polskich powielany jest jednak formuła układ pokojowy z Niemcami. Patrz: cz. I, pkt. 3.I. Umowy poczdamskiej.

22  W art. 107 znajduje się wyraźna odmowa kierowana do państw zwyciężonych w II wojnie światowej (Niemcy), do powoływania się na postanowienia Karty NZ w celu 
uznania jakichkolwiek działań Narodów Zjednoczonych związanych z II wojną światową, za bezprawne. Patrz: L. Ehrlich, Karta Narodów Zjednoczonych. Kraków 1948 r. s. 93.

23  Obejmował on cztery etapy: wolne wybory i utworzenie parlamentu, przyjęcie konstytucji, powołanie rządu i traktat pokojowy. 
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rozpoczęciem rozmów w tej kwestii. Z kolei 10 stycznia 1959 r. ZSRR przedstawił projekt traktatu 
pokojowego. Składał się on z 48 artykułów. Dotyczył sześciu aspektów24, w tym kwestii restytucji 
i reparacji. Art. 41 zawierał treść proponującą uznać sprawę reparacji za całkowicie uregulowaną. Umowa 
ta została jednak z kolei odrzucona przez aliantów zachodnich. 

W rzeczywistości w tym okresie trudno już było mówić o kładzie pokojowym z Niemcami. Drogi polityczne 
dotychczasowych sojuszników rozeszły się. Sprawa zawarcia pokoju z Niemcami zaczęła być traktowana 
przez każdego z nich instrumentalnie. Z kolei Niemcy jako całość nie były w stanie negocjować, bo 
funkcjonowały jako dwa państwa powstałe na terytorium dawnej III Rzeszy.

W efekcie państwa zachodnie zakończyły stan wojny z Niemcami we własny sposób. Przybierało to 
różną formę. Istniała grupa państw, które rozwiązały tę sprawę w drodze jednostronnej – oświadczeniem 
rządowym, proklamacją, uchwałą parlamentarną, ustawą, rozporządzeniem rządowym, notą 
dyplomatyczną, itp., z których wynikało, iż życzą sobie konstytutywnego zakończenia stanu wojny. 
W żadnym z tych przypadków nie dano do zrozumienia, iż skutek nastąpi dopiero po potwierdzeniu tego 
przez stronę niemiecką25. Wiązało się to z bezwarunkową kapitulacją dokonaną przez stronę niemiecką. 
Część z nich nie uznała nawet za konieczne notyfikowanie jakiemukolwiek państwu niemieckiemu swej 
decyzji. Do nich zaliczamy: Belgię (z datą 12 lipca 1951 r., o ile w ramach dwustronnych nie zostanie 
przyjęta inna data)26; Boliwię (z datą 30 marca 1950 r.); Danię (z datą 13 lipca 1951 r., o ile w ramach 
dwustronnych nie zostanie przyjęta inna data)27; Haiti (z datą 27 września 1951 r.); Kubę (z datą 12 lipca 
1951 r.); Irak ( z datą 1 kwietnia 1951 r.); Paragwaj (z datą 27 listopada 1951 r.), Wenezuelę (z datą 1 
września 1951 r.); itd. Część państw przekazała stosowną notę. Były to: Egipt ( zakończenie stanu wojny 
z datą 14 maja 1951 r. – nota z 6 grudnia 1951 r.); Argentyna (zakończenie stanu wojny z datą 6 września 
1951 r. – nota z 10 września 1951 r.); Australia (zakończenie stanu wojny z datą 9 lipca 1951 r. – nota z 9 
lipca 1951 r.); Grecja (zakończenie stanu wojny z datą 30 czerwca 1951 r. – nota z 10 kwietnia 1952 r.); 
Norwegia (zakończenie stanu wojny z datą 13 lipca 1951 r. – nota z 30 lipca 1951 r.); Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej (zakończenie stanu wojny z datą 19 października 1951 r. – nota ex ante z 7 lipca 1951 
r.); itd. 

Razem 41 państw uznało za konieczne uznanie stanu wojny z Niemcami za zakończony w sposób 
wyraźny. Z tego 26 poinformowało o tym RFN w drodze notyfikacji. Z 55 państw zachodnich 
pozostających w stanie wojny z Niemcami tylko 14 nie widziało potrzeby publicznego uznania pokoju, 
uznając zakończenie wojny za automatyczne i wywodząc pokój bezpośrednio z innych działań, np. 
z nawiązania stosunków dyplomatycznych. Były to Kambodża, Laos, Wietnam, Kostaryka. Część z nich 
przyjęła wprawdzie wewnątrzpaństwowe akty uznające zakończenie stanu wojny, ale miały one jedynie 
charakter deklaratywny. Były to: Etiopia (17 lipca 1951 r.); Belgia (12 lipca 1951 r.); Burma (9 lipca 
1951 r.); Luxemburg (11 lipca 1951 r.); Panama (11 lipca 1951 r.); itd.  W oświadczeniach i działaniach 

24  Podzielony na 6 rozdziałów: sprawy polityczne i terytorialne, sprawa zjednoczenia, sprawy wojskowe, kwestie gospodarcze, restytucje i reparacje oraz przepisy końcowe.

25  K. Doehring, Gesamtübersicht über Daten, Formen und Wirkungen der Beendigung des Kriegszustands (w:) H. Mosler, Die Beendigung des Kriegszustand mit Deutschland nach 
dem zweiten Weltkrieg, Köln-Berlin 1963, s. 441.

26  W grę mogą wchodzić np. nawiązanie stosunków dyplomatycznych 12 maja 1951 r.

27  W grę mogą wchodzić np. nawiązanie stosunków dyplomatycznych 11 czerwca 1951 r.
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zakończenie stanu wojny rozciąga się na „całe Niemcy” ewentualnie na „Niemcy”, a nie na Republikę 
Federalną Niemiec28. 

Nie należy jednak zapomnieć, iż przez państwa, które uznały potrzebę podjęcia działań jednostronnych 
zostało złożone zastrzeżenie, iż nie naruszone zostają prawa i obowiązki wynikające ze stanu wojny. 
Niektóre uznały dodatkowo potrzebę przyjęcia w przyszłości traktatu pokoju (Etiopia, Australia, Belgia, 
Cejlon, Chiny, Dania, Indie, Irak, Finlandia, Grecja, Wielka Brytania, Kanada, Kuba, Meksyk, Nowa Zelandia, 
Peru, Filipiny, itp.). Niejednoznaczną postawę zajęły Stany Zjednoczone i Holandia. Część z nich również 
podkreśliła, iż w zastrzeżeniu chodzi o kwestie reparacyjne (Argentyna, Belgia, Chiny, Dania, Kanada, 
Iran, Luksemburg, Norwegia, Peru, USA, Syria, itp.). Z grupy tych ostatnich państw aż 28 podkreśliło, iż 
zakończenie stanu wojny nie zmienia sytuacji zajętego majątku niemieckiego. Były to: Argentyna, Australia, 
Brazylia, Cejlon, Dania, Francja, Grecja, Wielka Brytania, Indie, Włochy, Kanada, Liban, Meksyk, Nowa 
Zelandia, Holandia, Turcja, Wenezuela, Stany Zjednoczone, itp.29

Zachowanie Polski i innych krajów bloku wschodniego w tym aspekcie nie odbiegało od powyższych 
standardów. Wszystkie zadeklarowały między styczniem a majem 1955 zakończenie stanu wojny 
z Niemcami wobec Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Jako pierwsze państwo uczynił to właśnie 
Związek Radziecki dekretem Prezydium Rady Najwyższej z 25 stycznia 1955 r., na który w kilka dni później 
odpowiedziała Rada Ministrów NRD. Także RFN złożyło w odpowiedzi na to oświadczenie, w którym 
jednak uznało dekret radziecki jako punkt wyjścia do przyszłego układu pokojowego i zjednoczenia. 9 
września rozpoczęły się w Moskwie rozmowy z RFN, w trakcie których ZSRR zaproponował nawiązanie 
stosunków dyplomatycznych. Jednak w piśmie skierowanym w odpowiedzi na tę propozycją kanclerz RFN 
potwierdził, że „nie oznacza to uznania aktualnego, terytorialnego kształtu Niemiec”.30 

Inne państwa socjalistyczne postąpiły podobnie. Polska w dniu 18 lutego 1955 r. przyjęła uchwałę 
Rady Państwa o zakończeniu stanu wojny31. 21 lutego 1955 r. Rada Ministrów NRD wydała wspólne 
oświadczenie w kwestii uchwały polskiej i wydanej w tym samych czasie deklaracji prezydenta 
Czechosłowacji. 

Jaki charakter miały te deklaracje trudno określić. Już od końca 1949 r. istniały w tym gronie stosunki 
dyplomatyczne z NRD. Polska uznała NRD i nawiązała z nim stosunki dyplomatyczne w dniu 18 
października 1949 r. Także jeszcze przed 1955 r., a więc formalnym zakończeniem stanu wojny, zawierano 
z NRD umowy międzynarodowe. 6 czerwca 1950 r. między Polską a NRD zawarto dwie umowy: kulturalną 
i gospodarczą oraz przyjęto deklaracją zamiarze zawarcia umowy granicznej. W wyniku tej ostatniej 5 lipca 
1955 zawarto umowę o granicy (tzw. umowę zgorzelecką).

Z kolei stanowisko niemieckie nt. zakończenia stanu wojny jest niejednoznaczne. Doktryna wychodzi tu 
z punktu oceny statusu prawnego Niemiec po II wojnie. Skoro Niemcy utraciły podmiotowość w 1945 r., 

28  Tylko rząd Kuby zakończył stan wojny z Republiką Federalną Niemiec, czego nie zmieniono.

29  Daty za: K. Doehring, Gesamtübersicht… op. cit. s. 441 i następne.

30  Zob. Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 2. Wahlperiode 1953, Drucksache Nr. 1685, Anlage 3.

31  Treść zob.np.: Życie Warszawy 20 luty 1955 r.
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to wnioskowano, że tym samy zakończył się stan wojny. Przeciwnicy takiej oceny podkreślali, iż utrata 
podmiotowości jest niemożliwa, ponieważ Niemcy istnieją i podejmują określone działania jako państwo, 
co z kolei prowadziło do wniosku, iż stan wojny istnieje dalej po 1945 r. Funkcjonowało także trzecie 
stanowisko, które negowało utratę podmiotowości prawnej przez Niemcy, ale potwierdzało zakończenie 
stanu wojny, wywodząc to z sytuacji faktycznej i braku jakiegokolwiek animus belli gerendi. 

Rząd RFN reprezentował stanowisko, iż prawnomiędzynarodowy stan wojny istniał do momentu 
określonego, opisanego wyżej, działania dawnego, wrogiego państwa. Akty te były uznane przez Niemcy 
za konstytutywne, o ile nie nastąpiło wcześniej zakończenie stanu wojny w sposób dorozumiany, przez 
innego rodzaju działania faktyczne, np. nawiązanie stosunków dyplomatycznych. Podstawa dla tego 
rozumowania była raczej natury politycznej niż prawno-dogmatycznej. 

Z kolei w niemieckim orzecznictwie sądowym można zaobserwować dość wstrzemięźliwe stanowisko 
w tej kwestii, które przy wykładni przepisów prawa krajowego ograniczało się do podkreślania braku  ich 
skutku w prawie międzynarodowym. W części przypadków, kiedy nie można było uniknąć jednoznacznej 
oceny, sądy podzielały stanowisko rządu32.   

Problem peace settlement (traktatu pokoju) pojawiał się do 1990 r. jeszcze wiele razy przy różnych okazjach. 
Szczególnie dla RFN stanowił od wygodną klauzulą, z której państwo to korzystało przy zawieraniu 
umów politycznych (tzw. zastrzeżenie traktatu pokojowego), chcąc uniknąć skutków prawnych umów 
koniecznych z politycznego punktu widzenia33. 

5. Traktat 2+4 jako alternatywa dla traktatu pokoju.

Ponieważ po 45 latach od zakończenia wojny, w trakcie których państwa podjęły szereg działań natury 
prawnej i politycznej, doprowadzenie do przyjęcia traktatu pokoju uznano za mało realne, 12 września 
1990 r. został zawarty między czterema mocarstwami „odpowiedzialnymi za Niemcy” (USA, ZSRR, Wielką 
Brytanią oraz Francja) a dwoma państwami niemieckimi (Republiką Federalną Niemiec i  Niemiecką 
Republiką Demokratyczną) Traktat o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec (tzw. Traktat 2+4). 

Uznaje się, ze upoważnienie dla czterech mocarstw do zawarcia peace settlement pochodzi z deklaracji 
z 5 czerwca 1945 r. o przejęciu przez nie władzy w Niemczech oraz z Umowy poczdamskiej z 2 sierpnia 
1945 r., gdzie czytamy - „(...) Rada (Ministrów Spraw Zagranicznych - przyp. aut.) przygotuje układ pokojowy 

32  K. Doehring, Gesamtübersicht…, s. 441.

33  Np. Układ między PRL a RFN o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków  z 7 grudnia 1970 r., tzw. traktat warszawski z 1970 r. W uzasadnieniu strony polskiej do 
traktatu wskazane są następujące przesłanki jego zawarcia: uznanie granicy przez Niemców, wyrzeczenie się stosowania przemocy, określenie dalszych stosunków normalizacji 
i utrzymanie istniejących zobowiązań. W oświadczeniu złożonym przez rzecznika rządu niemieckiego w następnym dniu po podpisaniu  traktatu zawarto wyjaśnienie, iż art. IV 
dotyczący zobowiązań wcześniejszych ma na myśli umowy zawarte z aliantami zachodnimi, w tym Traktat o regulacji spraw wynikłych z wojny i okupacji z 26 maja 1952 r., które 
zabraniają podejmowania decyzji o charakterze ostatecznym, a tym samym rozwiązania przyjęte w Układzie mają charakter czasowy. Potwierdził to Trybunał Konstytucyjny 
RFN (BVerfGE 40, 141). Potwierdzała również niemiecka doktryna. Wg interpretacji polskiej z uzasadnienia, art. IV dotyczy mocy wiążącej umowy poczdamskiej i układu 
zgorzeleckiego. Zob. M. Muszyński, Granica polsko-niemiecka w procesie sukcesji umów po byłym NRD. Analiza praktyki na tle standardu międzynarodowego, „Kwartalnik Prawa 
Publicznego” 2006, nr 4, s. 127-151. Zob. też: O. Kimminich, Völkerrecht und Geschichte im Disput über die Beziehungen Deutschlands zu seinen östlichen Nachbarn. Aus Politik und 
Zeitgeschichte 1996 r., nr 28, s. 28; O. Kimminich, Der Warschauer Vertag – Grundlage oder Vernichtung privater Entschädigungsforderungen? Juristen Zeitung 1975 r., nr 15/16, s. 
485. Problem wyjaśnia porównanie tekstów autentycznych traktatu. W tekście polskojęzycznym art. IV brzmi - „Niniejszy Układ nie dotyczy wcześniej zawartych przez Strony lub 
ich dotyczących dwustronnych lub wielostronnych umów międzynarodowych” . Z kolei tekst niemiecki brzmi - „Dieser Vertrag berührt nicht die von den Parteien früher geschlossenen 
oder sie betreffenden zweiseitigen oder mehrseitigen internationalen Vereinbarungen” ). Istnieje tu zasadnicza rozbieżność w znaczeniu obu norm, ponieważ słowo „ nicht berühren” 
oznacza po niemiecku „nie dotyka”, „nie narusza”. W żadnym wypadku nie oznacza „dotyczy”.
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z Niemcami, który rząd niemiecki przyjmie, gdy powstanie odpowiedni rząd do tego celu”34. Aczkolwiek warto 
zauważyć, że było to prawo do przygotowania, a nie przyjęcia za inne kraje rozwiązania pokojowego.

Polska nie była stroną Traktatu 2+4, chociaż brała udział w negocjacjach.

Traktat 2+4 został następnie uroczyście przedłożony szczytowi KBWE w Paryżu (19-21 listopada 1990), 
a państwa te – wśród nich Polska - przyjęły go w formie uroczystej deklaracji politycznej.

Celem traktatu było wstąpienie w rolę regulacji pokojowej w przypadkach, kiedy inne umowy, także te 
zawierane przez Niemcy przed 1990 r., do takiej regulacji się odwoływały. Zdaniem H. Teltschika, doradcy 
H. Kohla, ta forma zamknięcia miała pozwolić na uniknięcie ponownego otwarcie międzynarodowej 
dyskusji o reparacjach od Niemiec, której obawiał się kanclerz Niemiec35.

Sam traktat 2+4 składa się 15 ustępów wstępu oraz 10 artykułów regulujących m. in.: sprawy granic 
niemieckich, wojsk rosyjskich stacjonujących na terytorium b. NRD, problem członkostwa zjednoczonych 
Niemiec w NATO, itp. Z całości tekstu jedynie ust. 12 jego wstępu podkreśla, że celem traktatu jest 
zamknięcie spraw wynikających z II wojny światowej, tak jak traktatu pokojowego. O reparacjach nie ma 
w nim ani słowa.

Część druga: reparacje od Niemiec.

1. Założenia polityki reparacyjnej po II wojnie światowej.

Sposób rozwiązania sprawy reparacji od Niemiec po II wojnie światowej był oparty o doświadczenia 
z procesu reparacyjnego po I wojnie światowej. Wtedy to zobowiązane na podstawie traktatu wersalskiego 
do wypłat z bieżącej produkcji Niemcy miały znaczne problemy ze spłatą wyznaczonych sum36. Uznano 
więc, że nie można powtórzyć błędów, bo nadmierna eksploatacja finansowa może doprowadzić do 
krachu ekonomicznego i spowodować odrodzenie idei rewanżyzmu i nazizmu. Przyjęto również zasadę 
pierwszeństwa świadczeń rzeczowych, a nie w złocie. 

Powiązano też kwestię reparacji z problemem bezpieczeństwa po wojnie. Dlatego przejęcie jako reparacji 
zagranicznych majątków niemieckich, także prywatnych, miało odegrać dwie role: odszkodowawczą 
i eliminującą zagrożenia konfliktami narodowymi (dzięki wysiedleniu byłych właścicieli). 

34  Było to separatystycznie potwierdzone art. 2 Traktatu o stosunkach Republiki Federalnej Niemiec z trzema mocarstwami zachodnimi. Czytamy tam:

„Ze wzglądu na sytuację międzynarodową, jaka uniemożliwia do chwili obecnej zjednoczenie Niemiec i uregulowanie pokojowe, trzy mocarstwa zastrzegają sobie prawa 
i odpowiedzialność dotychczas przez nie wykonywane lub im przysługujące w sprawach Berlina i Niemiec jako całości, włączając w to zjednoczenie Niemiec i uregulowanie 
pokojowe. (...)“.

35  Vorlage des Ministerialsdirektors Teltschik an Bundeskanzler Kohl z 15 marca 1990 r. (w) Deutsche Einheit. Sonderedition przypis 73, s. 955 i następna.

36  Komisja Reparacyjna określiła na podstawie traktatu wersalskiego sumę reparacji na 132 miliardy marek w złocie, z których na podstawie londyńskiego planu płatności 
żądano jedynie 50 miliardów marek w złocie. Słaba gospodarka niemiecka i temu nie była w stanie podołać, dopiero plany pożyczkowe Dowes‘a (1924) i Younga (1930) 
wyprowadziły zapadłą gospodarkę. 
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Fundament roszczeń państw alianckich stanowiła Deklaracja Narodów Zjednoczonych z 5 stycznia 1943 
r. ogłoszona jednocześnie w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie. 

Założenia polityki reparacyjnej wypracowano na konferencja jałtańskiej (luty 1945)37. Uzgodnienia szefów 
trzech mocarstw usystematyzowane w punkty znajdujemy w rozdziale V protokołu z konferencji. I tak:

· pkt 1 określa obowiązek odszkodowania szkód poniesionych przez Narody Zjednoczone w wyniku 
działania Niemiec przez świadczenia rzeczowe; 

· pkt 2 określa trzy formy reparacji: (1) konfiskaty w okresie 2 lat od zakończenia wojny majątku 
narodowego Niemiec (wyposażenia fabryk, maszyny produkcyjne, statki, materiał do produkcji, aktywa 
firm, akcje, itp.) zarówno na terytorium państwowym, jak i poza, w szczególności realizując przez to zadanie 
zniszczenia potencjału wojennego państwa niemieckiego; (2) całoroczne dostawy towarów z bieżącej 
produkcji w tym okresie; (3) wykorzystanie pracy niemieckiej;

· pkt 3 nakazuje stworzenie Międzyalianckiej Komisji ds. Wypracowania Szczegółów Reparacji;

· pkt 4 określa wysokość reparacji na 20 miliardów dolarów, z czego połowa miała przypaść ZSRR. 

Założenia te miały być poddane dalszym negocjacjom38. 

2. Podstawy prawne reparacji od Niemiec

W płaszczyźnie międzynarodowej istnieją dwa akty konkretyzujące niektóre kwestie reparacji od Niemiec. 
Są to: Protokół końcowy z konferencji trzech mocarstw (USA, Wielka Brytania i ZSRR) w Poczdamie (17 
lipca – 2 sierpnia 1945; tzw. Umowa poczdamska) oraz Ustawa nr 5 Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec.

Regulacja poczdamska wychodziła z zasady podziału majątku niemieckiego na strefy reparacyjne: 
wschodnią i zachodnią, co uzupełniono wzajemną rezygnacją i przeniesieniem na siebie wzajemnie 
pewnych praw: USA i Wielka Brytania zrezygnowały z roszczeń reparacyjnych odnośnie majątku 
niemieckiego w Bułgarii, Finlandii, Węgrzech, Rumunii i Austrii, a ZSRR z roszczeń do majątku niemieckiego 
z innych krajów niż te pięć. W efekcie majątek niemiecki w tych państwach przydzielono ZSRR, podczas 
gdy majątek z innych krajów miał być podzielony między inne kraje podnoszące roszczenia39.

W Poczdamie przypisano również ZSRR 25% udziału w sprzęcie z demontowanych zakładów 
produkcyjnych z zachodnich stref okupacyjnych, z czego 15 % w ramach wymiany za środki żywności 
i surowce naturalne, 10% bez świadczenia wzajemnego. Porozumiano się, że roszczenia reparacyjne, 

37  Jeszcze do konferencji w Teheranie (28 listopad – 1 grudnia 1943 r.) nie było mowy o reparacjach, które jako problem prawny pojawiły się dopiero na konferencji 
w Quebecu (11 – 16 września 1944 r.).

38  Wówczas uzgodniono także kwestie granic Polski na wschodzie i zasadę przyrostu terytorialnego na zachodzie. 

39  Por. M. Muszyński, Prawnomiędzynarodowe podstawy niemieckich zobowiązań reparacyjnych na rzecz zwycięskiej koalicji ze szczególnym uwzględnieniem Polski, (w:) W. M. 
Góralski (red. nauk.), Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. Warszawa 2004, s. 85.
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USA, Wielkiej Brytanii i innych krajów, powinny być zaspokojone z majątku znajdującego się w strefach 
okupowanych i z niemieckich majątków zagranicznych. ZSRR zobowiązał się ze swej części wypłacić Polsce 
przypadającą na nią część reparacji.

W umowie poczdamskiej sfinalizowano też kwestie zmian terytorialnych Polski i Niemiec. Jednak tym 
miejscu należy stanowczo podkreślić, że przejęcie dawnych wschodnich terenów Niemiec (w Polsce 
objęte nazwą tzw. Ziem Zachodnich), nie było elementem reparacji, ale odrębnym problemem zmian 
terytorialnych w Europie także uregulowanym w Poczdamie. Świadczą o tym dwie kwestie: 

· po pierwsze, uregulowanie spraw terytorialnych w odrębnym rozdziale niż kwestii reparacji, a mianowicie 
w rozdziale IX;

· po drugie, sama treść, która odnosi się do granicy i nie nawiązuje do reparacji, ale jest szerszym 
elementem ustaleń co do zmian terytorialnych w Europie. Czytamy tam:

„Co się tyczy ustalenia zachodniej granicy Polski zawarto następujące porozumienie: W nawiązaniu do 
ustanowionego podczas konferencji krymskiej porozumienia szefowie  trzech rządów rozpatrzyli memorandum  
Polskiego Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej odnośnie terytoriów  na północy i zachodzie, które Polska 
powinna otrzymać. Przewodniczący Rady Narodowej i członkowie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej 
zostali przyjęci podczas konferencji i przedstawili swoje stanowisko w pełnym zakresie. Szefowie trzech rządów 
potwierdzili swój pogląd, że ostateczne ustalenie zachodniej granicy Polski powinno być odłożone do konferencji 
pokojowej. Szefowie trzech rządów są zgodni co do tego, że zanim nastąpi ostateczne określenie zachodniej 
granicy Polski, byłe niemieckie terytoria na wschód od linii biegnącej od Morza Bałtyckiego bezpośrednio na 
zachód od Świnoujścia i stąd wzdłuż rzeki Odry do miejsca, gdzie wpada zachodnia Nysa, i wzdłuż zachodniej 
Nysy do granicy czechosłowackiej, łącznie z tą częścią Prus Wschodnich, która, zgodnie z porozumieniem 
osiągniętym na niniejszej konferencji, nie została oddana pod administrację Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich i włączając obszar byłego Wolnego Miasta Gdańska, powinny znajdować się pod zarządem państwa 
polskiego i pod tym względem nie powinny być uważane za część radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec”40.

· wreszcie po trzecie, Polska utraciła swoje tereny wschodnie, co wskazuje na kompensacyjny charakter 
tej zmiany. 

Niewątpliwie jako element reparacyjny traktowane były natomiast majątki niemieckie, w tym prywatne, 
położone na tych ziemiach. 

W trakcie konferencji poczdamskiej uzgodniono również, że Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec powinna 
podjąć odpowiednie działania, aby przejąć majątek niemiecki za granicą, jaki nie podlega jeszcze kontroli 
Narodów Zjednoczonych uczestniczących w wojnie przeciwko Niemcom41. 

Rada przygotowała w tym celu Ustawę nr 5 dotyczącą majątku niemieckiego za granicą. Preambuła ustawy 
uzasadniała jednak przyjęte działania już nie jako zadośćuczynienie za bezprawie, ale jako działania w celu 

40  Polski tekst Umowy poczdamskiej opublikowany jest w Zbiorze Dokumentów PISM nr 1 z 1946 r.

41  Por. M. Muszyński, Prawnomiędzynarodowe podstawy… op. cit., s. 85.
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wspierania pokoju światowego i ogólnego bezpieczeństwa przez likwidację niemieckiego potencjału 
wojennego. Powoływała się przy tym na ustalenia poczdamskie. 

Na jej podstawie (art. I), na własność Komisji ds. Niemieckiego Majątku za Granicą przechodzi cały majątek 
niemiecki za granicą, jeżeli pozostaje on własnością lub pod kontrolą następujących osób: 

· obywateli niemieckich zamieszkałych w Niemczech, obywateli niemieckich za granicą, którzy posiadali 
obywatelstwo niemieckie 1 września 1939 r. po tej dacie i kiedykolwiek od tej chwili znajdowali się na 
terytorium kontrolowanym przez Niemcy lub pomagali w czasie wojny Niemcom lub ich sprzymierzeńcom, 
za wyjątkiem krajów, które Niemcy od 1 grudnia 1937 r. przyłączyły do Rzeszy lub za przyłączone 
uznawały

· każdego przedsiębiorstwa, każdej firmy lub osoby prawnej lub innego rodzaju formy działalności 
gospodarczej, która jest zorganizowana wg prawa niemieckiego i posiada miejsce siedziby w Niemczech42.

Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec miała też zadecydować w przyszłości o sposobie i wielkości 
odszkodowania dla osób, których mienie zostało przejęte (art. V).

W art. IX ustawa wprowadziła dość enigmatyczny przepis, iż akt ten nie rozciąga swej mocy na majątek 
położony na terytorium podległym władzy wielkich mocarstw i innych wskazanych przez Radę Kontroli 
Niemiec43. W efekcie uznaje się, że w praktyce ustawa dotyczyła tylko mienia znajdującego się w krajach 
neutralnych44. 

W art. X lit. b zostało zinterpretowane w szczegółach ustawowe rozumienie prawa własności: objęło 
ono także majątek, który był zapisany na osoby trzecie lub przekazany jako powierniczy albo pozostawał 
w dyspozycji; majątek przekazany w drodze darowizny lub w inny sposób, a także jako świadczenie 
wzajemne, za wyjątkiem praw i roszczeń nabytych przez osoby trzecie w dobrej wierze jako całkowicie 
odpowiednie świadczenie. 

Ustawa ta straciła swą moc na podstawie art. 2 Tytułu VI Traktatu w sprawie regulacji kwestii wynikłych 
z wojny i okupacji.

42  Art. II. Tekst ustawy patrz: Amtsblatt des Kontrolrates 1945, s. 27.

43  Nie jest znany dokument wskazujący inne państwa.

44  Zarządzenie Rady Kontroli Niemiec nr 1 z 10 maja 1946 r. wydane na podstawie umocowania z art. III ustawy nr 5 Rady Kontroli Niemiec. Doktryna wskazuje jednak na 
mocno dyskusyjny skutek ekstraterytorialny tej ustawy. Rozważania doktryny patrz: M. Muszyński Przejęcie majątków niemieckich przez Polskę po II wojnie światowej. Studium 
prawnomiędzynarodowe i porównawcze. Bielsko-Biała 2003, s. 132 i następne.
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Część trzecia: wykonywanie postanowień poczdamskich 
dotyczących reparacji.

1. Porozumienie w sprawie reparacji niemieckich (tzw. Umowa paryska).

Była to pierwsza umowa konkretyzująca postanowienia poczdamskie. Dotyczyła kwestii reparacji ze strefy 
zachodniej45. 

Konferencja w Paryżu zaczęła się już w listopadzie 1945 r. Jej finałem było zawarcie 14 stycznia 1946 
r. przez uczestników konferencji Porozumienia w sprawie reparacji niemieckich, w sprawie utworzenia 
Międzyalianckiej Komisji ds. Reparacji i o zwrocie złota (tzw. Umowa paryska). 

Głównym przedmiotem porozumienia było przydzielenie każdemu z 18 państw-stron46 procentowego 
udziału w reparacjach i określenie reguł w sprawie zaliczenia na poczet reparacji już przejętego majątku47. 
Powołano także Międzyaliancką Agencję Reparacyjną z siedzibą w Brukseli, której zadaniem było 
administrowanie całym procesem reparacyjnym.

Reparacje podzielono na kategorie A i B. Kategoria A obejmowała wszystkie dobra nie należące do 
kategorii B (przede wszystkim niemieckie majątki prywatne). Kategoria B obejmowała wyposażenie 
zakładów produkcyjnych, statki handlowe i żeglugi śródlądowej. Strony traktatu otrzymały stałe części 
w procentach z obu kategorii (art. 1A). Agencja prowadziła dla każdej strony konto obciążane otrzymanymi 
wartościami.  Było to odpowiednio (kolejność alfabetyczna): Albania 0,05 (A) oraz 0,35 (B); Australia 0,70 
(A) oraz 0,95 (B); Belgia 2,70 (A) oraz 4,50 (B); Czechosłowacja 3,00 (A) oraz 4,30 (B); Dania 0,25 (A) 
oraz 0,35 (B); Egipt 0,05 (A) oraz 0,20 (B); Francja 16,00 (A) oraz 22,80 (B); Grecja 2,70 (A) oraz 4,35 (B); 
Holandia 3,90 (A) oraz 5,60 (B); Indie 2,00 (A) oraz 2,90 (B); Jugosławia 6,60 (A) oraz 9,60 (B); Kanada 
3,50 (A) oraz 1,50 (B); Luksemburg 0,15 (A) oraz 0,40 (B); Norwegia 1,30 (A) oraz 1,90 (B); Nowa Zelandia 
0,40 (A) oraz 0,60 (B); USA 28,00 (A) oraz 11.00 (B);. Wielka Brytania 28,00 (A) oraz 27,80 (B); Związek 
Południowej Afryki 0,70 (A) oraz 0,00 (B).

Na podstawie art. 6 ustanowiono dla każdego z państw obowiązek - w trybie wg uznania danego państwa - 
zatrzymania i rozdysponowania majątków niemieckich znajdującymi się z granicach ich władzy suwerennej 
(tzw. majątków wroga). Celem było zaliczenie tych wartości na  poczet przyszłych udziałów reparacyjnych 
(po odciągnięciu podatków, zastawów i kosztów administracyjnych oraz innych obciążeń ciążących na 
obiektach oraz umownych roszczeń wobec byłych właścicieli) i równoległe wykluczenie powrotu do 
byłych właścicieli 48.

Ważnym przepisem był też art. 2 umowy, który wskazywał wyraźnie, iż nie rozsądza ona ostatecznie 
żadnych praw państw-stron odnośnie reparacji. Stanowi natomiast wyłącznie potwierdzenie, iż strony 
przyjęły między sobą określony, procentowy podział reparacji.

45  Por. M. Muszyński, Prawnomiędzynarodowe podstawy… op. cit., s. 91.

46  Pakistan przystąpił do umowy w późniejszym terminie.

47  Treść patrz: J. B. Howard, The Inter-Allied Reparation Agency, Department of State Bulletin Nr 384, 14 (1946),  s. 1063.

48  F. A. Mann, Deutsches Vermögen im Ausland, Neue Juristische Wochenschrift 1947/48, nr 16, s. 605.
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Umowa ta, chociaż Niemcy nie były jej stroną, odegrała znaczącą rolę dla polityki reparacyjnej aliantów 
zachodnich poprzez powołanie jej następnie w art. 3 ust. 1 części VI  Traktatu w sprawie regulacji kwestii 
wynikłych z wojny i okupacji (1952). Ta norma zabraniała bowiem RFN podnoszenia zarzutów przeciwko 
działaniom aliantów wobec majątków niemieckich.

2. Traktat w sprawie regulacji kwestii wynikłych z wojny i okupacji. 

Na początku lat 50-tych USA, Wielka Brytania i Francja zawarły z RFN w maju 1952 r. Traktat w sprawie 
regulacji kwestii wynikłych z wojny i okupacji49. 

Sam traktat składa się z dwunastu tytułów50. Zagadnieniu reparacji poświęcony jest Tytuł VI. Nie rozstrzyga 
on jednak tej sprawy bezpośrednio, ale zawiesza kwestię spłat zobowiązań reparacyjnych. W art. 1 ust. 
1 zawarte jest zastrzeżenie, że ostatecznie sprawa reparacji zostanie rozstrzygnięta w traktacie pokoju 
z Niemcami (lub wcześniej, w drodze stosownych umów poświęconych tej kwestii). Jego praktyczne 
znaczenie polega na potwierdzeniu przejęcia na cele reparacyjne prywatnych majątków niemieckich oraz 
zablokowaniu możliwości przyszłego dochodzenia roszczeń przez właścicieli takich majątków (art. 3)51. 

W wymiarze generalnym traktat miał jednak szerszą wymowę co do kwestii reparacji. Stworzył on 
cały program polityki okupacyjno-reparacyjnej, a RFN zobowiązał się w nim do współdziałania w jej 
prowadzeniu. 

Na podstawie tego traktatu, prócz wskazanego Tytułu VI (reparacje), do obowiązków odszkodowawczych 
państwa niemieckiego możemy więc zaliczyć także postanowienia z Tytuł V (restytucja zewnętrzna). 
W art. 1 nakładał on obowiązek utworzenia specjalnych organów, których zadaniem było odszukanie 
i zwrot rzeczy przejętych i wywiezionych przez państwo niemieckie z terytoriów okupowanych w trybie 
rekwizycji, kradzieży lub w jakiejkolwiek formie przymusowej (biżuterii, antyków, dóbr kultury). Zgodnie 
z jego art. 5, obowiązek ten znajdował zastosowanie także wobec Polski jako umowa tworząca prawo na 
rzecz państwa trzeciego (pactum in favorem tertii)52.

Jako prawnomiędzynarodowy obowiązek związany z reparacjami pojawiły się tu postanowienia Tytułu 
IV (zadośćuczynienie dla ofiar narodowego socjalizmu), który uregulował kwestie odszkodowań z tytułu 
prześladowania nazistowskiego53. 

49  Niemiecka nazwa to Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen (tzw. Überleitungsvertrag) Równocześnie zawarto dwie inne umowy. Były to: 
Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Drei Mächten (Traktat o stosunkach między Republiką Federalną Niemiec a trzema mocarstwami); 
Vertrag über die Rechte und Pflichten ausländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder in der Bundesrepublik Deutschland (Traktat o statusie obcych sił zbrojnych w RFN i ich 
członków). Wszystkie trzy regulowały status RFN i jego relacje z trzema mocarstwami.

50  Zgodnie z wersją ostateczną załączoną do treści podpisanego w Paryżu w dniu 2 października 1954 r. Protokołu o zakończeniu stanu okupacji w Republice Federalnej 
Niemiec (w zmienionej formie).

51  Por. M. Muszyński, Prawnomiędzynarodowe podstawy… op. cit., s. 97.

52  Ibidem, s. 98.

53  Działania aliantów wskazują jednak, że opowiadali się za szerokim rozumieniem instytucji reparacji, obejmującej całość roszczeń wynikających z wojny, włączającej również 
kwestie odszkodowań dla osób prześladowanych. Taką możliwość interpretacji może potwierdzać art. 3 ust. Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki i rządem 
Republiki Federalnej Niemiec z 17 lipca 2000 r.  Mówi on - “The United States will not raise any reparations claims against the Federal Republic of Germany”. Powstał na wyraźne 
żądanie RFN, które przed zgodą na wypłaty świadczeń dla robotników przymusowych chciały mieć pewność prawną, iż USA nie będzie nigdy w przyszłości podnosić żadnych 
roszczeń wynikających z wojny. Patrz szerzej: J. Barcz, J. Kranz, B. Jałowiecki, Między pamięcią a odpowiedzialnością. Warszawa 2004.  
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Traktat w art. 4 Tytuł VI otworzył również Niemcom możliwość negocjowania w sprawie zwrotu ich 
obywatelom zagranicznych majątków niemieckich. Przy czym w stosunku do majątków znajdujących 
się w państwach neutralnych, zezwalał na działania wobec wywłaszczonych, ale jeszcze nie przejętych 
formalnie majątków. W przypadku państw-stron umowy paryskiej dopuszczał negocjacje o odzyskanie 
tylko enumeratywnie wskazanych w przepisie grup majątków np.: mienia jakie zostanie zwolnione na 
cele negocjacji dobrowolnie przez dane państwo, papierów wartościowych, czy zajętych świadczeń 
emerytalno-rentowych, itp. RFN zobowiązała się również do dołożenia starań, by właściciele majątków 
przejętych przez mocarstwa zachodnie w procesie reparacyjnym uzyskali odszkodowanie54. W tym celu 
zostały wynegocjowane stosowne umowy55.

Traktat, ze względu na jego fundamentalną rangę dla funkcjonowania państwa niemieckiego, zostały 
wprowadzony (razem z innymi wskazanymi w przepisie) ustawą z 26 marca 1954 r. do Ustawy Zasadniczej 
RFN jako art. 142a. Uzyskał tym samym rangę norm konstytucyjnych i stanowił ramy interpretacyjne dla 
innych traktatów. Jego treść brzmiała: 

„Postanowienia niniejszej Ustawy Zasadniczej nie pozostają w sprzeczności z zawarciem i wejściem w życie 
układów podpisanych dnia 26 i 27 maja 1952 w Bonn i Paryżu (Traktat o stosunkach między Republiką 
Federalną Niemiec a Trzema Mocarstwami i Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Obronną) oraz 
umowami dodatkowymi i ubocznymi, a w szczególności protokołem z dnia 26 lipca 1952 r.”

Artykuł ten został uchylony dopiero ustawą zmieniającą Ustawę Zasadniczą z 24 czerwca 1968 r.

3. Umowa w sprawie długów niemieckich (tzw. Umowa londyńska)

W lutym 1953 r. między RFN a 33 państwami alianckim zawarta została w Londynie Umowa w sprawie 
długów niemieckich56. Stronami umowy były: Argentyna (30.12.1958); Australia 29.09.1954); Austria 
(20.08.1958); Belgia 18.01.1954); Cejlon (10.02.1955); Chile (15.10.1953); Dania (13.10.1953); 
Finlandia (25.05.1955); Francja (16.09.1953); Grecja (21.04.1956); Hiszpania (25.08.1954); Holandia 
(1.08.1958); Iran (22.12.1953); Izrael (23.10.1956); Jugosławia (15.03.1956); Kambodża (16.09.1953); 
Kanada (14.11.1953); Lichtenstein (31.12.1953); Luksemburg 29.06.1954); Norwegia (8.10.1958); Nowa 
Zelandia (4.10.1955); Pakistan (27.10.1953); Peru (2.12.1955); Syria (8.07.1960); Szwecja (16.09.1953); 
Szwajcaria (31.12.1953); Tajlandia (20.12.1958); Włochy (19.07.1966); Wielka Brytania (16.09.1953); USA 
(16.09.1953); Zjednoczona Republika Arabska (16.09.1953); Związek Południowej Afryki (1.01.1954).

54  Stosowne sformułowanie brzmi: „Die Bundesrepublik wird Vorsorge treffen, das die frühere Eigentümer der Wert (...) entschädigt werden” /tłum. aut. - „RFN dołoży starań, by 
byli właściciele mienia (...) otrzymali odszkodowanie”/. Początkowo obowiązek ten był interpretowany jako bezpośrednie zobowiązanie państwa niemieckiego. Wraz z upływem 
czasu RFN zaczęło go interpretować nie jako własne zobowiązanie do wypłaty odszkodowania, lecz obowiązek działania na rzecz wypłaty odszkodowania, także od innych 
podmiotów.

55  Np. Abkommen vom 26. August 1952 zwischen Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die deutschen Vermögenswerte 
in der Schweiz, Abkommen vom 22. März 1956 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Schweden über deutsche Vermögenswerte in Schweden, 
Abkommen vom 8. April 1958 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Spanien über gewisse Auswirkungen des II. Weltkrieges, Vertrag vom 21. April 1964 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Kaiserreich Äthiopien über die Entschädigung für das deutsche Vermögen in Äthiopien, Abkommen vom 14. Dezember 1978 zwischen 
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Honduras über die Regelung gewisser durch den II. Weltkrieg verursachter Probleme, itp.

56  Abkommen über deutsche Auslandsschulden. Treść patrz: BGBl. II, 1953, s. 334 i następne. 
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Umowa londyńska zbudowana została z 38 artykułów i 10 protokołów oraz 2 załączników. Nie dotyczyła 
bezpośrednio reparacji. Jej przedmiotem była kwestia spłaty niemieckich długów zagranicznych 
pochodzących z okresu sprzed 8 maja 1945 r.57  

Umowa rozróżniła długi do uregulowania (art. 4) oraz długi nie należące do kwestii regulowanych 
traktatem (art. 5). Pierwsza grupa to zobowiązania pieniężne z czasów sprzed 8 maja 1945 r. Chodzi tu 
o prywatnoprawne długi Rzeszy, kolei niemieckiej, poczty, krajów i gmin i innych podmiotów prawnych 
prawa publicznego, jak i prywatne długi zagraniczne58.

Była ona natomiast powiązana z reparacjami. Ten element wiążący stanowi właśnie jej art. 5. Określone 
w nim roszczenia nie uregulowane traktatem objęły pięć grup roszczeń państw i ich obywateli, których 
zbadanie i wykonanie odroczono na podstawie pkt. 5 tego artykułu. Były to: 

· roszczenia rządów wynikające jeszcze z I wojny światowej, których rozwiązanie odroczono do ostatecznej, 
generalnej regulacji tej kwestii (ust. 1); 

· roszczenia byłych przeciwników wojennych wynikające z II wojny światowej, roszczenia państw 
okupowanych przez Niemcy i ich obywateli, odroczone do czasu załatwienia ostatecznego kwestii 
reparacji (ust. 2);

· roszczenia państw neutralnych i ich obywateli, powstałe w wyniku II wojny światowej - odroczone do 
czasu uregulowania roszczeń byłych przeciwników Niemiec (ust. 3);

· roszczenia państw związanych z Niemcami i ich obywateli jeszcze przed 1 września 1939 r. zostały 
skierowane do uregulowania w traktatach pokojowych z aliantami (ust. 4)59.

Moratorium to było oparte o aspekty polityczne. Mocarstwa zachodnie chciały uchronić zdolność 
finansową Niemiec. Priorytet przyznano spłatom długów przedwojennych i powojennej pomocy 
gospodarczej, szczególnie że ta kwestia dotyczyła tylko państw zachodnich.

RFN zobowiązała się w art. 2 do wprowadzenia przepisów i podjęcia działań administracyjnych 
koniecznych do wykonania postanowień umowy londyńskiej. Również do zmiany lub zniesienia wszelkich 
norm niezgodnych z umową.

Tak jak Umowa paryska, Umowa londyńska dotyczyła prawnej tożsamości RFN jako całych Niemiec. RFN 
uznała się za sukcesora Rzeszy, nie tylko w kwestiach długów, ale w bezpośredniej odpowiedzialności. 
Potwierdziła to w treści listów wymienionych między kanclerzem a trzema Wysokimi Komisarzami z 6 
marca 1951 r., który jako załącznik A dołączono do umowy. Zgodnie z nim rząd RFN zastrzegł jednak, 

57  Por. M. Muszyński, Prawnomiędzynarodowe podstawy… op. cit., s. 100.

58  Ważnym elementem umowy były także ciągle niespłacone zobowiązanie wynikające z pożyczek Dawes’a i Young’a z 1924 oraz z 1930 r., co potwierdzało tylko nietrafność 
rozwiązań reparacyjnych z tytułu I wojny światowej. Te pożyczki rząd niemiecki musiał przyjąć, by wypełnić zobowiązania reparacyjne z traktatu wersalskiego. Mówiło się 
wówczas o komercjalizacji długów reparacyjnych (odejściu od politycznego aspektu reparacji na rzecz ekonomicznego). Por. ibidem, s. 101.

59  Klauzule tam zawarte stanowiły rezygnację państw (Rumunia, Bułgaria, Włochy) z roszczeń własnych i roszczeń ich obywateli powstałych w okresie 1 września 1939 - 8 
maja 1945 r. Austria zrezygnowała również w traktacie z 1955 r. z roszczeń wobec Niemiec od momentu Anschlussu, za co nie żądano od niej reparacji wynikających z istnienia 
stanu wojny po 1 września 1933 r. (art. 21), a przejęto wyłącznie majątek niemiecki. Rezygnacja ta nie obejmowała jednak kwestii roszczeń o zwrot majątków odebranych 
w wyniku prześladowania narodowo-socjalistycznego. Rezygnacja z roszczeń do Austrii nie obejmowała kwestii roszczeń ZSRR. Ostatni aspekt dotyczył regulacji długów 
miasta Berlina i jego zakładów użyteczności publicznej. Zostały zawieszone do momentu, aż rząd RFN, Senat Berlina i rządy trzech mocarstw uznają rokowania w tej kwestii 
za możliwe do przeprowadzenia (ust. 5).
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iż oczekuje, że „ (...) przy określaniu rodzaju i zakresu spełniania zobowiązań uwzględnione zostanie ogólna 
sytuacja RFN, a w szczególności terytorialne ograniczenia władza państwowej i możliwości płatniczych”. Plan 
płatności powinien mieć charakter tymczasowy i podlegać rewizji, skoro tylko Niemcy zostaną ponownie 
zjednoczone i umożliwione będzie ostateczne pokojowa regulacja. 

Odbiciem tego był art. 25 umowy, zgodnie z którym strony miały przeprowadzić po zjednoczeniu Niemiec 
ponowną kontrolę kwestii długów. W ten sposób określone długi powinny zostać dopasowane do nowej 
sytuacji, a umowa rozszerzona na osoby zamieszkałe na terenach ponownie zjednoczonych. Samodzielna 
odpowiedzialność i reprezentacja pozostawały w koncepcji umowy niepodzielne.

Tym samym Umowa londyńska dokonała faktycznej zamiany zobowiązań finansowo-reparacyjnych na 
obowiązek współpracy politycznej RFN z krajami zachodnimi. Wobec zaogniającego się sporu Wschód-
Zachód, Niemcy dołączyły do obozu antykomunistycznego60.

4. Umowa dwustronna ZSRR – Polska w sprawie reparacji.

Jako wykonanie umowy poczdamskiej, w dniu 16 sierpnia 1945 r. została zawarta Umowa między 
Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej RP a Rządem ZSRR o wynagrodzeniu szkód finansowych 
wyrządzonych przez okupację niemiecką61. Kluczowe były w niej dwie kwestie:

· po pierwsze, ZSRR zrezygnował na rzecz Polski ze wszystkich roszczeń do niemieckiego majątku 
znajdującego się na terytorium Polski, włącznie z tą częścią terytorium Niemiec, która zostanie przejęta 
przez Polskę;

· po drugie, określono tryb zaspokojenia roszczeń Polski z reparacji z radzieckiej strefy okupacyjnej 
Niemiec oraz w udziale radzieckim w reparacjach z zachodnich stref okupacyjnych w wysokości 15% 
wszystkich dostaw; 

· po trzecie, rząd polski zobowiązał się natomiast do dostarczania ZSRR, począwszy od 1946 r. przez cały 
okres pobierania reparacji, węgla po „specjalnej cenie umownej”, która była określona na poziomie 1,22 
USD za tonę metryczną , oraz koksu za cenę 1,44 USD62. Wysokość dostaw była określona rosnąco – 8 
mln ton w pierwszym roku okupacji, po 13 mln ton w następnych 4 latach, a w kolejnych po 12 mln ton.

Do umowy dołączono Protokół o wynagrodzeniu szkód zawarty również 16 sierpnia 1945 r. 

W celu wykonania umowy utworzono specjalną komisję mieszaną składającą się z 3 członków każdego 
z państw. Wykonanie pozostałej części reparacji odbywało się tylko częściowo w sposób sformalizowany, 
w trybie umów wykonawczych, jak np.:

60  Por. M. Muszyński, Prawnomiędzynarodowe podstawy…, s. 102.

61  Art. 1 Umowy. Tekst umowy patrz: Zbiór Dokumentów PISM 1945 nr 2, s. 59. 

62  Patrz tekst traktatu: S. Dębski, W. M. Góralski (red.), Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004, t. II Dokumenty, Warszawa 
2004, s. 43. 
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· Protokołu z 16 sierpnia 1945 r., w którym ZSRR zobowiązał się do przekazania Polsce 15% niemieckich 
statków handlowych z części przydzielonej mu na podstawie Rozdz. III cz. B pkt. 1 „Reparacje od Niemiec”;

· Umowy w sprawie przekazania Polsce parowozów na rachunek reparacji z 7 września 1945 r. 

Duża część odbywała się poprzez prace powołanej główną umową komisji mieszanej. Ponieważ część 
reparacji radzieckich była realizowana w formie wymiany towarów63, założono także wykonywanie wypłat 
z udziału Polski w tym trybie. 

Sprawę rozliczeń Polski z ZSRR zamknął Końcowy Protokół o dostawach dla PRL na rachunek jej udziału 
w reparacjach z Niemiec z 4 lipca 1957 r.64

5. Polskie akty prawa wewnętrznego przejmujące majątek niemiecki.

Bezpośrednie podstawy prawne dla wprowadzenia majątku niemieckiego, który w wyniku zrzeczenia się 
ZSRR dostał się we władztwo polskie, do majątku narodowego stanowiły akty prawa krajowego. Możemy 
je usystematyzować w trzech grupach65:

· akty o charakterze systemowym, wykonujące program polityczny PKWN (m.in. dekret o reformie rolnej, 
dekret o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa, ustawa o nacjonalizacji przemysłu). 
Wszystkie nieruchomości objęte były tymi normami przechodziły w całości na własność Skarbu Państwa, 
aczkolwiek majątki niemieckie były potraktowane w sposób szczególny - bez odszkodowania (jeśli akty 
przewidywały odszkodowanie co do zasady) i bez ograniczenia ich wielkości;

· akty szczególne, skierowane przedmiotowo bezpośrednio do własności niemieckiej na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych;

· akty specjalne, zawierające przepisy karne z karą konfiskaty mienia, ukierunkowane bezpośrednio 
na przejęcie majątków niemieckich stanowiących własność osób, które sprzeniewierzyły się państwu 
i narodowi polskiemu (konfiskaty). 

Wśród tych aktów, kluczowym był dekret z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich66. 
Zastąpił on obowiązującą wcześniej ustawę z 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych67. 

Podstawę dla wykonania przepisów majątkowych stanowiła przeprowadzana procedura weryfikacyjna 
odnośnie obywatelstwa polskiego. 

63  Chodzi tu o należności reparacyjne ZSRR z zachodnich stref okupacyjnych, z których 15% ZSRR otrzymywało jako reparacje a 10% w ramach wymiany towarów.

64  Por. J. Dołęga, L. Kulesa, R. Tarnogórski, Wykonanie przez ZSRR postanowień reparacyjnych Umowy Poczdamskiej  na rzecz Polski, (w:) W. M. Góralski (red. nauk.), Problem 
reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. Warszawa 2004.

65  Por. M. Muszyński, Prawnomiędzynarodowe podstawy… op. cit., s. 88.

66  Treść patrz: Dz. U. RP 1946, nr 13, poz. 87.

67  Treść patrz: Dz. U. RP 1945, nr 17, poz. 97.
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Dekret wprowadzał definicje osób narodowości polskiej i osób innej narodowości prześladowanej przez 
Niemców, których nie dotyczyły wywłaszczenia, i które miały prawo do żądania zwrotu majątku przejętego 
jako niemiecki (utraconego w okresie wojny na rzecz Niemców).

Majątek poniemiecki został nabyty pod tytułem pierwotnym a jego przejęcie miało podlegać ujawnieniu 
w księdze wieczystej lub wpisowi do rejestru handlowego na wniosek właściwego urzędu likwidacyjnego68. 

Zakres terytorialny dekretu dotyczył jednak wyłącznie tzw. Ziem Zachodnich Polski.

Całość procesu przejmowania majątków zamykał dekret z 15 listopada 1946 r. o zajęciu majątków 
państw pozostających z Państwem Polskim w stanie wojny w latach 1939-45 i majątków osób prawnych 
i obywateli tych państw oraz o zarządzie przymusowym nad tymi majątkami69. Zgodnie z art. 1 ust. 3, 
który wyłączał jego działanie wobec już przejętych majątków, miał on za zadanie przejęcie mienia jakie 
ewentualnie zostało poza ich działaniem.

Przepisy krajowe regulujące problem przejmowania majątków niemieckich znalazły również zastosowanie 
do mienia osób narodowości niemieckiej, które zostały początkowo pozytywnie zweryfikowane i jako 
obywatele polscy zachowały majątek, a następnie postanowiły przyznać się do niemieckiego pochodzenia 
i wyemigrować z Polski do obu państw niemieckich w latach 1950-89 (tzw. Spätaussiedler) na podstawie:

· stosownych porozumień z NRD70;

· porozumień w ramach Czerwonego Krzyża

· jednostronnej zgody państwa polskiego na wyjazd udzielanej przy innych okazjach71.

Konsekwencją woli wyjazdu i utraty obywatelstwa polskiego był powrót statusu tych osób do sytuacji 
prawnej sprzed weryfikacji narodowościowej. W konsekwencji traciły one obywatelstwo polskie 
poprzez zastosowaniu do nich przepisów pozbawiających obywatelstwa72. Efektem tego było następnie 
zastosowanie przepisów o pozbawieniu majątku – początkowo dekretu o majątkach opuszczonych 
i poniemieckich, a następnie ustawy z 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach73. 

Ustawodawstwo to obowiązywało praktycznie do końca lat 80. XX w.

68  Por. W. M. Góralski, Podstawy prawne, przedmiot i program przewłaszczenia własności niemieckiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych na podstawie i w ramach Umowy 
Poczdamskiej, (w:) W. M. Góralski (red. nauk.), Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. Warszawa 2004, s. 201.

69  Treść patrz: Dz. U. RP 1946, nr 62, poz. 342.

70  Patrz: K. Skubiszewski, Zachodnia granica Polski w świetle traktatów, Poznań 1975, s. 77.

71  Chodzi tu o jednostronną zgodę rządu PRL  na wyjazd do RFN i Berlina Zachodniego ok. 30 tys. osób, które ubiegały się o to w poprzednich latach udzieloną przy okazji 
zawierania układu o normalizacji stosunków (1970) w związku z tzw. Informacją rządu polskiego z 18 listopada 1970 r. Także w ramach uzgodnień w Helsinkach (1975)  władze 
PRL wyraziły zgodę na wyjazd ok. 125 tys. osób na podstawie tzw. Zapisu protokolarnego z 9 października 1975 r.

72  Podstawa prawna: uchwała Rady Państwa nr 37 z 1956 r. (niepublikowana). W uchwale Rada Państwa zezwalała na zmianę obywatelstwa polskiego na niemieckie tym 
obywatelom polskim, którzy „(...) opuścili lub opuszczą obszar Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i udali się lub udadzą jako repatrianci do Niemieckiej Republiki Demokratycznej lub 
Niemieckiej Republiki Federalnej”. Utrata obywatelstwa polskiego następowała po przekroczeniu granicy polskiej. W kwestii oceny utraty obywatelstwa patrz: orzeczenie NSA 
i orzeczenie SN w sprawie Hubertusa Rygola. Por. D. Frey, Przesiedleńcy upominają się o obywatelstwo, Rzeczpospolita z 16 lipca 2001). 

73  W art. 38 ust. 3 decydowała ona o przejściu na własność państwa nieruchomości należących do osób, które po przejściu powojennych procedur weryfikacyjnych uzyskały 
obywatelstwo polskie, a następnie wskutek wyjazdu z kraju to obywatelstwo traciły. Por. M. Muszyński, Prawnomiędzynarodowe podstawy… op. cit., s. 90.
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Część czwarta: kwestia „zrzeczenia się” reparacji przez Polskę.

1. Uchwała Rady Ministrów z 23 lipca 1953 r.

W dniu 23 lipca 1953 r. na posiedzeniu Rady Ministrów doszło do zwrotu w polityce reparacyjnej władz 
PRL74. W pkt 1 Protokołu z posiedzenia czytamy75: 

„(...) Przewodniczący (B. Bierut, Prezes Rady Ministrów - przyp. MM) nawiązał do noty Rządu ZSRR z dnia 15 
sierpnia 1953 r. do rządów Francji, Wielkiej Brytanii i USA w kwestii niemieckiej i podkreślił, że nota ta podejmuje 
inicjatywę pokojowego uregulowania sprawy niemieckiej i (...) posiada zasadnicze znaczenie również dla Polski, 
czyniąc w całej rozciągłości zadość polskim interesom narodowym. Następnie Przewodniczący poinformował 
członków Rady o propozycjach Rządu ZSRR i odczytał podjętą w związku z tym uchwałą Prezydium Rządu 
z dnia 19 sierpnia 1953 r. W dalszym ciągu Przewodniczący wskazał na treść przemówienia Przewodniczącego 
Rady Ministrów ZSRR G. M. Malenkowa z dnia 22 sierpnia 1953 r. do członków delegacji rządowej NRD oraz 
porozumienia osiągniętego w dniu 22 sierpnia 1953 r. w Moskwie między Rządami ZSRR i NRD i wyjaśnił, że 
również Rząd PRL powinien ustosunkować się do sprawy odszkodowań niemieckich”.

W pkt 2. treść jest o wiele bardziej lakoniczna: 

„Projekt uchwały „Oświadczenie Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” zreferował Minister Spraw 
Zagranicznych. Rada Ministrów przyjęła jednomyślnie uchwałę w proponowanym brzmieniu”.

Uchwała jest zbudowana z pięciu akapitów. Dla przedmiotu rozważań istotny jest akapit 4:

„Biorąc pod uwagę, że Niemcy zadość uczyniły już w znacznym stopniu swym obowiązkom z tytułu 
odszkodowań i że poprawa sytuacji gospodarczej Niemiec leży w interesie ich pokojowego rozwoju, Rząd 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - pragnąc wnieść swój dalszy wkład w dzieło uregulowania problemu 
niemieckiego w duchu pokojowym i demokratycznym oraz zgodnie z interesami narodu polskiego 
i wszystkich miłujących narodów - powziął decyzję o zrzeczeniu się z dniem 1 stycznia 1954 r. spłaty 
odszkodowań na rzecz Polski”.

Uchwała ta stanowi dla strony niemieckiej kluczowy argument dla oceny, że w 1953 r. doszło do 
skutecznego zrzeczenia się przez państwo polskie reparacji wojennych od Niemiec. Jednak już pobieżne 
zbadanie okoliczności przyjęcia tego aktu pozwala na podniesienie szeregu wątpliwości co do takiej 
oceny76. Przy braku ostatecznej regulacji pokojowej (traktat pokoju), skuteczność zrzeczenia się przez 
Polskę reparacji w płaszczyźnie międzynarodowej mogła nastąpić zasadniczo jedynie w dwojaki sposób tj. 

74  M. Muszyński, Skuteczność stanowiska rządu PRL z 1953 r. w sprawie zrzeczenia się reparacji. Rozważania w świetle prawa międzynarodowego, Kwartalnik Prawa Publicznego 
2004, nr 3, s. 57.

75  Tekst patrz: Zbiór Dokumentów PISM 1953 r. Jako załączniki do uchwały dołączone są. Lista obecności (38 osób) i tekst oświadczenia.

76  Ponieważ z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie są istotne braki formalne w płaszczyźnie krajowej, ten aspekt zostaje pominięty. Zob. M. Muszyński, Skuteczność 
stanowiska… op. cit., s. 58.
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jeżeli zawarta byłaby stosowna umowa międzynarodowa o rezygnacji reparacji lub zrzeczenie przybrałoby 
formułę aktu jednostronnego77. 

W stosunkach polsko-niemieckich nie ma traktatu w sprawie reparacji od Niemiec. Mimo sugestii 
polityków78,  nie ma też noty skierowanej do ówczesnego rządu NRD, która mogłaby być częścią umowy 
w formie wymiany not, znanej prawu międzynarodowemu. W archiwach zachowały się jedynie pismo 
(list) premiera NRD O. Grotewohla, który dziękuje Radzie Ministrów PRL za zrzeczenie się reparacja oraz 
odpowiedz B. Bieruta79, a także kopia artykułu z Trybuny Ludu informującego o fakcie przyjęcia takiej 
uchwały przez rząd PRL. 

Taka wymiana listów nie oznacza również, że w ten sposób zawarta została stosowna umowa o zrzeczeniu 
się reparacji. Wprawdzie Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 23 maja 1969 r. nie narzuca żadnej 
formy dla umowy międzynarodowej80, co powoduje, że w efekcie w praktyce państw często umowy 
zawierane są właśnie w formie wymiany not dyplomatycznych lub listów. Nie jest tu ważne również, że 
przeważnie osobami wymieniającymi noty są ministrowie spraw zagranicznych, bo prawo międzynarodowe 
zezwala także aktywność w tej mierze innych osób, uzależniając to jedynie od posiadania stosownych 
kompetencji (pełnomocnictw)81.

Kluczowym dla uznania not dyplomatycznych za wiążący traktat jest ich forma. Wynika to z faktu, ze 
zaciągnięcia zobowiązania w formie odbiegającej od klasycznego traktatu nie wolno domniemywać. 
W doktryna podkreśla, że „zawarcie umowy w formie wymiany dokumentów polega na przesłaniu 
noty proponującej zawarcie porozumienia wraz z podaniem jego treści przez jedno państwo drugiemu 
i zaakceptowanie tej propozycji przez drugie państwo również w formie noty przesłanej oferentowi”82. 
W praktyce wygląda to w ten sposób, że państwo przyjmujące propozycję zawarcia w ten sposób 
umowy, potwierdza wyraźnie otrzymanie noty, następnie powtarza jej tekst i wyraża wyraźną zgodę na 
jej zawarcie. Często określa też datę wejścia w życie umowy. Z reguły przez oferenta jest też przesyłana 
trzecia nota, zamykająca całość. Porozumienie w tej formie może być zawarte zasadniczo co do kwestii 
nie wymagających wyższej formy związania się przez państwo daną umową (ratyfikacji), ale zdarzają się 
przypadki ratyfikacji not, nawet w praktyce polskiej.

Listy wymienione przez premierów NRD i PRL nie mają charakteru umowy międzynarodowej ze względu 
na swoją treść (a właściwie brak stosownej treści). Otto Grotewohl składa jedynie wyrazy podziękowania 
za pomoc udzielaną NRD przez Polskę na mocy układu handlowego, podkreślając przy tym wagę 
decyzji rządu o zrzeczeniu się dalszej spłaty odszkodowań. Bolesław Bierut akcentuje zacieśnianie 
dobrosąsiedzkich i przyjaznych stosunków obu państw oraz przewodnią rolę ZSRR w walce o pokój oraz 

77  Ibidem, s. 59.

78  Patrz: wystąpienie podsekretarza stanu w MSZ, J. Truszczyńskiego, w trakcie obrad Sejmu nad projektem uchwały w sprawie reparacji od Niemiec w dniu 25 sierpnia 
2004 r.

79  Listy z 15 września 1953 r. (NRD) oraz z 3 października 1953 r. (PRL). Kopie w posiadaniu autora.

80  Zob. art. 2 par. 1 lit. a Konwencji wiedeńskiej i prawie traktatów.

81  Analogia do prawa do podpisania umowy. Patrz: 7 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów:.

82  Szerzej patrz: M. Frankowska, Prawo traktatów, Warszawa 1997, s. 79. Tamże pisze: „Państwa wymieniają w praktyce noty jednobrzmiące, z których każda uzależnia powstanie 
umowy od przyjęcia noty przez drugą stronę. Mimo że obie noty mają charakter raczej not-propozycji, można przyjąć, że przez ich wymianę państwa tworzą umowę międzynarodową, 
bowiem zamiar jej zawarcia wyrażony jest w takim przypadku przez strony w sposób nie budzący żadnych wątpliwości”.
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dokonuje krytyki zagrożenia ze strony NATO oraz potencjalnej militaryzacji Niemiec Zachodnich. Nie 
spełnia to żadnego z warunków stawianych przez prawo międzynarodowe83.

Według wypowiedzi politycznych oświadczenie to rzekomo zostało zarejestrowane w Zbiorze Traktatów 
ONZ84. Nie ma na to dowodów. Osobiście nie znalazłem tej rejestracji. Zresztą byłby to bardzo rzadki 
przypadek. Takie dokumenty z reguły nie podlegają rejestracji w Zbiorze Traktatów. Niezależnie od tego, 
należy podkreślić, że rejestracja taka nie jest jednak sposobem na przekształcenie oświadczenia w umowę 
międzynarodową85. Ma jedynie znaczenie dla postępowania przed MTS. 

Tak więc uchwała miałby skutek prawny w płaszczyźnie międzynarodowej jedynie wówczas, gdyby 
stanowiła akt jednostronny państwa. Z takiego stanowiska wychodzi prof. Jan Sandorski, który jednak 
po analizie znajduje formalnoprawne przesłanki uznania go za wadliwy, a więc nieskuteczny. Pisze on, 
że „oświadczenie rządu PRL z 23 sierpnia 1953 r., dotyczące zrzeczenia się z dniem 1 stycznia 1954 r. 
spłaty odszkodowań na rzecz Polski, było nieważne ab initio i jako takie nigdy nie wywierało i nie wywiera 
skutków prawnych”86. Przytacza też polityczne i prawne okoliczności przyjęcia przez Radę Ministrów 
stosownej uchwały. Dlatego uznaje, że oświadczenie rządu polskiego z 23 sierpnia 1953 r. było – jako 
akt jednostronny - skutkiem dyktatu radzieckiego naruszającego suwerenność państwa polskiego 
i stawiającego rząd PRL w pozycji nierównoprawnego partnera stosunków międzynarodowych, z czego 
wyprowadza wniosek, iż istnieją poważne przesłanki przemawiające za tezą o nieważności87. 

Jeżeli uznamy to oświadczenie za akt jednostronny - ocena jego wadliwości ze względu na przymus ze 
strony ZSRR wydaje się logiczna i wystarczająco uzasadniona przez prof. J. Sandorskiego, dlatego aspektu 
tego nie będą rozwijał88.

Jednak ze względu na okoliczności formalnoprawne towarzyszące przyjmowanej uchwale, należy 
ocenić ten aspekt z szerszej perspektywy. Po dokładniejszej analizie pojawia się katalog wątpliwości, 
które uzasadniają bardziej radyklane stanowisko, a mianowicie należy uznać, że oświadczenie, nawet 
jeśli jest aktem jednostronnym, nie musi stanowić źródła zobowiązania na rzecz Niemiec (źródło prawa 
w rozumieniu prawa międzynarodowego). Zgodnie z orzeczeniem MTS sprawie francuskich prób 
jądrowych z 1974 r. „(...) nie wszystkie akty jednostronne implikują zobowiązanie; lecz państwo może wybrać 
stanowisko, które chce zająć wobec szczególnych kwestii z intencją bycia związanym - intencję określa się na 
podstawie interpretacji aktu. Gdy państwa składają oświadczenia, poprzez które ograniczają swoją swobodę 
działania, należy się odwoływać do interpretacji restryktywnej89.

83  Wprawdzie zdarzenie miało miejsce przed przyjęciem Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów i pozornie należałoby je bezpośrednio oceniać w oparciu o zwyczaj  
międzynarodowy, jednak konwencja jest w tym przypadku umową kodyfikującą zwyczaj. Może więc bezpośrednio stanowić punkt odniesienia.

84  Zob. odpowiedź wiceminister H. Mościckiej-Dendys na interpelację nr 32862 w sprawie odszkodowań i reparacji wojennych. Interpelacja nr 32862 - tekst odpowiedzi - 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (6.11.2022).

Por. K. J. Gruszczyński, Odpowiedzialność odszkodowawcza NRF w XXI wieku – Próba opisu. Międzynarodowe Studia Humanistyczno-Społeczne 2017, nr 4, s. 31.

85  Zresztą moje poszukiwania w tej kwestii nie dały żadnego rezultatu. 

86  Zob.: J. Sandorski, Nieważność zrzeczenia się przez Polskę reparacji wojennych a niemieckie roszczenia odszkodowawcze. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2004, 
z. 3. Por. M. Muszyński, Skuteczność stanowiska… op. cit., s. 62.

87  Zob. też: J. Sandorski, Zrzeczenie się w 1953 r. przez Polskę reparacji wobec Niemiec w świetle prawa międzynarodowego (w:) W. M. Góralski (red.), Problem reparacji, odszkodowań 
i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. Warszawa 2004.

88  Zob. szerz.: J. Sandorski, Nieważność zrzeczenia… op. cit.; J. Sandorski, Zrzeczenie się w 1953 r. … op. cit.

89  Treść patrz: ICJ Rep. 1974, s. 268. Tłumaczenie za W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1999, s. 99. Zob. też: M. Muszyński, 
Skuteczność stanowiska… op. cit., s. 63.
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Zrzeczenie się jako takie jest co do zasady aktem jednostronnym, a więc wywołuje skutki prawne. Bez 
wątpienia skutkiem prawnym każdego aktu jednostronnego jest powstanie węzła prawnego jaki wiąże 
podmiot składający i adresata. Po złożeniu oświadczenia, w skutek którego inny podmiot nabędzie 
określone prawo, bez jego zgody nie jest możliwe odstąpienie od powstałego w ten sposób zobowiązania90. 
Nie przeczy to jednak wyżej wspomnianemu obowiązkowi oceny intencji dla określenia skuteczności 
zobowiązania.

Koncepcja aktu jednostronnego w prawie międzynarodowym wypracowana jest przez orzecznictwo 
międzynarodowe i doktrynę. Akt jednostronny stanowiący źródło prawa międzynarodowego musi spełniać 
następujące kryteria91:

· akt musi być „prawdziwie” jednostronny tj. bez żadnych związków z innym źródłem prawa;

· oświadczenie musi być złożone przez kompetentny organ (przypisanie państwu);

· państwo składające oświadczenie musi mieć zamiar związania się treścią oświadczenia (czytelna intencja);

· zobowiązania muszą być bezwarunkowe i definitywne;

· oświadczenie jest złożone publicznie i «erga omnes”;

· oświadczenie musi być wolne od wad.

W przypadku oświadczenia Rządu PRL o zrzeczeniu powstaje jednak szereg wątpliwości. Z wymienionych 
wyżej przesłanek wątpliwe jest spełnienie co najmniej czterech z nich (pkt 1, 3, 4, 5)92. Wprawdzie dla 
celu wywołania zobowiązania międzynarodowego można uznać, że wystarczyłby fakt, że w oświadczenie 
złożył rząd, ale czy same obrady Rady Ministrów można uznać za „złożenie oświadczenia”? Brakuje 
elementu upublicznienia aktu w sposób oficjalny, by można było go przypisać państwu. Nie jest nim na 
pewno publikacja informacji o takich obradach i decyzji Rady Ministrów, jaka miała miejsce w „Trybunie 
Ludu”, czy w Zbiorze Dokumentów PISM. Roboczy - a faktycznie quasi tajny - tryb działania organu je 
składającego, od samego początku nie tylko dawał do zrozumienia złą wolę zarówno strony składającej 
(PRL), jak i przyjmującej (NRD), ale i stanowi brak formalny dla uznania uchwały jako aktu jednostronnego 
za skuteczny.

Ten tok rozumowania rozbija niewątpliwie oświadczenie złożone w dniu 23 września 1953 r. przez M. 
Naszkowskiego, ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych, delegata rządu polskiego na VIII Sesję 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ93. Próbuje się je podciągnąć pod publiczne potwierdzenie oświadczenia 

90  W wyroku w sprawie francuskich prób jądrowych z 1974 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości stwierdził: Jest dobrze uznane, że deklaracje złożone w drodze 
aktów jednostronnych, dotyczące sytuacji prawnych lub faktycznych, mogą skutkować stworzeniem zobowiązań prawnych. Deklaracje tego rodzaju mogą być, i często są, 
bardzo specyficzne. Gdy intencją państwa składającego deklarację jest, aby było ono związane zgodnie z jej treścią, intencja ta nadaje deklaracji charakter zobowiązania 
prawnego, w wyniku którego od państwa wymaga się postępowania zgodnego z deklaracją. Zobowiązanie tego rodzaju, jeśli złożono je publicznie i z zamiarem bycia związanym, 
nawet jeśli nie jest złożone w kontekście międzynarodowych negocjacji, jest wiążące. W tych warunkach nic w rodzaju qui pro quo ani jakakolwiek następna akceptacja 
deklaracji, ani nawet jakakolwiek odpowiedź lub reakcja innych państw nie jest wymagana, aby deklaracja mogła wywołać skutki, ponieważ taki wymóg byłby niezgodny ze 
ściśle jednostronną naturą aktu prawnego (...).

91  M. Muszyński, Skuteczność stanowiska… op. cit., s. 63.

92  Pewne wątpliwości może budzić także przyjęcie oświadczenia przez Radę Ministrów. Ze względu na rangę i skutki finansowe, sprawa wykraczała ona poza zwykłą politykę 
zagraniczną, której prowadzenie należy do kompetencji rządu.

93   Treść patrz: General Assembly-Eighth Session-Plenary Meetings, 441st Meeting 23 September 1955 r. pkt. 54.
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o zrzeczeniu się reparacji. Jednak to też częściowe nadużycie. Treść oświadczenia Naszkowskiego nie ma 
charakteru stricte potwierdzającego oświadczenie Rady Ministrów. Brzmi ono:

I would emphasise that it was in the same spirit that the Polish Government in agreement with the Soviet 
Union recently renounced, as from 1 January 1954, the share of reparations still due to Poland. The Polish 
Government has made its contribution to the settlement of the German problem by developing genuinely 
peaceful and friendly political, commercial and culture all relations with the German Democratic Republic. 
The Polish Government is willing to go on contributing to a peaceful settlement of the German problem 
based on the conclusion of a peace treaty with Germany and the establishment of a united, peaceful and 
democratic Germany.

Ponadto Naszkowski jako wiceminister spraw zagranicznych nie należy do grupy podmiotów, których 
samodzielne oświadczenia w świetle prawa międzynarodowego skutkowałyby jako źródło prawa94.

Z drugiej strony, uchwała Rady Ministrów z 23 sierpnia 1953 r. była powiązana ściśle z Umową Jałtańską 
i Umową Poczdamską, gdzie określone zostały techniczne aspekty reparacji należnych od Niemiec, m. in. 
ich wysokość oraz zasady pobierania, oraz z zawartym w dniu 22 sierpnia 1953 r. w Moskwie między ZSRR 
a NRD Protokołem w sprawie zaprzestania pobierania reparacji niemieckich i w sprawie innych środków 
łagodzenia zobowiązań finansowo-gospodarczych Niemieckiej Republiki Demokratycznej związanych 
z następstwami wojny95, w którym strona radziecka przerywała  reparacje. Tym samym uchwała nie 
była aktem jednostronnym stricte, stanowiący sam z siebie źródło prawa międzynarodowego, lecz 
oświadczeniem państwa powiązane z innymi aktami traktatowymi.

Przeciw prawomocności i skuteczności oświadczenia z 1953 r. przemawiają też wieloletnie próby 
uzyskania przez RFN potwierdzenia faktu zrzeczenia. Pierwsze z nich podjęto już w trakcie negocjacji 
nad polsko-niemieckim Układem o podstawach normalizacji stosunków. Strona niemiecka podjęła wtedy 
próbę przekonania Polski do umieszczenia stosownego rozdziału w traktacie. Pokazuje to niemiecki projekt 
traktatu zawierający stosowne passusy96. Po odrzuceniu tej propozycji przez stronę polską, Niemcy zaczęli 
jednostronnie powoływać się na rzekome potwierdzenie obowiązywania zrzeczenia wobec całych Niemiec 
przez delegację polską w trakcie negocjacji Układu o podstawach normalizacji stosunków z 27 grudnia 
1970 r.  Stosowne oświadczenie rządu niemieckiego tej treści zawarte jest w niemieckim dzienniku ustaw 
jako załącznik do Układu97. Jednak już w polskim dzienniku ustaw, ani w dokumentach z negocjacji nie ma 
śladu takiego oświadczenia98.

Wniosek jest tu jednoznaczny. RFN dopuszczało dalszą (prawną) możliwość wystąpienia przez Polskę 
wobec państwa zachodnioniemieckiego z roszczeniami reparacyjnymi. Oczekiwało stosownego zapisu 
umownego, chcąc się przed tym zabezpieczyć. Być może takie oświadczenia padały w trakcie negocjacji, 

94  M. Muszyński, Skuteczność stanowiska… op. cit., s. 69.

95  Treść patrz: Zbiór Dokumentów PISM 1953, s. 1805 i następne

96  Tekst patrz: S. Dębski, W. M. Góralski (red.), Problem reparacji… op. cit., s. 348.

97  Patrz: M. Muszyński, Przejęcie majątków niemieckich po II wojnie światowej. Studium prawnomiędzynarodowe i porównawcze. Bielsko-Biała 2003, s. 324.

98  M. Muszyński, Skuteczność stanowiska… op. cit., s. 65.
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ale nie są one niczym więcej niż tylko techniką negocjacyjną. Wskazuje na to nie tylko odmowa formalizacji, 
ale też dalsze działania państwa polskiego po 1970 r. w kwestii świadczeń reparacyjnych99.

Takie rozumowanie potwierdza także prof. A. Klafkowski100. Twierdzi on, że:

· po pierwsze, brak dokumentacji nie pozwala stwierdzić, czy oświadczenie rządu RFN jest zgodne 
z przebiegiem negocjacji. Można jedynie stwierdzić, że były to negocjacje dyplomatyczne, czyli rokowania, 
a więc zespół działań o charakterze dyplomatycznym, a nie prawnym. Znaczenie prawne ma tu jedynie 
produkt końcowy rokowań - to jest umowa międzynarodowa, która nie dotyczy kwestii reparacji 
wynikających z wojny.

· po drugie, Niemcy używają w komunikacie zwrotu, jakoby oświadczenie Polski dotyczyło „całych 
Niemiec”. Jest to nie prawdą, ponieważ taki zwrot nie jest w oświadczeniu użyty w kontekście reparacji.

· Taki tok rozumowania potwierdza również Informacja Komisji do Opracowania Problemu Odszkodowań 
Niemieckich z 24 maja 1971 r.101 

2. Znaczenie traktatu 2 plus 4 dla prawnomiędzynarodowej skuteczności 
uchwały Rady Państwa z 23 sierpnia 1953 r. i ewentualnych polskich roszczeń 
reparacyjnych.

Po zjednoczeniu Niemiec przyjęto w RFN ocenę, w której uznano, że ostatnim momentem składania 
roszczeń reparacyjnych były negocjacje Traktatu o regulacji końcowej w odniesieniu do Niemiec z 12 
września 1990 r. (traktat 2 plus 4). Jest on bowiem powszechnie uznany za umowę zastępującą traktat 
pokojowy i zamykającą problem II wojny światowej. Ocena ta może wydawać się słuszna politycznie, jak 
i co do zasady, jednak budzi szereg wątpliwości natury prawnej w kontekście szczegółowym.

Traktat zbudowany jest z 15 ustępów preambuły oraz 10 artykułów merytorycznych. Do niego 
dołączony jest protokół i list ministrów spraw zagranicznych obu państw niemieckich do ministrów spraw 
zagranicznych czterech mocarstw. Został on następnie uzupełniony przez Deklarację nowojorską czterech 
mocarstw z 1 października 1990 r. o zniesieniu skuteczności ich praw i odpowiedzialności w stosunku do 
Berlina i Niemiec jako całości102. 

Treść regulacji jest następująca: w ust. 11 Wstępu do traktatu podkreślone jest prawo do samostanowienia 
niemieckiego narodu, które doprowadziło do zjednoczenia państw niemieckich. W ust. 11 oraz 14 
przewidziane zostało zjednoczenie Niemiec. Sam traktat mówi w art. 1 o zjednoczonych Niemcach. 
Klauzula ta nie oznacza jednak zgody na zjednoczenie, które wynika z prawa do samostanowienia, ale 
przyjęcie do wiadomości i uznanie.

99  Ibidem. 

100  A. Klafkowski, Ekspertyza podstaw prawnych roszczeń indywidualnych o odszkodowania wojenne, Warszawa 1990, s. 92.

101  Tekst patrz: Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004, S. Dębski, W. M. Góralski (red.), Problem reparacji… op. cit., s. 353 
i następne. 

102  M. Muszyński, Skuteczność stanowiska… op. cit., s. 72.
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Zjednoczenie Niemiec tworzy stan faktyczny, który wiąże się jednak z wcześniejszymi zobowiązaniami 
prawnomiędzynarodowymi103. Dlatego zgodnie z klauzulą 12 ze Wstępu, traktat stanowi regulację 
końcową spraw niemieckich. Tym samym w stosunkach między Niemcami a czterema mocarstwami 
określa się, iż żadne ze spraw prawnych  pochodzących z wojny i okupacji, które do tej pory nie zostały 
uregulowane przez wcześniejsze traktaty lub w sposób milczący (zgoda dorozumiana), nie powinny już 
być przedmiotem jakiejkolwiek regulacji umownej. Jednak traktat nie staje się tym samym traktatem 
pokojowym. Staje się jednak też jasne, że w stosunku do Niemiec nie będzie zawarty żaden traktat 
pokojowy. Wstępuje on natomiast w jego rolę w tych przypadkach, w których inne umowy przewidywały, 
czy uzależniały swe skutki prawne od traktatu pokojowego104. I w ten sposób ma wiązać się z kwestą 
reparacji wojennych. Ocenia się, iż sprawa reparacji nie tylko w stosunku do czterech mocarstw, ale 
i wobec pozostałych państw prowadzących wojnę z Niemcami została przez traktat 2+4 zamknięta. Ma to 
wynikać także z faktu, iż traktat został uroczyście przedłożony szczytowi KBWE w Paryżu (19-21-listopad 
1990), a państwa uczestniczące w szczycie przyjęły go w formie uroczystej deklaracji. W ten sposób – 
jak podkreśla doktryna, także niemiecka - sprawa reparacji została generalnie zamknięta105, również dla 
państw, którym Niemcy nie wypłaciły świadczeń reparacyjnych, a które miały do tego prawo jako strony 
wojny.

Sam traktat w inny sposób nie dotyka kwestii reparacji106. W doktrynie polskiej prof. W. Czapliński 
pisze, że traktat 2+4 jako surogat układu pokojowego kończącego II wojnę światową milczy nt. roszczeń 
reparacyjnych, co potwierdza w sferze prawnej polityczną wolę uznania tej kwestii za rozwiązaną. Oceny 
generalnego istnienia lub nie istnienia roszczeń należy bowiem dokonywać na podstawie innych, 
towarzyszących okoliczności. Potwierdza to konwencja o prawie traktatów: “(...) w przypadkach spornych 
można odwoływać się do uzupełniających środków interpretacji (...)”. Główną rolę powinien tu odgrywać tu 
traktat zjednoczeniowy. Oba bowiem uzupełniają się w kwestii regulacji spraw Niemiec. Każdy z nich 
reguluje jednak odrębne obszary. Pierwszy – aspekt zagraniczny, drugi – kwestie wewnętrzne, po 
zjednoczeniu obu państw niemieckich107. 

Powyższe rozumowanie jest konsekwentne i można ulec jego prostej logice. tego rozwiązania. Kluczem 
dla uznania jego skuteczności jest jednak wyrażenie „wola polityczna”. Kiedy natomiast usuniemy element 
polityczny i dokonamy analizy elementów stricte formalnoprawnych, prowadzi nas to do wniosku, że 
traktat 2 plus 4 prawnie wiąże tak naprawdę tylko państwa-strony, a Polska nie jest jego stroną. Nie było 
bowiem intencją Polski dokonywanie tu jakichkolwiek zrzeczeń.

W tym kontekście należy najpierw przypomnieć:

· po pierwsze, że reparacje to świadczenie oparte o dwustronny stosunek prawny między uprawnionym 
a zobowiązanym, i że może ono być rozstrzygnięte w sposób zbiorowy, ale nie musi;

103  Np. art. 25 umowy londyńskiej w sprawie długów Niemiec przewidywał, iż wraz z momentem zjednoczenia podjęte zostają obowiązki związane z zadłużeniem Niemiec 
z tytułu pożyczek Dawes`a i Younga.

104  Nt. konferencji 2 plus 4 w związku ze sprawą polską patrz: J. Barcz, Udział Polski w konferencji 2 plus 4, Warszawa 1994 r. 

105  D. Rauschning, Beendigung der Nachtkriegszeit mit dem Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland, Deutsche Verwaltungsblätter (DVBl) 1990, s. 
1280.

106  M. Muszyński, Skuteczność stanowiska… op. cit., s. 74.

107  W. Czapliński, Regulacja pokojowa z Niemcami po II wojnie światowej, Państwo i Prawo nr 2, Warszawa 1990 r.,  s. 45. Por. M. Muszyński, Prawnomiędzynarodowe podstawy… 
op. cit., s. 113.
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· po drugie, prawo międzynarodowe zna umowy, z których wynikają na rzecz państw trzecich prawa 
i obowiązki. Jednak dla związania państwa trzeciego potrzebne jest jego stosowne  oświadczenie woli 
złożone wyraźnie (obowiązki) lub poprzez brak sprzeciwu (prawa)108. Wprawdzie mocarstwa poprzez 
Deklarację o przejęciu odpowiedzialności za Niemcy z 8 czerwca 1945 r. wstąpiły w prawa rządu 
niemieckiego, jednak nie wyeliminowały tym samym praw innych państw posiadających roszczenia wobec 
Niemiec109. Dlatego zamknięcie spraw niemieckich wynikających z II wojny światowej należy oceniać 
jedynie w kontekście zakresu przedmiotowego traktatu 2 plus 4 oraz umów zawartych dla jego wykonania 
- a więc Traktatu o potwierdzeniu granicy oraz Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy110. 
Żadna z nich nie wprowadza rezygnacji reparacji ze strony Polski.

Sam traktat  2 plus 4 także nie wiąże Polski, ponieważ:

· po pierwsze, mocarstwa nie miały uprawnień do zawarcia traktatu pokojowego w imieniu innych państw. 
W Umowie poczdamskiej przyznały sobie za (dorozumianą) zgodą innych krajów jedynie prawo do 
przygotowania przy pomocy Rady Ministrów Spraw Zagranicznych rozwiązania pokojowego dla Niemiec, 
„ (...) które rząd niemiecki przyjmie, gdy powstanie rząd zdatny do tego”. Natomiast ewentualne związanie 
się tym traktatem powinno już  nastąpić w sposób powszechnie przyjęty w prawie międzynarodowym - 
przez jego przyjęcie między Niemcami a innymi państwami. Ewentualne związanie innych państw (w tym 
Polski) nie nastąpiło także przez przyjęcie uroczystej deklaracji w trakcie szczytu KBWE w Paryżu; 

· po drugie, ponieważ Polska nie była stroną traktatu, jedyną możliwością związania jej tymi 
postanowieniami byłoby stworzenie na jej rzecz obowiązku zrzeczenia się reparacji poprzez konstrukcję 
pactum in onus tertii. Jednak zgodnie z prawem międzynarodowym taki obowiązek państwo trzecie 
przyjmuje w sposób wyraźny na piśmie111. Do takiego pisemnego związania nie doszło.

Ten brak formalny wynika zresztą wyraźnie z działań niemieckich112. Kanclerz Kohl - obawiając się powrotu 
roszczeń reparacyjnych w 1990 r. - umiejętną dyplomacją przekonał mocarstwa o nie włączaniu tego 
problemu do pakietu aktów prawnych113. Jednak nie spowodował tym samym formalno-prawnego 
zamknięcia, ale doprowadził wyłącznie do milczącego, politycznego konsensusu, który może być w każdej 
chwili złamany. Nie stanowi bowiem zobowiązania prawnego. Potwierdzenie tego wniosku można znaleźć 
w niemieckiej korespondencji urzędowej. W piśmie radcy Ueberschaera do dyrektora Teltschika z 6 
marca 1989 r. (uzgodnionym z doradcą ministra SZ RFN dr. Oesterheltem) dotyczącym polskich roszczeń 

108  W rzeczywistości można nawet dyskutować, czy mocarstwa mogły decydować o ostatecznej wysokości reparacji od Niemiec (20 mld USD) za inne państwa.

109  Część doktryny wiąże to z faktem, iż traktat ten został uroczyście przedłożony szczytowi KBWE w Paryżu (19-21-listopad 1990 r.). Państwa uczestniczące w szczycie 
przyjęły go w formie uroczystej deklaracji. W ten sposób sprawa reparacji ma być generalnie zamknięta, również dla państw, którym Niemcy nie wypłaciły świadczeń 
reparacyjnych, a które miały do tego prawo jako strony wojny. Zob. np.: D. Rauschning, Beendigung der Nachtkriegszeit… op. cit., s. 1280.

110  Oceny generalnego istnienia lub nie istnienia roszczeń należy bowiem dokonywać na podstawie innych, towarzyszących okoliczności. Potwierdza to konwencja o prawie 
traktatów w art. 32 „Można odwoływać się do uzupełniających środków interpretacji, łącznie z pracami przygotowawczymi do traktatu oraz okolicznościami jego zawarcia, aby 
potwierdzić znaczenie wynikające z zastosowania artykułu 31 lub aby ustalić znaczenie, gdy interpretacja oparta na artykule 31:

a) pozostawia znaczenie dwuznacznym lub niejasnym albo

b) prowadzi do rezultatu wyraźnie absurdalnego lub nierozsądnego.”

111  Zob.: art. 35 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów przewiduje, że „Obowiązek powstaje dla państwa trzeciego z postanowienia traktatu, jeżeli strony traktatu mają 
zamiar, aby postanowienie było środkiem ustanowienia obowiązku, a państwo trzecie wyraźnie na piśmie ten obowiązek przyjmuje”.

112  M. Muszyński, Skuteczność stanowiska… op. cit., s. 74.

113  Vorlage des Ministerialsdirektors Teltschik an Bundeskanzler Kohl vom 15. Maerz 1990, (w:) Deutsche Einheit. Sonderedition przypis 73, s. 955 i następna.
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odszkodowawczych czytamy:  „(...) byłoby jednak lepiej, dla ostatecznej politycznej regulacji tej sprawy - 
uwzględnić traktatowe lub inne potwierdzenie przez stronę polską, że nie będzie tych (reparacyjnych - przyp. 
MM) roszczeń już podnosić”114.

Potwierdzenie tych starań Kohla znajdziemy także w wypowiedziach prezydenta Mitterranda115 oraz 
dyskusji w Bundestagu116. W tym ostatnim przypadku pojawia się spekulacja, że takie zrzeczenie 
potwierdził rząd Mazowieckiego, aczkolwiek fakt taki nie jest w Polsce znany i granicząc z pewnością 
można stwierdzić, że jest on kłamstwem.

Część piąta: reparacje a  odszkodowania indywidualne 
i zadośćuczynienie za zbrodnie niemieckie.

1. Odszkodowania indywidualne i zadośćuczynienie za zbrodnie niemieckie jako 
element reparacji.

O ile dyskusja o reparacjach w rozumieniu politycznym jest prosta, a pojęcie zrozumiale i jednoznaczne, 
o tyle w płaszczyźnie prawnej treść pojęcia reparacji od Niemiec na rzecz Polski sprawia wiele kłopotu. 
Wpływają na to dwie kwestie117:

· po pierwsze fakt, że rzeczywistość zawsze wyprzedza normy prawa. Szczególnie jest to widoczne 
w prawie międzynarodowym, gdzie przyjęcie normy pozytywnej, ukształtowanie się zwyczaju, czy 
chociażby wydanie wyroku sądowego lub ukształtowanie zasady ogólnej prawa – wymagają czasu; 

· po drugie, brak jednoznacznej treści pojęcia reparacji, o czym pisałem na początku niniejszej opinii, 
i uzależnienie pojęcia od sytuacji politycznej stanowiącej dla niego punkt wyjścia.

Właśnie z tymi zjawiskami mamy do czynienia w związku z II wojną światową. Jej charakter, zakres, sposób 
prowadzenia, czy w końcu stosowane środki, przerosły nie tylko bazę norm prawnych, ale i dotychczasowe 
wyobrażenia państw tworzących prawo międzynarodowe o jakości konfliktów prawnych. Również ogrom 
zbrodni popełnianych przez organy państwa niemieckiego i partii nazistowskiej nie znalazł odbicia 
w systemie prawa międzynarodowego.

Problem ten doskonale oddają dwa stanowiska118:

· opinia Szymona Rundsteina, który jeszcze w 1916 r. napisał: „(...) gdy wiedza prawnicza wobec wojny 
współczesnej staje przed zagadnieniem, czy i w jakim zakresie szkody wojenne naprawione być winny – nie może 

114  Vorlage des Ministerialsrats Ueberschaer an Ministerialsdirektors Teltschik vom 6. März 1989.

115  DER SPIEGEL 19/1990 - Inhaltsverzeichnis (10.12.2022). 

116  11/200 - Plenarprotokoll vom 08.03.1990 : Deutscher Bundestag : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive (10.12.2022).

117  M. Muszyński, Skuteczność stanowiska… op. cit., s. 54.

118  Ibidem, s. 55.
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kierować się tymi nielicznymi i niewystarczającymi zresztą – wskaźnikami, które jej przekazało doświadczenie 
orężnych starć w przeszłości. Byłyby to wskaźniki niewspółmierne, ale bowiem walki współczesne odznaczają się 
takim napięciem i taką rozlewnością, jakich nie widzieliśmy nawet w przeszłości najbliższej. Odwołanie się wtedy 
do analogii historycznych i dogmatycznych na tym tle rozważania zagadnień, związanych z odszkodowaniami 
wojennymi, możliwe będzie w szczupłym zakresie (...)”119;

· stanowisko Międzynarodowego Trybunału Wojskowego z Norymbergi, który uznał, że prawo wojenne 
„nie jest niezmienne, lecz przez ustawiczne uzupełnienie dostosowuje się do potrzeb zmieniającego się świata”.

Dlatego działania państw koalicji antyhitlerowskiej miały charakter ingerujący w zastany porządek prawny. 
Ingerencja ta miała jednak charakter rozwijający. Państwa tworzyły nowe normy w drodze porozumień, 
uzgodnień z konferencji, czy wreszcie przez tworzenie prawa okupacyjnego dla Niemiec. Dotyczyło to 
także kwestii reparacji.

W tym punkcie warto też dodać, że szczególnym elementem dyskusji o reparacjach jest kwestia 
odpowiedzialności Niemiec za tzw. zbrodnie nazistowskie120. Kontekst ten nabrał w dyskusji o reparacjach 
znaczącej ciężkości właśnie po 1990 r.

Strona niemiecka w stosunkach z Polską ewidentnie odrzuca możliwość włączenia tego elementu 
w skład reparacji,  zasłaniając się tu Traktatem o regulacji spraw wynikłych z wojny i okupacji z 1952 r.121 
Podstawą do takiego stanowiska było traktatowe rozdzielenie tych kwestii we wspomnianym traktacie. 
Reparacji dotyczy bowiem jego Tytuł VI (Reparation), a odszkodowania za zbrodnie nazistowskie to Tytuł 
IV (Wiedergutmachung). W efekcie, o ile w latach 1970-1990 dochodziło do częściowej regulacji tego 
rodzaju żądań, to wszelkie umowy polsko-niemieckie w tej kwestii mają zastrzeżenie, że wypłacane na ich 
podstawie świadczenie ma charakter ex gratia122. 

Ciekawe jednak, że stanowisko odnośnie rozdziału tych kontekstów już w relacjach z USA nie jest 
dotrzymane. Widać to w  umowie zawartej w 1995 r. między RFN a USA w sprawie odszkodowania 
dla obywateli amerykańskich - ofiar zbrodni nazistowskich gdzie świadczenia tego rodzaju uznane 
są za odszkodowanie123, jak i w umowie z 17 lipca 2000 r. dotyczącej utworzenia Fundacji Pamięć, 
Odpowiedzialność, Przyszłość, w której również świadczenia za prace przymusową są włączone do pojęcia 
reparacje124.

119  Sz. Rundstein, Szkody wojenne. Teoria nadzwyczajnych indemnizacji w prawie publicznym. Warszawa 1916.

120  Objęły prześladowania z tytułu poglądów politycznych, razy, wiary i światopoglądu. Zakres określono ustawą o odszkodowaniu dla ofiar zbrodni narodowosocjalistycznych 
(tzw. Bundesentschädigungsgesetz) z 29 czerwca 1956 r. Ostateczna wersja ustawy pochodzi z 14 września 1965 r. Patrz: BGBl. I, 1965, s. 1210.

121  Tzw. Uberleitungsvertrag. W polskiej doktrynie często nazywany konwencją bońską. Patrz szerzej. M. Muszyński, Przejęcie majątków niemieckich… op. cit., s. 197 
i następne.

122  patrz np. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w formie wymiany not w sprawie wpłaty przez stronę niemiecką 500 mln DM na cele 
statutowe Polsko-Niemieckiej Fundacji Pojednanie (tzw. układ Kastrup-Zabiński).

123  Za: J.  Barcz, B. Jałowiecki, J. Kranz, Między pamięcią… op. cit., s. 21.

124  Tekst art. 3 ust. 3: „The United States will not raise any reparations claims against the Federal Republik of Germany”. Tekst umowy opublikowany w : J. Barcz, B. Jałowiecki, J. 
Kranz, Między pamięcią… op. cit., s. 331 i następne.
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To doskonale pokazuje z jak trudną materią mamy do czynienia. I jakie duże znaczenie ma tu czynnik 
polityczny. Dlatego dla analizy treści i ewentualnego zakresu pojęcia reparacji od Niemiec należy spojrzeć 
na przedmiot z perspektywy dokumentów. 

W uchwale z 23 sierpnia 1953 r. Polska czytamy: 

„Biorąc pod uwagę, że Niemcy zadość uczyniły już w znaczny sposób swym zobowiązaniom z tytułu odszkodowań 
(...) Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (...) powziął decyzję o zrzeczeniu się z dniem 1 stycznia 1954 r. spłaty 
odszkodowań na rzecz Polski”.

Oczywiście sformułowanie to należy odnosić do politycznie rozumianej instytucji reparacji wojennych. 
Jeżeli jednak spojrzymy na nie w duchu rozwiązań wersalskich, należałoby je rozumieć w ujęciu 
najszerszym, określonym przez postanowienia konferencji jałtańskiej i Poczdamu, a więc całościowo.

Sprawa nie jest jednak tak oczywista. Dalsze działania władz PRL wskazują, że pojęcie odszkodowań (a więc 
i zakres ewentualnego zrzeczenia) należy rozumieć wąsko. Kiedy na forum ONZ uchwalono Konwencję 
o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, Polska w dniu 29 
września 1969 r. przedstawiła „Oświadczenie rządu PRL dotyczące raportu rządu RFN w sprawie odszkodowań 
za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości”. W oświadczeniu tym przedstawiciel Polski przytoczył 
dane ze „Sprawozdania w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939-45”, przygotowanego 
przez Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów, określając grupy roszczeń, które 
zostały jeszcze zdaniem Polski do uregulowania. Poinformował wówczas społeczność międzynarodową, 
że Polska nadal domaga się od Niemiec wysokich odszkodowań za zbrodnie międzynarodowe i szkody 
doznane przez jednostki w wyniku prześladowania nazistowskiego125. 

W ten sposób, nawet jeśli jesteśmy zwolennikami skuteczności zrzeczenia z 1953 r., to dość logiczny jest 
wniosek, że ustalony w PRL zakres przedmiotowy uchwały Rady Ministrów z 23 sierpnia 1953 r. dotyczy 
reparacji w znaczeniu wąskim – kwestii kosztów wojny, ale już nie obejmuje jej wszystkich skutków. 

2. Podstawy prawne wypłacanych przez RFN odszkodowań indywidualnych 
w relacjach z państwami zachodnimi przed 1990 r.

W relacjach z państwami zachodnimi, sprawa świadczeń dla ofiar zbrodni niemieckiego nazizmu została 
wyłączona z generalnego obszaru reparacji wojennych. Pierwszym aktem międzynarodowym, który 
w jasny sposób dokonał tego, a jednocześnie nałożył na RFN obowiązek wypłaty takiego odszkodowania, 
był wspomniany już Traktat w sprawie regulacji kwestii wynikających z wojny i okupacji  z  26 maja 1952 
r.126 (Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen). 

125  Patrz dokumenty ONZ - E/CN 4/1010.

126  Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen. Treść patrz: BGBl  II, 1955, s. 303 i następne.
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Dokonano w nim formalnego podziału na reparacje wojenne na rzecz zwycięskich państw alianckich127, co 
uregulowano w  Tytuł VI (Reparationen),  i zadośćuczynienie za szkody doznane przez jednostki wskutek 
działania przedstawicieli niemieckiego państwa nazistowskiego zawarte w Tytule IV (Entschädigung für  
Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung). W tym ostatnim czytamy, że:

„Republika Federalna Niemiec uznaje swoje zobowiązanie do zapewnienia stosownego odszkodowania (…) 
osobom, które z powodu swoich przekonań politycznych, rasy, wiary lub światopoglądu były prześladowane 
i wskutek tego doznały szkód na ciele, zdrowiu, utraty życia, ograniczenia wolności, szkód na mieniu, majątku 
lub rozwoju gospodarczym”. 

Efektem tego zobowiązania była seria umów zawartych przez RFN z państwami Europy Zachodniej128. 
Umowy te nie posługują się jednak zwrotem odszkodowania czy reparacji, ale  pojęciem świadczenie 
(Leistung)129. Są w swym brzmieniu podobne. W art. 1 definiują one pojęcie prześladowań nazistowskich. 
Za takich uznają prześladowania z tytułu poglądów politycznych, rasy, wiary, czy światopoglądu. Osoby 
prześladowane to takie, które z tych tytułów doznały szkody na zdrowiu lub wolności, albo utraciły życie. 
W ostatnim przypadki za prześladowanych uznaje się ich zstępnych. 

Niemcy na podstawie takich umów wypłacały drugiemu państwu sumy globalne, a podział świadczeń 
państwo niemieckie pozostawiło drugiej stronie. 

W listach wymienionych przy okazji podpisania znajduje się potwierdzenie, iż strony uznają sprawę za 
ostatecznie uregulowaną.

W specyficzny i warty odrębnego omówienia sposób uregulowano wypłaty dla prześladowanych Żydów.  
10 września 1952 r. został zawarty Traktat miedzy Republiką Federalną Niemiec a Państwem Izrael. 
Dotyczył wypłaty reparacji.

Pod pojęciem reparacji (i jakby wbrew ogólnemu stanowisku) traktat ten reguluje praktycznie kwestie 
zadośćuczynienia za prześladowania nazistowskie. RFN zobowiązuje się w nim do wypłacenia z tego tytułu 
sumy 3 mld DEM państwu Izrael oraz sumy 450 mln DEM na rzecz Conference on Jewish Material Claims 
against Germany130. 

127  Szerzej patrz: M. Muszyński, Przejęcie majątków niemieckich… op. cit., s. 197 i następne.

128  Vertrag vom 7. August 1959 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königsreich Norwegen über Leistungen zugunsten norwegischer Staatsangehöriger, 
die von nationalistischen Verfolgungsmaßnahmen betroffen worden sind (BGBl. 1960 II, s. 1336); Vertrag vom 24 August 1959 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Königsreich Dänemark über Leistungen zugunsten dänischer Staatsangehöriger, die von nationalistischen Verfolgungsmaßnahmen betroffen worden sind (BGBl 1960 II, 
s. 1864); Vertrag vom 18 März 1960 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königsreich Griechenland über Leistungen zugunsten griechischer Staatsangehöriger, 
die von nationalistischen Verfolgungsmaßnahmen betroffen worden sind (BGBl 1961 II, s. 1596); Vertrag vom 15 Juli 1960 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Französischen Republik über Leistungen zugunsten französischer Staatsangehöriger, die von nationalistischen Verfolgungsmaßnahmen betroffen worden sind (BGBl. 1961 II, s. 
1594); Vertrag vom 28. September 1960 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königsreich Belgien über Leistungen zugunsten belgischer Staatsangehöriger, die 
von nationalistischen Verfolgungsmaßnahmen betroffen worden sind (BGBl. 1961 II, s. 1037); Vertrag vom 29. Dezember 1962 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über Leistungen zugunsten von Schweizerbürgern, die von nationalistischen Verfolgungsmaßnahmen betroffen worden sind (BGBl. 
1963, II, s. 155); Abkommen vom 6. Juli 1964 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königsreich Großbritannien und Nordirland über Leistungen zugunsten 
britischer Staatsangehöriger, die von nationalistischen Verfolgungsmaßnahmen betroffen worden sind (BGBl. 1964 II, s. 1032); Vertrag vom 16. Oktober 1964 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Königsreich Schweden über Leistungen zugunsten schwedischen Staatsangehöriger, die von nationalistischen Verfolgungsmaßnahmen 
betroffen worden sind (BGBl. 1964 II, s. 1402); 

129  Jest w pewnym przybliżeniu odpowiednikiem angielskich terminów benefit, payment. W Polsce tłumacz się je jako świadczenie.

130  Cel wypłaty sumy 450 mln DEM określa Protokół nr 2 do Traktatu w art. 2. Było to „(...) włączenie osób narodowości żydowskiej do życia w społeczności(...)“. 
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W listach wymienionych z okazji zawarcia umowy zostało również wyjaśnione, że państwo Izrael nie będzie 
wnosić żadnych innych roszczeń związanych ze szkodami związanymi z prześladowaniami nazistowskim, 
aczkolwiek rząd izraelski zajął stanowisko, że zawarcie traktatu nie narusza możliwości wnoszenia roszczeń 
przez obywateli izraelskich na podstawie przepisów prawa wewnętrznego RFN w sprawie odszkodowań, 
zwrotu majątków i innych zadośćuczynień. 

Jako punkt wyjścia potraktowano dane, że liczba zgładzonych Żydów europejskich wynosi 6 mln, z czego 
3,2 mln to Żydzi polscy. 

Interesujący z prawnego punktu widzenia w tym procesie jest fakt, że rząd Izraela uznał się za uprawniony 
nie tylko do występowania w imieniu obywateli państwa Izrael, ale w imieniu całego narodu żydowskiego 
i Żydów-ofiar niezależnie od ich faktycznego przedwojennego obywatelstwa. Z kolei z perspektywy 
niemieckiej ciekawostką jest fakt wypłaty reparacji państwu, które w czasie II wojny światowej nie 
tylko nie było stroną wojującą, ale nawet nie istniało. Jak na standardy obowiązującego wówczas prawa 
międzynarodowego było to skrajnie nowatorskie podejście.

Z kolei na użytek wewnętrzny, RFN przyjęła ustawę z dnia 18 września 1953 r. o odszkodowaniach 
dla ofiar prześladowania narodowosocjalistycznego131 (Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der 
nationalsozialistischen Verfolgung - Bundesentschädigungsgesetz). Ustawa zagwarantowała roszczenia 
indywidualne za szkody wynikające z tytułu prześladowań na podstawie przeciwnych narodowemu 
socjalizmowi poglądów politycznych, rasy, wiary lub światopoglądu (par. 1). Zawierała jednak termin 
składania wniosku wskazany na dzień 31 grudnia 1969 r. jako tzw. termin zawity (absolute Schlussfrist). 
Dotyczyła też obywateli państw, z którymi RFN posiadało nawiązane stosunki dyplomatyczne.

Sprawę wypłaty tego odszkodowania oficjalnie rząd federalny uznał za zamkniętą 17 maja 1974 r.132 
W praktyce nie do końca udało się dotrzymać tego terminu. W 1980 r. rząd wydał jeszcze wytyczne 
w sprawie odszkodowania dla szczególnych przypadków prześladowań133 (tzw. Härtefälle). 

3. Odszkodowania indywidualne w relacji Polski z Niemcami przed 1990 r.

Całkowicie inna była jednak polityka niemiecka wobec roszczeń ofiar zbrodni - obywateli polskich. 

RFN zajęło tu arbitralne stanowisko, ponieważ między Polską a Niemcami nie został zawarty traktat 
pokojowy, a PRL nie nawiązało również stosunków dyplomatycznych z RFN. Stanowisko to opierało się 
na dwóch podstawach:

131  Patrz: Bundesgesetzblatt I 1953, 1387

132  Bundestag zażądał jednak tzw. gestu zamykającego problem - dla złagodzenia ewentualnej, dotychczasowej bezwzględności norm prawnych. Na korzyść Jewish Claims 
Conference, gminy żydowskiej w Niemczech i Centralnej Rady Żydów, zostało zgromadzonych i przekazanych dodatkowo 440 mln DM przez budżety z lat 1980-83. 

133  Richtlinie der Bundesregierung für Vergabe von Mitteln an jüdische Verfolgte zur Abgeltung von Härten in Einzelfällen im Rahmen der Wiedergutmachung vom 3. 
Oktober 1980.
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· odrzuceniem uznania odszkodowania dla ofiar zbrodni nazistowskich jako elementu reparacyjnego;

· humanitarnym charakterze ewentualnych wypłat finansowych(ex gratia)134.

Oczywiście było sprzeczne ze stanowiskiem polityczno-prawnym przyjętym przez RPL. Jak już 
wspominałem wcześniej, w 1968 r. w związku z uchwaleniem przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji 
o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, strona polska 
złożyła w ONZ w dniu 27 września 1969 r. „Oświadczenie Rządu PRL w sprawie odszkodowań”. Stanowiło 
ono reakcję na przedstawiony na forum ONZ w dniu 15 kwietnia 1969 r. „Raport Rządu RFN w sprawie 
odszkodowań”. RFN potwierdziła w nim swoją moralną odpowiedzialność za hitlerowskie zbrodnie 
przeciwko ludzkości i podkreśliła dotychczasowe działania w celu złagodzenia krzywd, wskazała tu m.in. na 
zawarcie 12 umów z państwami Europy Zachodniej i stosowne akty prawa wewnętrznego, a jednocześnie 
wyartykułowała uznanie pokrzywdzonych dla niemieckiego państwa. Rząd PRL nie podzielił tego 
stanowiska. Wskazał na dyskryminacyjny dla obywateli polskich charakter przepisów niemieckiego prawa 
wewnętrznego oraz praktyki sądowej i administracyjnej. Wyliczył istniejące ciągle polskie roszczenia na 
sumę 326 mld DM. Stworzył też katalog grup ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości135. 
Zaliczył do nich: 

· więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i innych miejsc odosobnienia;

· wdowy, sieroty i krewnych - spadkobierców ofiar, których śmierć wynikła na skutek eksterminacyjnej 
polityki i terroru najeźdźców hitlerowskich;

· osoby, które poniosły szkody i niedostatki, wynikłe ze straty żywiciela rodziny;

· osoby, które poniosły szkody na ciele lub zdrowiu albo szkody w swym majątku na skutek zbrodniczego 
traktowania przez najeźdźców hitlerowskich;

· osoby deportowane przymusowo na roboty do Rzeszy Niemieckiej lub zmuszone, jak jeńcy wojenni, do 
pracy niewolniczej;

· osoby, które poniosły szkody na skutek nadmiernego obciążenia pracą w stosunku do wieku i zdolności, 
wypadków przy pracy itd.;

· osoby, które poniosły szkody z tytułu utraty pracy w okresie potrzebnym do osiągnięcia sprawności 
zawodowej;

· osoby, które zmuszone zostały na skutek wysiedlenia do opuszczenia swych domostw, warsztatów 
i miejsc pracy;

· osoby, które uległy pełnemu lub częściowemu inwalidztwu fizycznemu lub psychicznemu 
spowodowanemu terrorem najeźdźców.

134  W latach 1951-72 udzielano „pomocy” ofiarom eksperymentów medycznych, będących obywatelami państw, z którymi RFN posiadała nawiązane stosunki dyplomatyczne. 
Patrz szerzej: D. Sołtysiak, Podstawy prawne i implementacja odszkodowań niemieckich dla polskich ofiar eksperymentów pseudomedycznych w latach 1945-89, (w:) W. M. 
Góralski (red.) Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. Warszawa 2004, s. 274 i następne.   

135  Patrz: Oświadczenie Rządu PRL. Opublikowane w dokumentach Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ i Komisji Praw Człowieka. Dokument E/CN.4/1010.
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Takie stanowisko strony polskiej potwierdzają też plany dalszych działań, które dziś możemy znaleźć 
w wielu ujawnionych dokumentach państwowych (MSZ) i partyjnych (PZPR). Dla przykładu, w tajnej 
„Pilnej Notatce z 1 lutego 1969 r. w sprawie odszkodowań za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko 
ludzkości, dyskutowanych w ONZ”, ambasador J. Winiewicz podkreślił w jednym z wniosków konieczność 
koncentracji działań państwa na roszczeniach cywilnych (indywidualnych) wynikających z wojny. W dniu 
6 maja 1970 r. premier J. Cyrankiewicz powołał Komisję ds. opracowania problemu odszkodowań 
niemieckich, która w tajnej „Informacji wstępnej oraz wnioskach w sprawie odszkodowań niemieckich i nie 
załatwionych dotychczas innych roszczeniach Polski z okresu II wojny światowej” potwierdziła aktualność 
roszczeń obywateli polskich wynikających z eksterminacyjnej polityki niemieckiej. Czytamy w niej, że:

„(...) roszczenia odszkodowawcze Polski i polskich ofiar zbrodni niemieckich nie zostały dotychczas załatwione 
i stanowią problem otwarty. Znamienne zaś jest dla postawy NRF, że w NRF wypłacono ponad 2 mld DM, tzn. 
546,4 mln dol. odszkodowania zbrodniarzom hitlerowskim , że w ogóle byłym hitlerowcom wypłaca się w NRF 
różnego typu „odszkodowania” każdego roku w wysokości około 1,3 mld DM, tzn. 382,4 mln dol.” 136 

Pierwsze działania wobec polskich ofiar o charakterze oficjalnym zostały podjęte przez państwo niemieckie 
dopiero na początku lat 70. XX w. po podpisaniu polsko-niemieckiego układu o normalizacji stosunków137. 
W 1972 r. RFN przekazała rządowi polskiemu jako świadczenie humanitarne 100 milionów DM na rzecz 
ofiar eksperymentów pseudomedycznych. Podstawę stanowiło Porozumienie z dnia 16 listopada 1972 
r. 138 Wypłaty miały jednak charakter pomocy finansowej ex gratia, a nie odszkodowania. Podział sumy
został pozostawiony stronie polskiej. Polska zrzekła się w imieniu własnych obywateli niezależnie od ich
miejsca zamieszkania indywidualnych roszczeń z tego tytułu. Takie świadczenie nie zamykało jednak drogi
do uzyskania odszkodowania z innych tytułów związanych z pobytem w obozie koncentracyjnym.

Przekazanie stosownych świadczeń nastąpiło w dwóch transzach: 28 kwietnia 1973 r. oraz 12 grudnia 
1974 r. Zasady rozdziału między obywateli określono w siedmiu zarządzeniach Prezesa Rady Ministrów. 
Wypłaty zostały zakończone dopiero w 1986 r.

Część szósta: problem reparacji po 1990 r.

1. Powrót tematu reparacji.

W praktyce kwestie odszkodowań z tytułu II wojny światowej po 1990 r. istniały przez wiele lat tylko 
w kontekście roszczeń indywidualnych. 

136  Obie notatki opublikowane w: S. Dębski, W.M. Góralski (red.), Problem reparacji… op. cit., s. 344 i następne oraz s. 353 i następne.

137  Do tego czasu istniała jedynie możliwość dochodzenia roszczeń za pośrednictwem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, co było jednak postępowaniem 
uciążliwym i długotrwałym. Patrz: Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, Deutscher Bundestag, 3. Wahlperiode, 112 Sitzung, den 5. Mai 1960, Bonn. 
Sprawa tzw. króliczków z Ravensbrück. Przyznanie odszkodowania dla 54 uwięzionych kobiet stanowiło następnie podstawę dla dalszego działania MKCK. W latach 1961 - 
1970 Komisja Neutralna MKCK przyznała 963 Polakom uznanym za ofiary eksperymentów pseudomedycznych sumę 28,5 mln DM wypłaconą przez RFN.

138  Por. D. Sołtysiak, Podstawy prawne… op. cit., s. 284. 
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W szerokim kontekście do dyskursu politycznego powróciły za sprawą roszczeń tzw. późnych 
przesiedleńców niemieckich, którzy (osobiście, lub ich potomkowie) zaczęli podnosić przed polskim 
sądami roszczenia o zwrot majątków przejętych przez państwo polskie139. Byli oni wspierani w zbieraniu 
stosownej dokumentacji przez niemieckie konsulaty w Polsce. Stanowiło to poniekąd efekt ciągle 
otwartego traktowania przez władze niemieckie tzw. kwestii byłych majątków niemieckich140. Wywołało 
to zaniepokojenie opinii publicznej w Polsce i przełożyło się na reakcje polityczne. Poniekąd słusznie, bo 
majątki te stanowiły element reparacyjny.

W dniu 10 września 2004 r. Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie praw Polski do niemieckich reparacji 
wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i obywateli polskich wysuwanych 
w Niemczech141. Sejm stwierdził, że:

„(…)Polska nie otrzymała dotychczas stosownej rekompensaty finansowej i reparacji wojennych za olbrzymie 
zniszczenia oraz straty materialne i niematerialne spowodowane przez niemiecką agresję, okupacje, ludobójstwo 
i utratę niepodległości przez Polskę.” 

Wezwał też rząd do podjęcia stosownych działań. Jednocześnie stwierdził, że nie istnieją żadne roszczenia 
Niemców i Niemiec wobec Polski wynikające z II wojny światowej.

Następnie w dniu 14 września 2004 r. Sejm RP podjął uchwałę  w sprawie dochodzenia przez Polskę 
zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej, w której wezwał:

„(…) Rząd Republiki Federalnej Niemiec do jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, 
prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelom 
Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką”. 

Sejm stwierdził, że:

„Agresja niemiecka, okupacja Polski przez Niemcy oraz systemowe ludobójstwo spowodowały ogrom krzywd, 
cierpień, a także strat materialnych i niematerialnych. Okrucieństwa okupacji niemieckiej w stosunku do ludzi 
przybierały najróżniejsze formy: zniewalania, pracy przymusowej, rabunku dzieci, okaleczania, gwałcenia 
i mordowania dzieci, kobiet i mężczyzn – obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Zacierano także ślady ludobójstwa 
i zbrodni wojennych”. 

139  Tzw. sprawa Agnes Trawny. Agnes Trawny to mieszkająca od 1977 r. w Niemczech Mazurka, która jako pierwsza przed polskimi sądami odzyskała dom zostawiony 
przed laty w Polsce. Gdy wyjeżdżała do Niemiec gminni urzędnicy przejmując dom nie usunęli jej nazwiska jako właścicielki z ksiąg wieczystych i choć mieszkała w Niemczech, 
Trawny wciąż figurowała jako właścicielka domu. To po latach stało się podstawą ubiegania o zwrot majątku. Sprawa rozpoczęła się w 2003 r. Formalnie Trawny odzyskała dom 
w Nartach, w którym mieszkały dwie rodziny pracowników gospodarstw leśnych w 2005 roku, fizycznie - 6 lat później.  Dom został zwolniony, a Trawny po odzyskaniu zburzyła 
go. Teraz zaś walczy o odszkodowanie za przejętą część gospodarstwa rolnego przez Skarb Państwa. Zob. Proces Agnes Trawny o oodszkodowanie (prawo.pl) (6.11.2022). 

140  4 września 1993 r. minister spraw zagranicznych RFN Klaus Kinkel oświadczył na forum Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, że: „Rząd Federalny nigdy nie uznał 
bezprawia wypędzenia i dokonanych bez odszkodowania wywłaszczeń majątków niemieckich po wojnie. To stanowisko jest znane rządom Polski, Węgier i wcześniejszej 
Czechosłowacji i było im wielokrotnie przypominane. Nie nadszedł jednak jeszcze czas dla podjęcia rokowań dotyczących zwrotu albo odszkodowania za wywłaszczone 
majątki”.

141  M. P. 2004, nr. 39, poz. 678 i 679.
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Podkreślił też, że:

„Rzeczpospolita Polska nigdy nie otrzymała rekompensaty za straty osobowe oraz materialne spowodowane 
przez państwo niemieckie. Nigdy nie otrzymała też zadośćuczynienia za ogrom krzywd wyrządzonych polskim 
obywatelom”. Oświadczył, że „(…) należycie reprezentowane państwo polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń 
wobec państwa niemieckiego. Twierdzenie, że roszczenia te zostały prawomocnie wycofane lub przedawnione, 
nie ma żadnych podstaw – ani moralnych, ani prawnych. Krzywda milionów Polaków krzyczeć będzie, dopóki 
nie zostanie sprawiedliwie naprawiona”. 

W dniu 13 października 2004 r., w debacie nad wotum nieufności dla ministra spraw zagranicznych, sam 
zainteresowany minister, Włodzimierz Cimoszewicz, stwierdził z kolei, że:

„(…). Kwestia reparacji jest od dawna uznana za zamkniętą w związku z tym tak dzisiaj ponownie krytykowanym 
oświadczeniem władz polskich z 1953 r. (…). Często przytaczane są argumenty z gatunku tych, które dotyczą 
prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa o publikacjach aktów władzy, decyzji rozmaitych 
itd. Te argumenty z punktu widzenia prawa międzynarodowego są bez znaczenia. Prawo międzynarodowe, 
zarówno obyczajowe, jak i to później spisywane w konwencji wiedeńskiej, klarownie zawsze definiowało, w jakich 
okolicznościach oświadczenie woli w imieniu państwa może być uznane za nieważne, może być podważone. 
Żadna z tych okoliczności, tak jak one są widziane przez prawo międzynarodowe, w tym przypadku nie zachodzi. 
Co więcej, przez kilkadziesiąt lat kolejne rządy, nie tylko PRL, ale także III Rzeczypospolitej, akceptowały to 
stanowisko, nie zmieniając poglądu, nie podnosząc tej kwestii. W związku z tym to oświadczenie było wielokrotnie 
bądź to w sposób czynny, jak np. notyfikacja tego stanowiska wobec ONZ, jak też w sposób bierny - przez 
niekwestionowanie go, potwierdzone. Dlatego też mówienie w tej chwili, że z przyczyn dotyczących wewnętrznej 
sytuacji w Polsce, takiej czy innej oceny ówczesnych władz PRL, powinniśmy zmierzać do podważenia ważności 
tego oświadczenia, tego stanowiska, to jest oczywiście pomysł na podważanie zupełnie elementarnych zasad 
stosunków międzynarodowych i regulacji prawno-międzynarodowych. Relatywizowanie znaczenia tego typu 
aktów, tego typu postępowania jest najprostszą metodą do tego, żeby zlikwidować prawo międzynarodowe”142.

Następnie dnia 19 października, 2004 r. Rada Ministrów zajęła stanowisko stwierdzające, że:

„Oświadczenie Rządu PRL z 23 sierpnia 1953 r. o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji wojennych Rząd RP 
uznaje za obowiązujące (…) Oświadczenie z 23 sierpnia 1953 r. było podjęte zgodnie z ówczesnym porządkiem 
konstytucyjnym, a ewentualne naciski ze strony ZSRR nie mogą być uznane za groźbę użycia siły z pogwałceniem 
zasad prawa międzynarodowego, wyrażonych w Karcie Narodów Zjednoczonych”.

Po wyborach w październiku 2005 r., w których władzę przejęła koalicja Prawa i Sprawiedliwości oraz 
Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin, podjęto działania techniczne związane z wypracowaniem stanowiska 
prawnego oraz inwentaryzacji strat Polski. Nie nastąpiła jednak realizacja uchwał Sejmu w perspektywie 
międzynarodowej. Nie zostało podniesione roszczenie. 

Po upadku rządu i przyspieszonych wyborach, rząd koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa 
Ludowego powrócił do koncepcji uznania sprawy reparacji za zamkniętą143. Stanowisko to nie zmieniło się, 

142  4 kadencja, 86 posiedzenie, 1 dzień - Minister Spraw Zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz (sejm.gov.pl) (6.11.2022).

143  Zob. Odpowiedź wiceminister H. Mościckiej-Dendys na interpelację nr 32862 w sprawie odszkodowań i reparacji wojennych. Interpelacja nr 32862 - tekst odpowiedzi - Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej (6.11.2022).
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mimo precedensu włoskiego (sprawa Ferrini), gdzie włoski sąd krajowy nakazał państwu niemieckiemu 
wypłacenie rodzinom ofiar zbrodni niemieckich odszkodowania w wysokości miliona euro (2008), a po 
przegranej Włoch na forum Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (naruszenie suwerenności 
niemieckiej i immunitetu państwa niemieckiego, 2012), włoski Trybunał Konstytucyjny skontrolował 
dokonane pod wpływem tego wyroku MTS zmiany ustawodawstwa i stwierdził, że w sytuacji zbrodni 
wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości zasada immunitetu państwowego nie ma zastosowania. Włosi 
(lub ich spadkobiercy), którzy uzyskają w sądzie krajowym pozytywny dla siebie wyrok, mogą dochodzić 
od państwa niemieckiego odszkodowań. Prawa człowieka gwarantowane przez włoską konstytucję mają 
pierwszeństwo wobec immunitetu. Trybunał Konstytucyjny odrzucił tym samym możliwość wykonania 
wyroku MTS.

Powrót do tematu reparacji od Niemiec nastąpił w 2015 r. po objęciu władzy przez koalicję Zjednoczonej 
Prawicy. Na początku była to zapowiedź medialna prezesa Prawa i Sprawiedliwości, której efektem było 
podjęcie prac eksperckich zakończonych wydaniem Raportu w sprawie strat wojennych. Finałem tego 
było przyjęcie w dniu 14 września 2022 r. przez Sejm uchwały w sprawie dochodzenia przez Polskę 
zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej, w której Sejm

„wzywa Rząd Republiki Federalnej Niemiec do jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, 
historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w Rzeczypospolitej Polskiej 
i obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką”. 
Sejm podkreśla też, że „Rzeczpospolita Polska nigdy nie otrzymała rekompensaty za straty osobowe oraz 
materialne spowodowane przez państwo niemieckie. Nigdy nie otrzymała też zadośćuczynienia za ogrom krzywd 
wyrządzonych polskim obywatelom. (…) oświadcza, że należycie reprezentowane państwo polskie nigdy nie 
zrzekło się roszczeń wobec państwa niemieckiego. Twierdzenie, że roszczenia te zostały prawomocnie wycofane 
lub przedawnione, nie ma żadnych podstaw – ani moralnych, ani prawnych. Krzywda milionów Polaków krzyczeć 
będzie, dopóki nie zostanie sprawiedliwie naprawiona”144. 

W konsekwencji rządowi niemieckiemu została w dniu 4 października 2022 r. przedstawiona przez rząd 
polski nota dyplomatyczna z żądaniem wypłaty odszkodowań z tytułu II wojny światowej w wysokości 6 
bln 220 mld zł145.

2. Odszkodowania indywidualne w relacjach z Niemcami po 1990 r.

Kolejny etap zaspokajania roszczeń obywateli Polskich z tytułu prześladowań niemieckich w trakcie II 
wojny światowej rozpoczął się w 1991 r. 146 

W Polsce została powołana Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. Na podstawie zawartej w formie 
wymiany not Umowy z dnia 16 października 1991 r. w sprawie przekazania na rzecz Fundacji Polsko-

144  MP 2022, poz 902. 

145   zob. Reparacje. Polska będzie się domagać od Niemiec 6 bilionów 220 mld złotych - rp.pl (2.11.2022).

146  Por. J. Sułek, Niemiecka pomoc humanitarna i finansowa w latach 1991-2004 dla poszkodowanych przez III Rzeszę w Polsce. Problemy polityczne i prawne, (w:) W. M. Góralski 
(red. nauk.), Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. Warszawa 2004, s. 357. M. Muszyński, Świadczenia dla ofiar niemieckiego 
nazizmu w Polsce ze środków Fundacji «Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość». Krótkie studium zagadnień prawno-instytucjonalnych, „Przegląd Sejmowy” 2007 r., nr 5, s. 
224.
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Niemieckie Pojednanie sumy 500 mln. DEM, strona niemiecka wpłaciła (w trzech ratach) wskazaną sumę 
jako majątek założycielski FPNP. Miał być przeznaczony na pomoc dla szczególnie poszkodowanych 
polskich ofiar nazizmu. W nocie czytamy: „środki Fundacji przeznaczone zostaną wyłącznie dla szczególnie 
poszkodowanych ofiar prześladowania nazistowskiego. Fundacja  określi niezbędne przesłanki wypłaty 
świadczeń, tzn. kryteria ciężkich szkód na zdrowiu i obecnie trudnej sytuacji materialnej”. 

FPNP określiła wówczas poprzez akty wewnętrzne (uchwały i stanowiska) kryteria wypłaty. Do ubiegania 
się o pomoc ze środków Fundacji uprawnione były osoby uznane za ofiary szczególnych prześladowań 
nazistowskich. Jako formułę prześladowania traktowano147:

· pobyt w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, więzieniach i gettach;

· pobyt w obozach tzw. Polenlager na Śląsku148;

· zmuszanie przez okres co najmniej 6 miesięcy do wykonywania pracy niewolniczej na rzecz i na
terytorium III Rzeszy połączone z deportacją z miejsca zamieszkania;

· prześladowania stosowane wobec dzieci urodzonych i przebywających w obozach koncentracyjnych,
tzw. Polenlager na Śląsku lub więzieniach oraz dzieci Holokaustu, które w czasie trwania prześladowania
miały nie więcej niż 16 lat;

· prześladowania stosowane wobec dzieci odebranych ich rodzicom (opiekunom) w celu germanizacji,
pozbawionych opieki rodziców wskutek prześladowań nazistowskich, deportowanych wraz z rodzicami
na roboty przymusowe lub urodzonych w czasie deportacji;

· prześladowania stosowane wobec dzieci w formie pracy przymusowej niezależnie od miejsca jej
wykonywania.

Wypłatami objęto ponad 700 tys. żyjących w Polsce ofiar. Indywidualne świadczenie sytuowało się 
na średnim poziomie ok. 1,3 tys. zł. Wypłaty te zostały zamknięte w 2002 r. Wypłacona została suma 
całkowita 731 260 500 zł.149  

W umowie tej doszło do zrzeczenia się przez Polskę prawa do popierania roszczeń obywateli polskich 
prześladowanych z tytułu poglądów, rasy, wiary i światopoglądu150. 

147  Za: § 13 Regulaminu Komisji Weryfikacyjnej FPNP (niepublikowany, wersja z 1 września 1998 r., Archiwum FPNP).

148  M. Muszyński, Świadczenia dla ofiar… op. cit., s. 234. Lista takich obozów znajduje się w „Wykazie obozów koncentracyjnych, ośrodków zagłady i innych miejsc 
odosobnienia o podobnych warunkach pobytu” - zaakceptowanym przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie opinii Głównej 
Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu -IPN z dnia 23.10.1991 r. (w trybie art. 8, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz innych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego) wraz z uzupełnieniami;

149  W ramach tych wypłat, świadczenia nie objęły natomiast następujących grup: spadkobiercy ofiar zmarłych przed 8 stycznia 1992 r.; ofiary z tytułu szkód na osobie 
i majątku; pracujący przymusowo w warunkach deportacji krócej niż 6 miesięcy lub pracujący przymusowo bez spełnienia warunku deportacji; kierowani do prac sezonowych 
i przyuczani do zawodu; ofiary przymusowych wysiedleń; dzieci powyżej 16 roku życia pracujące w miejscu zamieszkania; osoby ukrywające się przed prześladowaniami. 
Oczywiście świadczenia nie otrzymały również osoby, które nie potrafiły przedłożyć zgodnie z wymaganym trybem stosownej dokumentacji dowodowej, że ich prześladowanie 
miało miejsce.

150  M. Muszyński, Świadczenia dla ofiar… op. cit., s. 228. Po zjednoczeniu Niemiec, 16 października 1991 r. został zawarty w formie wymiany not w sprawie wpłaty 
przez stronę niemiecką 500 mln DM na cele statutowe Polsko-Niemieckiej Fundacji Pojednanie. Środki fundacji przeznaczone były dla szczególnie poszkodowanych ofiar 
prześladowania nazistowskiego. Niemcy podkreślili, iż wypłacają tę sumę kierując się względami humanitarnymi, a więc nie poczuciem odpowiedzialności. Ze swej strony Polska 
potwierdziła, iż uważa sprawy będące przedmiotem porozumienia za ostatecznie uregulowane i zrezygnowała z ich dochodzenia w imieniu obywateli. Oba rządy podkreśliły 
natomiast, iż umowa nie oznacza ograniczenia praw ich obywateli. 



41 Prawnomiędzynarodowe podstawy niemieckich zobowiązań reparacyjnych na rzecz Polski.
dr hab. Mariusz Muszyński

W tym miejscu warto zastanowić się, w jakim zakresie potencjalne zrzeczenie objęło naruszone prawa 
jednostek. Oczywiście z klasycznego punktu widzenia można zamknąć problem uznając, że jednostka 
nie posiadała w prawie międzynarodowym możliwości dochodzenia swych roszczeń wynikających 
z wojny wobec drugiego państwa. W efekcie tego rodzaju akt objął z definicji prawa obywateli. Jednak 
z perspektywy czasu taka ocena nie jest w pełni trafna, ponieważ:

· po pierwsze, orzecznictwo potwierdza, że rozumienie zrzeczenie się przez państwo praw obejmuje
tylko naruszone prawa państwa, a ewentualnie także prawo do działań w imieniu obywateli w ramach
opieki dyplomatycznej. Prawa jednostki chronione prawem międzynarodowym oraz (teoretyczne) prawo
do dochodzenia odszkodowania za ich naruszenie pozostaje nienaruszone. Problemem jest natomiast
możliwość realizacji roszczeń bez pośrednictwa państwa w trybie prywatnoprawnym. W ten sposób
wypowiedział się np. austriacki Federalny Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu nr B 214/92-11-
G21/92-11 z 25 czerwca 1992 r.151 Obowiązywanie takiej koncepcji w stosunkach polsko-niemieckich
zaprezentowano również w przypadku roszczeń robotników przymusowych we wspomnianym wcześniej
polsko-niemieckim porozumieniu z 16 października 1991 r. w sprawie utworzenia Polsko-Niemieckiej
Fundacji „Pojednanie” (tzw. układ Kastrup - Żabiński);

· po drugie, porównanie oświadczenia rządu polskiego z innymi, kluczowymi dokumentami dotyczącymi
II wojny światowej świadczą przeciwko takiej ocenie152:

· w Traktacie państwowym  w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii podpisanym
w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r. znajduje się art. 23  dotyczący majątku austriackiego w Niemczech
i zrzeczenia się przez Austrię roszczeń wobec Niemiec. W ust. 3 do tego artykułu czytamy153:

„(...) Austria w imieniu własnym i w imieniu obywateli austriackich zrzeka się wszelkich roszczeń 
wobec Niemiec i obywateli niemieckich, które nie zostały uregulowane do dnia 8 maja 1945 roku, z 
wyjątkiem roszczeń wynikających z kontraktów i innych zobowiązań zawartych przed 13 marca 
1938 roku oraz z praw nabytych przed tą datą. (...)”

· w Traktacie pokoju z Włochami podpisanym w Paryżu dnia 10 lutego 1947 r.154 znajduje się art. 76,
w którym czytamy

„Włochy, w imieniu Rządu Włoskiego i obywateli włoskich, zrzekają się dochodzenia wobec 
Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych wszelkich roszczeń jakiegokolwiek rodzaju, 
wynikających bezpośrednio z wojny lub z kroków podjętych w wyniku istnienia w Europie po dniu 
1 września 1939 stanu wojny, bez względu na to, czy zainteresowane Mocarstwo Sprzymierzone lub 
Stowarzyszone było w danym czasie w stanie wojny z Włochami, czy nie. (...)”

151  Podstawę do wydania takiej opinii stanowiła skarga na art. 7 zawartej przez Austrię umowę o odszkodowaniu globalnym z NRD. Zarzut brzmiał: państwo nie ma prawa 
w imieniu obywateli zrzekać się roszczeń dotyczących restytucji własności.

152  Tak samo patrz: S. Hambura, Opinia prawna do poselskiego projektu uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie reparacji Niemiec na rzecz Polski. Wyd. Sejmowe 
-Informacje i Opinie. IP-105 P. 9. stycznia 2004 r.

153  treść  traktatu patrz: Dz.U.57.19.94

154  treść traktatu patrz: Dz.U.49.50.378
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· podobna klauzula znajduje się np. w traktacie pokoju z Finlandią, która zrzeka się wszelkich roszczeń 
„(...) w imieniu Rządu Fińskiego i fińskich obywateli (...)”.

Kiedy na tym tle spojrzymy na tekst uchwały Rady Ministrów z 23 sierpnia 1953 r., także widać, że wcale 
nie wynika z niej, by Polska miała zamiar zrzekać się praw swoich obywateli. Zrzeczenie objęło 
bowiem jedynie spłaty odszkodowań na rzecz Polski. (...).”

Powyższe pozwala na wniosek, że dopuszczalne są ciągle indywidualne, osobiste dochodzenia roszczeń za 
zbrodnie niemieckie przez Polaków, aczkolwiek ze względu na brak drogi prawnej w prawie niemieckim, 
jest to równoznaczne z utratą przez jednostki możliwości dochodzenia odszkodowania. Dopuszczalne są 
również działania państwa poprzez rozwijanie zakresu samych zbrodni.

W dniu 19 września 1995 r. zawarta została również Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych 
a rządem RFN dotycząca zadośćuczynienia na rzecz obywateli USA, którzy byli ofiarami 
narodowosocjalistycznego prześladowania (Agreement between the Government of the United States of 
America and the Government of the Federal Republic of Germany Concerning Final Benefits to Certain United 
States Nationals Who Were Victims of National Socialist Measures of Persecution). Objęła ona jedynie 
roszczenia tych osób, które w momencie prześladowania były już obywatelami Stanów Zjednoczonych 
oraz do dnia jej zawarcia nie otrzymały odszkodowania od Republiki Federalnej Niemiec. Rząd Republiki 
Federalnej Niemiec zobowiązał się do wypłacenia Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki trzy miliony 
niemieckich marek w ciągu 30 dni od momentu od wejścia w życie umowy. Dla ewentualnych kolejnych 
przypadków roszczeń nie znanych w momencie zawierania, oba rządy wyraziły wolę ewentualnych 
dalszych negocjacji dodatkowej sumy ryczałtowej. Podział kwoty wśród indywidualnych odbiorców 
pozostawiono w gestii Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki.

3. Odszkodowania indywidualne od Niemiec po 2000 r.

W wyniku porozumienia politycznego z 17 lipca 2000 r. w Berlinie zwanego Wspólnym Oświadczeniem 
(Joint Statement on occasion of the final plenary meeting concluding international talks on the preparation 
of the Foundation “Remembrance, Responsibility and the Future), Republika Federalna Niemiec uchwaliła 
ustawę federalną z dnia 2 sierpnia 2000 r. o utworzeniu Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość 
(Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”)155. Powołana fundacja 
dysponowała kapitałem założycielskim w wysokości 10 mld DEM zgromadzonym poprzez darowiznę na 
jej rzecz z niemieckiego Skarbu Państwa (5 mld) oraz przedstawicieli niemieckiego przemysłu (5 mld). Na 
wypłaty przeznaczona została suma 10 mld DEM, z czego na rzecz polskich ofiar niemieckiego nazizmu 
przeznaczona została suma 1,812 mld DEM156.

Punktem wyjścia do negocjacji była specyficzna sytuacja, jaka wytworzyła się w 1998 r. w Stanach 
Zjednoczonych. Firmy niemieckie korzystające w czasie II wojny światowej z pracy więźniów oraz  

155  Bundesgesetzblatt: BGBl. 2000 I 1263. Tłumaczenie na język polski pochodzi z dokumentów FPNP (patrz też: strona internetowa FPNP).

156  M. Muszyński, Świadczenia dla ofiar… op. cit., s. 224.
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robotników niewolniczych i przymusowych, a także RFN, stanęły wówczas wobec groźby procesów 
sądowych w formie pozwów zbiorowych. Sytuacja ta nie byłaby korzystna dla wizerunku i interesów 
firm, jak i państwa niemieckiego, dlatego zainteresowane strony siadły do stołu negocjacyjnego. 
W efekcie państwo niemieckie powołało w drodze ustawy fundację prawa publicznego i wyposażyło ją 
przy współudziale przemysłu niemieckiego w stosowny kapitał oraz nałożyło ustawowe zadania, a Stany 
Zjednoczone zapewniły RFN w Umowie międzyrządowej z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie Fundacji 
„Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (Agreement between the Government of the United States of 
America and the Government of the Federal Republic of Germany concerning the Foundation “Remembrance, 
Responsibility and the Future”), gwarancje „pokoju prawnego” na terytorium Stanów Zjednoczonych157. 

Zgodnie z tą ustawą, powołana Fundacja za pośrednictwem, tzw. organizacji partnerskich (w przypadku 
obywateli polskich taką organizacją była przede wszystkim Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie) 
wypłacała świadczenia dla więźniów obozów i gett oraz dla robotników przymusowych, deportowanych 
ze swojej ojczyzny na teren III Rzeszy lub na tereny przez nią okupowane i tam zmuszonych do pracy 
w przedsiębiorstwach zarobkowych lub w sektorze publicznym. Dodatkowo w ramach tzw. klauzuli 
otwartości dopuszczono możliwość objęcia świadczeniami również robotników rolnych, dzieci wywiezione 
wraz z rodzicami deportowanymi na roboty przymusowe, dzieci urodzone w czasie trwania pracy 
przymusowej rodziców na terenie III Rzeszy, osoby pozbawione wolności w więzieniach, aresztach 
i obozach przejściowych oraz ofiary eksperymentów pseudomedycznych, które z mocy ww. ustawy 
niemieckiej nie zostały objęte świadczeniami. Ponadto o wypłatę świadczeń ubiegać się mogły również 
osoby, których mienie zostało naruszone wskutek prześladowań rasowych przy istotnym, bezpośrednim 
i przyczyniającym się do powstania szkód udziale niemieckich przedsiębiorstw158. 

Wypłaty świadczeń z tego tytułu zostały zakończone 30 września 2006 r. Fundacja Polsko-Niemieckie 
Pojednanie (FPNP) ogółem przekazała świadczenia ze środków niemieckiej Fundacji Pamięć, 
Odpowiedzialność i Przyszłość dla 484 tys. osób uprawnionych na kwotę ponad 3, 5 mld PLN (975, 5 
mln EUR)159.

Stan ten trwał do 4 października 2022 r., kiedy rząd polski złożył rządowi niemieckiemu notę 
dyplomatyczną z żądaniem wypłaty odszkodowań z tytułu II wojny światowej w wysokości 6 bln 220 mld 
zł160. Roszczenie objęło zarówno straty państwa, jak i ofiary prześladowań. 

157  Por. J. Sułek, Świadczenia finansowe dla byłych robotników niewolniczych i przymusowych III Rzeszy oraz innych ofiar nazizmu. Bilans wypłat w Polsce z lat 1999-2004, (w:) W. 
M. Góralski (red. nauk.), Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. Warszawa 2004, s. 377.

158  Były to: dla organizacji właściwej dla Rzeczpospolitej Polskiej - 1,812 mld DM, dla organizacji właściwej dla Republiki Ukrainy i Republiki Mołdawii - 1,724 mld DM, dla 
organizacji właściwej dla Federacji Rosyjskiej oraz Łotwy i Litwy - 835 mln DM, dla organizacji właściwej dla Republiki Białorusi i Republiki Estonii - 694 mln DM, dla organizacji 
właściwej dla Republiki Czeskiej - 423 mln DM, dla organizacji właściwej dla nie żydowskich uprawnionych (IOM) - 800 mln DM, dla organizacji właściwej dla żydowskich 
uprawnionych (JCC) - 1,812 mld DM.

159  Krąg odbiorców został również ograniczony poprzez wprowadzenie stosownego ustawowego terminu. Świadczenie finansowe ze środków niemieckiej Fundacji „Pamięć, 
Odpowiedzialność i Przyszłość” mogły otrzymać jedynie osoby żyjące w dniu 16 lutego 1999 r. Jeżeli osoba uprawniona do uzyskania należnego jej świadczenia zmarła po 
tej dacie, uprawnionymi do uzyskania świadczenia były osoby wskazane w ustawie (tzw. szczególni następcy prawni). Są to w pierwszej kolejności żyjący współmałżonek 
oraz żyjące dzieci w równych częściach - niezależnie od ich liczby. W przypadku braku współmałżonka (śmierć, rozwód, unieważnienie małżeństwa) całość świadczenia 
przysługiwała dzieciom w równych częściach. Przy braku potomstwa całość otrzymywał współmałżonek. Jeżeli uprawniony nie pozostawił ani współmałżonka, ani dzieci, 
świadczenia mogli nabyć jego wnuki, a przy braku również wnuków, rodzeństwo. M. Muszyński, Świadczenia dla ofiar… op. cit., s. 249.

160   zob. Reparacje. Polska będzie się domagać od Niemiec 6 bilionów 220 mld złotych - rp.pl (2.11.2022).
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Część siódma: wnioski.

1. Wnioski wyjściowe w sprawie reparacji przysługujących Polsce od Niemiec.

· po pierwsze, samo pojęcie reparacji ma dość ogólną treść. W dyskursie publicznym, jaki powstał po
ujawnieniu, że rząd polski skierował notę z żądaniami wobec Niemiec, pojawiają się zarzuty, że w nocie
dyplomatycznej nie pada słowo reparacje. Dla roszczeń Polski użyte słowa nie są ważne. W praktyce
dyplomatycznej, nawet ostatnich 100 lat, używane były zamiennie różne określenia, które oznaczały to
samo roszczenie reparacyjne. Ich treść, a wiec zakres przedmiotowy roszczenia, warunkowała natomiast
konkretna sytuacja wojenna, czyli zakres działań podmiotu, do którego były skierowane, naruszających
prawo międzynarodowe. I tak po I wojnie światowej pod pojęciem reparacji od Niemiec (Reparation,
Reparations, Widergutmachung) kryły się roszczenia o odszkodowanie określone (zdefiniowane) w traktacie
wersalskim. Po II wojnie światowej treść tego pojęcia zmieniła się znacząco, bo inny był zakres naruszeń
prawa międzynarodowego.

Po II wojnie światowej użyto pojęcia “damage caused by Germany to Allied Nations in this war”. Jest to z kolei 
nieostre sformułowanie. Można je interpretować dość swobodnie. W ten sposób mocarstwa uznały, że 
Niemcy muszą wypłacić odszkodowanie w możliwie szerokim zakresie, czyli zostawiły problem wysokości 
jako otwarty. Zakres ten zaczęła dopiero definiować praktyka powojenna w sytuacji tzw. zimnej wojny 
między dotychczasowymi sojusznikami;

· po drugie, reparacje należne Polsce stanowią zadośćuczynienie za szkody i straty wynikające z agresji
i okupacji niemieckiej. Są jedną z form ponoszenia odpowiedzialności przez Niemcy. Znajdują umocowanie
wprost w prawie międzynarodowym publicznym, a ustalenia aliantów, w tym Umowa poczdamska,
stanowią rozwiązania o charakterze technicznym i szczegółowym. Sama Umowa poczdamska nałożyła
w tym zakresie pewne obowiązki na ZSRR, dając jednocześnie Polsce uprawnienia do pobierania reparacji
za jego pośrednictwem ze wskazanej części majątku niemieckiego. Było to jednak rozwiązanie dotyczące
tylko kwestii technicznej. Wszelkie tezy pojawiające się w polskiej doktrynie o pochodnym prawie Polski
do reparacji (od ZSRR) i ograniczeniu prawa tylko do NRD są błędne161. Nawet ewentualne zrzeczenie
się pobierania reparacji przez ZSRR czy (teoretycznie) odmowa wypłaty Polsce, nie likwidowała prawa
Polski, lecz skutkowała jako delikt umowny w stosunkach między trzema mocarstwami - stronami
Umowy poczdamskiej, a także dwustronnych stosunkach ZSRR-PRL. Polska mogłaby wówczas żądać
przedefiniowania sposobu pobierania reparacji;

· po trzecie, Umowa poczdamska nie była właściwym traktatem pokojowym, ani traktatem reparacyjnym,
które regulowałyby ostatecznie sprawę reparacji wojennych od Niemiec. W polskiej doktrynie prof. A.
Klafkowski nazywał ją „preliminarium” do traktatu pokoju.

Zgodnie z treścią Umowy poczdamskiej, traktat pokoju miał być przygotowany przez Radę Ministrów 
Spraw Zagranicznych trzech mocarstw (jako peace settlement for Germany), który państwo niemieckie 

161  ZSRR też miało prawo do reparacji ze zachodnich stref okupacyjnych (15%  w zamian za żywność, 10% bez świadczeń wzajemnych - patrz: Umowa poczdamska, cz. 
„Odszkodowania”, pkt. 4, a z tej części także przysługiwał udział Polsce (patrz: art. 2 umowy z 16 lipca 1945 w sprawie wynagrodzenia szkód wyrządzonych przez okupację 
niemiecką).
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miało przyjąć, kiedy „powstanie rząd niemiecki zdatny do tego”. Z perspektywy czasu należy to rozumieć 
jako rząd zjednoczonego w 1990 r. państwa niemieckiego. W tej sytuacji wszystkie uregulowania Umowy 
poczdamskiej i aktów związanych z jej wykonaniem (także kwestii reparacyjnych w pełnym zakresie - 
techniki pobierania, wysokości, zakresu roszczeń państw, itp.) należy traktować jako rozwiązania wstępne 
- do ewentualnej ostatecznej weryfikacji w traktacie pokoju. Ocenę taką potwierdzają dokumenty
z okresu nawiązywania przez Polskę stosunków dyplomatycznych z RFN162, a także praktyka traktatowa
i dyplomatyczna państw zachodnich;

· po czwarte, taka też była polityka państw zachodnich wobec Niemiec. Wszelkie działania dotyczące
reparacji, także traktatowe, zawsze zawierały zastrzeżenie tymczasowości i odniesienie do ostatecznej
weryfikacji przy zawieraniu regulacji pokojowej. To wymuszało tymczasowe podejście także u samych
Niemców (RFN). Po stronie wschodniej działania reparacyjne podporządkowano dodatkowo kwestii
współpracy krajów socjalistycznych i walki z kapitalizmem. Stąd problem się skomplikował, bo traktowano
go fragmentarycznie jak zamknięty. Aczkolwiek adresatem tego przywileju była jednak wyłącznie
socjalistyczna część Niemiec (NRD). W stosunku do RFN podkreślano na różny sposób i w różnych
zakresach otwartość roszczeń. Ten brak jednoznaczności miał charakter stały i niewątpliwie wpłynął
i wpływa do dzisiaj na cały kontekst sprawy.

2. Wnioski co do zrzeczenia się reparacji od Niemiec w 1953 r.

· po pierwsze, na wstępie wnioskowania trzeba podkreślić, że nie jest trafne poszukiwanie argumentacji
dla braku związania Polski uchwałą rządu PRL z 1953 r. w sferze prawa krajowego. Zgodnie z prawem
międzynarodowym, nie jest dopuszczalne powoływanie się na postanowienia prawa wewnętrznego dla
odmowy wykonania zobowiązania, czy stwierdzenia nieistnienia zobowiązania, choć w tym ostatnim
przypadku dopuszczalna jest sytuacja, kiedy jego zaciągnięcie odbyło się przy oczywistym (widocznym
dla drugiej strony) pogwałceniu prawa krajowego. Stąd argumenty oparte o naruszenie Konstytucji PRL
lub braku legitymizacji rządy komunistycznego, nie będą działały. Braku związania należy poszukiwać
w argumentacji dopuszczalnej przez prawo międzynarodowe.

· po drugie, z dzisiejszej perspektywy jednoznaczne określenia charakteru prawnego oświadczenia rządu
PRL z 1953 r. i jego skutków nie jest łatwe. Kiedy słusznie odrzucimy wszelkie insynuacje, że 23 sierpnia
1953 r. powstało zobowiązanie umowne, powstanie problem. Każda próba jego skonkretyzowania
wskazuje istnienie szeregu błędów, bo oświadczenie wykazuje część cech aktu jednostronnego, aczkolwiek
nie spełnia całości jego wymogów, co musi je dyskwalifikować, jako tworzące zobowiązanie Polski. W ten
sposób oświadczenie należałoby oceniać jako wadliwie złożone oświadczenie państwa. W konsekwencji
powstała sytuacja, w której zaistniały akt nie ma żadnych skutków w płaszczyźnie międzynarodowej, choć
praktyka PRL może czasem temu przeczyć.

Z drugiej strony sama treść oświadczenia jest niejasna. Problem dotyczy zarówno pojęcia „Niemcy”, czyli 
adresata oświadczenia, jak i treści pojęcia „odszkodowanie”, a więc zakresu reparacji wojennych. Trudno 
jest więc zdefiniować intencje rządu. Z tej perspektywy, nawet przy uznaniu formalnej skuteczności 

162  Patrz dokumenty w: S. Dębski, W. M. Góralski, Problem reparacji… op. cit.



46 Prawnomiędzynarodowe podstawy niemieckich zobowiązań reparacyjnych na rzecz Polski.
dr hab. Mariusz Muszyński

oświadczenia o zrzeczeniu,  praktyka powojenna PRL jest sprzyjająca istnieniu polskich roszczeń, 
przynajmniej w zakresie roszczeń za zbrodnie niemieckie.  

· po trzecie, wątpliwości wobec skuteczności zrzeczenia wzmacnia otoczenie prawne tego aktu. Należy
pamiętać, że Umowa poczdamska odsyłała do regulacji końcowej sprawy Niemiec, a więc i kwestii
reparacji, w przyszłym „rozwiązaniu pokojowym” z rządem niemieckim, który będzie w stanie je przyjąć163.
Nie ma wątpliwości, że chodziło o rząd jednolitego państwa niemieckiego (zjednoczonych Niemiec).
Dlatego rozwiązania dokonywane indywidualnie przez ZSRR i Polskę w relacjach z NRD można postrzegać
tylko jako paralelne do Układu londyńskiego w sprawie długów z 1953 r. zawartego przez państwa
zachodnie z RFN. W 1953 r. brak było po stronie niemieckiej podmiotu uprawnionego do ostatecznego
zamknięcia problemu reparacji. Dlatego w świetle prawa międzynarodowego skutki działania rządu PRL
w 1953 r. - jeżeli uznamy oświadczenie za skuteczne -  mogły mieć tylko charakter wstępny. Skutkowały
więc faktycznie w dwóch płaszczyznach: uprawniały Polskę do zaprzestania pobierania reparacji (od NRD)
i wymagały potwierdzenia zrzeczenia w procesie zamykania sprawy niemieckiej (zjednoczenia Niemiec),
tym bardziej że w tzw. zachodniej puli reparacyjnej był przyznany udział dla ZSRR, a w tym udziale część
dla Polski164.

· po czwarte, o tym, że problemu „odszkodowań” ze strony Niemiec nie można traktować jako zamkniętego
w relacjach polsko-niemieckich świadczy fakt poszukiwania dodatkowego potwierdzenia przez RFN.
W szczególności widać to w negocjacjach Układu o normalizacji stosunków. Wskazuje to na istnienie
w momencie nawiązywania stosunków dyplomatycznych szeregu wątpliwości co do skuteczności
zrzeczenia, a przynajmniej rozciągnięcie jego działania także na RFN. A contrario oznacza to świadomość
dalszego istnienia roszczeń polskich w okresie PRL.

· po piąte, wbrew przyjętemu w doktrynie stanowisku, traktat 2+4 wcale nie wiąże Polski.
Przynajmniej w sensie prawnym. Jest on umową zawartą między innymi państwami. W świetle prawa
międzynarodowego nie może nakładać zobowiązań (odstąpienia od reparacji) na państwo trzecie, jakim
jest Polska, bez jego zgody. Zgoda musi być wyrażona w sposób wyraźny. Milczenie Polski w sprawie
reparacji w momencie zawierania tego traktatu do niczego Polski nie zobowiązuje;

· po szóste, fakt wejścia Polski w lata 90. XX w. z ciągle otwartym pakietem roszczeń reparacyjnych
potwierdza niewątpliwie opisane wcześniej zachowanie Niemców.

3. Wnioski co do charakteru działań Polski po 1990 r. i wpływu tych działań na
aktualność roszczeń.

· po pierwsze, sytuacja Polski w kontekście reparacji od Niemiec była w latach 90. XX w. warunkowana
dwoma kwestiami. Z jednej strony dominowało spojrzenie niemieckie na temat finalnej (zamykającej) roli
traktatu 2+4 w tym kontekście, z drugiej kontynuowany był temat odszkodowań indywidualnych. Niemcy

163  Zob. A. Klafkowski, Projekt traktatu pokoju z Niemcami z 10.01.1959, Przegląd Zachodni 1962, nr 1, s. 12. Reparacje jako materialnoprawny element przyszłego traktatu 
pokoju.

164  Państwa zachodnie wstrzymały jednak pobieranie reparacji na podstawie Umowy londyńskiej w sprawie długów Niemiec z 1953 r. do czasu ostatecznego zamknięcia 
sprawy w traktacie pokoju (ze zjednoczonymi Niemcami). Nie wolno przy tym zapominać, że praktycznie od 1947 r. nie były realizowane przez aliantów zachodnich 
zobowiązania reparacyjne należne ze strefy zachodniej ZSRR (na podstawie Umowy poczdamskiej), a więc i Polsce (na podstawie polsko-radzieckiej Umowy z 16 sierpnia 
1945 r.). Przyjęcie Umowy londyńskiej z 1953 r. przekreśliło jakąkolwiek możliwość ich uzyskania aż do ostatecznej regulacji sprawy niemieckiej (1990). 
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wpłacając środki na cele powołanej Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, chcieli również zamknąć i ten 
aspekt sprawy. Tym bardziej, że sprzyjała temu sytuacja polityczna i integracyjne aspiracje Polski, która 
w zachodnim sąsiedzie widziała „adwokata” swoich oczekiwań. 

Cel niemiecki nie został osiągnięty ze względu na wydarzenia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie 
pod groźbą procesów, przedsiębiorstwa niemieckie zgodziły się na dodatkowe wypłaty świadczeń z tytułu 
wykorzystywania w trakcie II wojny światowej pracy robotników przymusowych. Powołana niemiecka 
Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość zamknęła wypłaty w 2006 r. 

· po drugie, w tym okresie powróciła także pierwszy kontekst reparacyjny, którego apogeum osiągnięto
w 2004 r., a przejawem tego były opisane uchwały Sejmu i kontrstanowisko rządu SLD/PSL. To ostatnie
niewątpliwie w istotny sposób zburzyło istniejący stan prawny. Przecież mimo istnienia w obrocie
międzynarodowym uchwały rządu PRL z 1953 r., jej status, jaki i zakres były niejasne. To dawało Polsce
dość znaczący punkt podparcia do próby wzruszenia status quo.

Pojawienie się stanowiska rządu SLD/PSL (2004) w postaci politycznego oświadczenia w sposób 
jednoznaczny potwierdzającego niemieckie oceny co do roli uchwały rządu PRL z 1953 r. dla 
kwestii reparacyjnych, znacząco tę pozycję Polski osłabiło. Wprawdzie znów z perspektywy 
prawnomiędzynarodowej, można podnosić wątpliwości co do skuteczności tego oświadczenia rządowego 
z 2004 r., w tym m.in. zarzucać, że było skierowane na użytek wewnętrzny, albo, że nie było zrzeczeniem, 
tylko potwierdzeniem wątpliwego zrzeczenia z 1953 r., jednak wymowa polityczna godziła ewidentnie 
w podstawy dotychczas wypracowanej w Polsce oceny stanu prawnego165.

W powstały kontekst wpisał się także brak jakichkolwiek działań rządu koalicji PiS/LPR/Samoobrona, jak 
i utrwalenie milczenia w kwestii ewentualnych roszczeń przez kolejny rząd PO/PSL. 

· po trzecie, powyższe stworzyło trudną sytuację dla wyjściową dla powrotu kwestii reparacji do agendy
polsko-niemieckich relacji dwustronnych. Dało stronie niemieckiej więcej argumentów na rzecz odmowy
dialogu w tej sprawie. Zwiększyło też katalog przykładów, na jakie Berlin może się powoływać, chcąc
uzasadnić tezę o skutecznym zrzeczeniu się przez Polskę reparacji, w tym na słowa potwierdzające,
pochodzące z aktualnego stanowiska rządowego.

4. Wnioski końcowe.

· po pierwsze, podstawy dla istnienia roszczeń reparacyjnych Polski od Niemiec są oczywiste. Mają one
niezaprzeczalny charakter prawny. W XX w. rozwój prawa międzynarodowego osiągnął etap, w którym
odpowiedzialność za naruszenie prawa międzynarodowego miała mocne umocowanie. Potwierdzały to
liczne orzeczenia międzynarodowe;

· po drugie, agresja Niemiec wobec Polski była też niewątpliwie naruszeniem prawa międzynarodowego.
I nie chodzi tu o łamanie ewentualnych umów, ale naruszenie obowiązującego standardu zakazu agresji,

165  Odrębny kontekst stanowi pytanie, czy rząd w świetle obowiązującej Konstytucji miał prawo wygłaszać tego rodzaju deklaracje wiążące się z potencjalnymi skutkami 
finansowymi. Oczywiście nie wpływa to na skutki w płaszczyźnie międzynarodowej, ale otwiera pytanie o odpowiedzialność polityczną członków rządu przez Trybunałem 
Stanu.
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jak i zbrodnicze działania wobec ludności i majątku (państwowego i prywatnego) w trakcie okupacji. 
Bezdyskusyjne jest także istnienie w tym okresie zakazu agresji. Owszem, obowiązujący wówczas standard 
pochodzący z Paktu Ligi Narodów dopuszczał w pewnych przypadkach działania wojenne. Jednak Niemcy 
nie tylko nie dotrzymali wskazanych tam warunków uruchomienia siły jako działania chroniącego interes 
i honor państwa, ale wprost naruszyli powstały równolegle standard zakazu agresji. Ten ostatni ujawnił 
się w Traktacie przeciwwojennym zawartym 27 sierpnia 1928 r. i tzw. nocie Stimsona166, która została 
potwierdzona na konferencji w Limie 1938 r. jako stanowisko państw regionu amerykańskiego. Do 
stanowiska USA przyłączyła się także Liga Narodów na podstawie uchwały Zgromadzenia Ligi z 11 marca 
1932 r.167 Równocześnie na kontynencie amerykańskim zawarty został Traktat antywojenny o zakazie 
agresji i o koncyliacji (Pakt Saavadera-Lamasa) z 10 października 1933 r. W ten sposób zakaz agresji 
potwierdziły wszystkie państwa wchodzące w skład ówczesnej społeczności międzynarodowej. Stąd po II 
wojnie światowej pojawiło się również stanowisko, by reparacje niemieckie traktować jako karę za agresję;

· po trzecie, roszczenia zwycięskich państw zostały skonkretyzowane wstępnie w Umowie poczdamskiej
i innych dokumentach prawnych przyjętych w związku z tą Umową. Rozpoczęto też procedurę pobierania
reparacji. Trwała ona do czasu, aż sytuacja polityczna zablokowała te działania. Po stronie polskiej
sformowane zostało opisane oświadczenie Rządu PRL z 23 sierpnia 1953 r.;

· po czwarte, blokada ta nie była jednak szczelna w sensie politycznym i faktycznym. Strona polska
podnosiła i otrzymywała praktycznie do końca XX w. różne świadczenia stanowiące element szerokiego
pojęcia reparacji z tytułu wojny i zbrodni niemieckich. Owszem, wobec różnicy stanowisk prawnych co
do skutku i zakresu podmiotowego oświadczenia Rządu PRL, pomijano kwestie sporne w ten sposób,
że przyjmowano świadczenia od Niemiec w formule ex gratia, nie naciskając na twarde umocowanie
ich w konstrukcji odpowiedzialności. Z drugiej strony Polska odmawiała jednoznacznego potwierdzenia
szerokiego zrzeczenia się swoich praw do reparacji wojennych;

· po piąte, prawo to było jednak w różny sposób ograniczane działaniami politycznymi i prawnymi. Za
czasów PRL były to wystąpienia na form ONZ, a po 1990 r., w umowie Kastrup-Żabiński,  zrzeczenie
się prawa do wykonywania opieki dyplomatycznej poprzez popieranie roszczeń obywateli polskich
prześladowanych przez Niemców z tytułu poglądów, rasy, wiary i światopoglądu. Negatywnie na
polskie roszczenia wpłynęło też niewątpliwie przemilczenie roszczeń w procesie przyjmowania traktatu
2+4. W mojej ocenie nie wystąpiła tam jeszcze masa krytyczna, pozwalająca na uznanie utraty praw.
Każda z tych sytuacji była na swój sposób warunkowana politycznie (presja polityczna) i stanowiła pole
dochodzenia innych interesów. Ważne, że nie podejmowano tam działań jednoznacznie podważających
istotę roszczenia. Dlatego Polska w lata 90 XX w. wkroczyła z otwartym co do zasady roszczeniem
reparacyjnym od Niemiec;

· po szóste, dwustronne polsko-niemieckie regulacje niektórych roszczeń wynikających z wojny pokazują,
że możliwe jest także rozstrzygniecie całego problemu w relacjach dwustronnych i nie trzeba – jak

166  W dniu 7 lutego 1932 r. sekretarz stanu USA Stimson skierował do rządów Chin i Japonii jednobrzmiące noty, zawierające następujący tekst:“In view of the present 
situation and of its own rights and obligations therein, the American Government deems it to be its duty to notify both the Government of the Chinese Republic and the 
Imperial Japanese Government that it cannot admit the legality of any situation de facto nor does it intend to recognize any treaty or agreement entered into between 
these governments, or agents thereof, which may impair the treaty rights of the United States or its citizens in China, including those which relate to the sovereignty, the 
independence or the territorial and administrative integrity of the Republic of China, or to the international policy relative to China, commonly known as the Open Door Policy; 
and that it does not intend to recognize any situation, treaty, or agreement which may be brought about by means contrary to the covenants and obligations of the Pact of Paris 
of August 27, 1928, to which treaty both China and Japan, as well as the United States, are parties.”

167  Czytamy tam: “The Assembly (...) declares that it is incumbent upon the Members of the League of Nations not to recognize any situation, treaty, or agreement which may 
be brought about by means contrary to the Covenant of the League of Nations or to the Pact of Paris.”
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wskazują niektórzy przeciwnicy podnoszenia roszczeń – korzystać tu z zapowiedzianego w Umowie 
poczdamskiej pośrednictwa ZSRR (dziś Rosji);

· po siódme, istotnym zachwianiem polskich praw z perspektywy politycznej były natomiast niektóre
zachowania organów państwa po 2000 r. Pierwsze z nich to sytuacja w 2004 r. wywołana sporem rządu
SLD/PSL (rząd Belki) z Sejmem w kwestii reparacji. Przyjęte przez ten rząd 19 października 2004 r.
oświadczenie, w którym czytamy, że „Oświadczenie Rządu PRL z 23 sierpnia 1953 r. o zrzeczeniu się przez
Polskę reparacji wojennych Rząd RP uznaje za obowiązujące (…) Oświadczenie z 23 sierpnia 1953 r. było
podjęte zgodnie z ówczesnym porządkiem konstytucyjnym, a ewentualne naciski ze strony ZSRR nie mogą być
uznane za groźbę użycia siły z pogwałceniem zasad prawa międzynarodowego, wyrażonych w Karcie Narodów
Zjednoczonych”, zdecydowanie osłabiło polityczna pozycję państwa. Tym bardziej, że de facto do 2018 r.
polityka milczenia w sprawie reparacji była kontynuowana przez kolejne rządy;

· po ósme, oczywiście oświadczenie to znów nie jest jednoznaczne w sensie prawnym. Owszem, uznaje
Oświadczenie z 1953 r. za obowiązujące. Z drugiej strony zauważmy, że klasyczna negacja dotyczy
tylko odrzucenia przesłankę groźby jako wady tego świadczenia, jak i naruszenia ówczesnego porządku
konstytucyjnego. Obie te przesłanki byłby jednak mało pomocne przy próbie zanegowania skutków
Oświadczenia Rządu PRL, ze względu na trudności z udowodnieniem ich rzeczywistego przełożenia na
fakty i wywołania w związku z tym skutku unieważniającego w prawie międzynarodowym. Wiązałyby
się też z uznaniem w sensie dorozumianym pierwotnego zaistnienia skutku zrzeczenia się roszczeń przez
Polskę;

· po dziewiąte, taka treść nie wnika natomiast w szeroko kontestowany od lat zakres podmiotowy skutków
Oświadczenia rządu PRL (treść pojęcia Niemcy), jak i przedmiotowy (kontekst rozumienia zawartego
tam słowa „reparacje”). To niewątpliwie pozwala dalej, choć z utrudnionej politycznie pozycji podnosić
roszczenia wobec Niemiec;

· po dziesiąte, utrudnienie dotyczy jednak kontekstu instrumentalnego. W prawie międzynarodowym
istnieją obecnie dwie teoretyczne drogi do dochodzenia takich roszczeń. Pierwsza to droga sądowa
– postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości (pod warunkiem zgody na
jurysdykcję MTS ze strony obu zainteresowanych stron). Druga to dialog dwustronny, tak na drodze
dyplomatycznej wzmocnionej elementami samopomocy, jak i poprzez powołanie specjalnej komisji w tym
celu;

· po jedenaste, ograniczenie instrumentalne polega na tym, że – w mojej ocenie – pierwsza z dróg jest
nie tylko ograniczona formalnie, ale też – przy braku jednoznaczności zrzeczenia, a z drugiej strony przy
wielu wątpliwościach co do istnienia roszczeń, dość ryzykowna. Należy pamiętać, że MTS jest organem
który rozstrzyga spory z uwzględnieniem szerokich skutków potencjalnego wyroku dla społeczności
międzynarodowej. Oznacza to brak progresywności poglądów i zachowawczość. Szanse na wyrok
pozytywny dla Polski mimo szeregu moralnych i politycznych racji, w płaszczyźnie prawnej są niewielkie.

· po dwunaste, dlatego o wiele bardziej racjonalna wydaje się włączenie problemu jako stałego punktu
dialogu dwustronnego, jak i umieszczenie go w polityce medialnej rządu. Tu szanse są znacząco większe.
Należy się jednak liczyć z tym, że konsekwencją ewentualnej zgody Niemiec będzie potrzeba jednoznacznego
i twardego prawnie zamknięcia sprawy reparacji. Dla Niemców będzie też trudne umocowanie ewentualnej
wypłaty w sferze odpowiedzialności prawnej. Jeśli już, to będą żądali umieszczenia ich w sferze ex gratia.
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