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Prof. zw. dr hab. Władysław Czapliński 
Instytut Nauk Prawnych PAN

Międzynarodowoprawne  
uwarunkowania nowelizacji  
Kodeksu postępowania  
administracyjnego*

Celem nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego 
uchwalonej przez Sejm jest ograniczenie możliwości zgłaszania pod ad-
resem państwa polskiego (szeroko rozumianego, czyli m.in. również pod 
adresem samorządów) roszczeń majątkowych związanych z mieniem 
utraconym przez właścicieli w związku z II wojną światową. Przedmio-
tem niniejszego opracowania jest wskazanie uwarunkowań nowelizacji 
prawa, wynikających z prawa międzynarodowego. Autor trzyma się 
ściśle litery prawa, pozostawiając na boku ocenę polityczną i etyczną wy-
darzeń. Nie może też wypowiadać się na temat okoliczności faktycznych 
dotyczących przejęcia mienia przez państwo polskie, pozostawiając tę 
sprawę do wyjaśnienia historykom. Poczynił jednak pewne założenia, 
które zostały wskazane w odpowiednich fragmentach opracowania.

1. Zakres jurysdykcji terytorialnej państwa

Każde państwo ma kompetencję do sprawowania jurysdykcji na 
swoim terytorium. Jest to normalna konsekwencja zasady suwerenności 
państwowej. W gruncie rzeczy jedynym warunkiem jest, by warun-
ki jurysdykcji respektowały zobowiązania międzynarodowe państwa. 
Przykładowo jednym z najważniejszych warunków legalności jurysdyk-
cji państwa jest uznanie immunitetu jurysdykcyjnego obcego państwa, 
co oznacza, że żadne państwo nie może zostać legalnie pozwane przed 
sądem innego państwa. Należy tu wszelako wspomnieć, że ustawodaw-
stwo niektórych państw (zwłaszcza USA) zakreśla zakres jurysdykcji 

 * W  niniejszym tekście dla uproszczenia wywodu pominięte zostały przypisy, 
w tym w szczególności odniesienia do orzeczeń sądowych i arbitrażowych oraz 
do literatury.
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cywilnej swoich sądów bardzo szeroko, wkraczając w dziedziny należące 
do wyłącznej kompetencji innych państw, a nawet odchodząc od immu-
nitetu państwa. Dotyczy to m.in. sytuacji, w których wchodzi w grę na-
ruszenie zobowiązań tzw. erga omnes, czyli w zakresie praw człowieka. 
Państwa trzecie (inne niż państwo sądu) nie są jednak związane takimi 
orzeczeniami (tzw. wyrokami ultra vires, czyli wykraczającymi poza 
kompetencję terytorialną) i nie mają obowiązku ich wykonania. 

Jurysdykcja oznacza zarówno kompetencję stanowienia prawa, jak 
i podejmowania innych działań władczych w odniesieniu do terytorium 
i ludności państwa. Klasyczna definicja państwa przyjęta w prawie 
międzynarodowym stwierdza, że państwo jest to twór składający się 
z trzech elementów: terytorium, ludności i władzy państwowej. W kla-
sycznym prawie międzynarodowym (np. w art. 1 konwencji z Montevi-
deo z 1933 r. o prawach i obowiązkach państw). Definicja sformułowana 
w konwencji przewiduje jeszcze czwarty warunek państwowości: zdol-
ność do wstępowania w stosunki prawne z innymi państwami, przez co 
należy rozumieć suwerenność państwową. Ten czwarty element bywa 
jednak często pomijany, zarówno w doktrynie prawniczej, jak i w orzecz-
nictwie sądowym. Definicja ta wskazuje jednak, że najistotniejszym 
elementem państwowości, w stosunku do którego pozostałe czynniki 
są wtórne, jest terytorium państwowe.

2. Kompetencja państwa do regulowania problematyki 
własności

Jurysdykcja państwa odnosi się zarówno do regulowania kwestii 
podlegających prawu karnemu, jak i kwestii cywilnoprawnych (w tym 
również spraw majątkowych). W praktyce państw jest powszechne, że 
zakres jurysdykcji cywilnej jest dużo szerszy niż jurysdykcji karnej. 
Opiera się zwykle na związku osoby pozwanej z danym państwem (w po-
staci obywatelstwa, miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu, miejsca 
położenia nieruchomości). W doktrynie wysunięto w związku z tym 
pogląd, że międzynarodowe prawo zwyczajowe nie formułuje jakichś 
szczególnych warunków wykonywania jurysdykcji cywilnej.

Swoboda regulacji stosunków majątkowych przez państwo może 
podlegać ograniczeniom, wynikającym z powszechnego prawa mię-
dzynarodowego oraz z umów międzynarodowych. Zasada ta pozostaje 
aktualna także na gruncie obowiązującej obecnie Konstytucji RP z 1997 
r. Dokonując wykładni Konstytucji wielu prawników popełnia kardy-
nalny błąd – przydarzył się on także w ostatnim czasie Trybunałowi 
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Konstytucyjnemu. Błąd polega na interpretacji przepisu art. 8 Konsty-
tucji w oderwaniu od pozostałego tekstu. Rzeczywiście Konstytucja jest 
najwyższym prawem RP i może być stosowana bezpośrednio, tj. kre-
ować prawa i obowiązki bezpośrednio dla obywateli (o czym TK zwykle 
zresztą nie pamięta). Art. 8 i 9 Konstytucji muszą być czytane łącznie. 
Pierwszy z nich potwierdza supremację Konstytucji, natomiast drugi 
określa wyjątek od tej zasady: moc wiążącą prawa międzynarodowego 
(zasada ta wynika zresztą z prawa międzynarodowego: żadne państwo 
nie może powoływać się na normy prawa krajowego, aby usprawie-
dliwić niewykonywanie zobowiązań międzynarodowych. Regulacja ta 
wymaga więc dostosowania prawa krajowego do prawa międzynaro-
dowego. Co więcej, to właśnie prawo międzynarodowe decyduje o tym, 
czy dana kwestia należy do kompetencji wewnętrznej państw, czy do 
domeny rządzonej prawem międzynarodowym (wynika to z przepisu 
art. 2 ust. 7 Karty Narodów Zjednoczonych).

Prawo własności podlega zatem wyłącznie ustawodawstwu krajo-
wemu. Reguluje ono treść prawa własności i ewentualne ograniczenia 
korzystania z praw majątkowych. Dostrzega to również prawo europej-
skie – art. 345 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, 
że regulacja prawa własności należy do kompetencji wyłącznej państw 
członkowskich. Art. 17 Karty Praw Podstawowych zawiera gwarancje 
własności, odpowiada w tym względzie art. 1 Protokołu dodatkowego 
nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Nawiasem mówiąc, 
w pierwotnej wersji EKPCz nie przewidziano ochrony własności. Po-
święcono jej specjalny protokół dodatkowy (nr 1), podpisany 20 marca 
1952 r. Na gruncie Konwencji (i, jak się wydaje, obowiązującego współ-
cześnie prawa międzynarodowego) dopuszczalne jest wywłaszczenie 
mienia, wszelako pod warunkiem dopełnienia kilku warunków: prze-
jęcie majątku dopuszczalne jest jedynie w interesie publicznym, musi 
mieć podstawę ustawową, a osobom wywłaszczonym powinno zostać 
wypłacone we właściwym terminie słuszne odszkodowanie. Tym sa-
mym można przyjąć, że w dziedzinie praw człowieka odstąpiono od 
postulatu, że wypłacone odszkodowanie powinno pokryć wszystkie 
szkody wyrządzone w wyniku przejęcia majątku przez państwo.

Pozostaje otwarta kwestia zakresu podmiotowego ochrony praw 
majątkowych. Prawo międzynarodowe zajmowało się głównie prawami 
cudzoziemców (również majątkowymi), wypracowano dwie koncepcje 
standardów – standard minimum oraz zasadę traktowania narodo-
wego. Pierwsza polegała na określeniu pewnego minimalnego katalogu 
praw przysługujących cudzoziemcom; natomiast druga nakazywała 
traktowanie cudzoziemców na takich samych zasadach, jak państwo 
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traktowało własnych obywateli. Problem polega jednak na tym, że pra-
wa majątkowe dotyczące własnych obywateli w okresie, w którym do-
konywano wywłaszczeń powojennych, nie były chronione przez prawo 
międzynarodowe. Mienie cudzoziemców bywało więc chronione lepiej 
niż majątek własnych obywateli. 

3. Ochrona własności a zasada pewności i stabilności 
prawa

Ochrona własności jest jednak tylko jedną stroną medalu. Zgodnie 
z nakazami konstytucyjnymi, państwo musi zadbać o pewność prawa 
i zaufanie obywateli do państwa, w tym w szczególności o prawa osób 
korzystających z przekazanego im przez państwo majątku, który objęły 
w dobrej wierze. Stabilność obrotu gospodarczego jest również war-
tością zasługującą na ochronę. Ograniczenie możliwości podważenia 
decyzji administracyjnych regulujących m.in. stosunki własnościowe, 
które wynika z orzeczenia TK z 12 maja 2015 r., sygn. P 46/13 i którego 
skutkiem jest rozpatrywana przez Senat ustawa o nowelizacji Kodeksu 
postępowania administracyjnego, jest aktem ze wszech miar pożąda-
nym. Należy jednak rozważyć, czy nowelizacja ta nie stoi w sprzeczności 
z wymogami prawa międzynarodowego. 

4. Zobowiązania Polski związane z prawem o odpowie-
dzialności międzynarodowej państw

Zasada, zgodnie z którą każde naruszenie prawa międzynarodowego 
pociąga za sobą obowiązek naprawienia szkody, jest ogólną zasadą pra-
wa obowiązującą również w stosunkach międzynarodowych. Potwier-
dził to Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej w wyroku 
w sprawie fabryki chorzowskiej [1926]. Zasada ta znalazła potwierdzenie 
w prawie o odpowiedzialności międzynarodowej (którego kodyfikacja 
została ukończona przez Komisję Prawa Międzynarodowego ONZ po 
kilkudziesięcioletnich pracach w 2001 r., co potwierdziła rezolucja Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ 56/83 z grudnia 2001 r.).

W pierwszym rzędzie konieczne jest wyjaśnienie, czy Polska po-
winna odpowiadać za konfiskaty majątku dokonane przez Trzecią Rze-
szę Niemiecką na terytorium Niemiec w granicach z 31 grudnia 1937 r. 
(taką cezurę przyjęły na potrzeby określenia sytuacji prawnej Niemiec 
zwycięskie mocarstwa alianckie).
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Kodyfikacja odpowiedzialności państw pozostawiła nierozwiązaną 
kwestię sukcesji państw w odniesieniu do odpowiedzialności między-
narodowej. Była ona od jakiegoś czasu przedmiotem zainteresowania 
doktryny, a w ostatnich latach również dotyczyły jej prace dwóch waż-
nych podmiotów zajmujących się kodyfikacją i rozwojem prawa mię-
dzynarodowego: Instytutu Prawa Międzynarodowego (IDI, organizacji 
grupującej wybitnych prawników specjalistów prawa międzynarodo-
wego) oraz Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ. Opracowały one 
rezolucje podsumowujące praktykę państw oraz orzecznictwo sądów 
międzynarodowych oraz proponujące pewne rozwiązania na przyszłość. 
Trudno jednak bezwarunkowo uznać, że w przedmiocie sukcesji państw 
co do odpowiedzialności międzynarodowej obowiązywały jakiekolwiek 
normy zwyczajowe, bezwzględnie wiążące wszystkie państwa.

Pojęcie sukcesji państw oznacza sytuację, w której jakieś państwo 
(lub kilka państw) przejmuje suwerenne władztwo nad jakimś tery-
torium. Sukcesja państw dzieli się na całkowitą i częściową. Sukcesja 
całkowita oznacza, że jakieś państwo przestało istnieć, a w jego miej-
sce powstało jedno lub kilka innych państw (co nastąpiło przykładowo 
w przypadku rozpadu Czechosłowacji czy Socjalistycznej Federacyj-
nej Republiki Jugosławii). Natomiast w przypadku sukcesji częściowej 
państwo-poprzednik istnieje nadal, natomiast część jego terytorium 
zostaje przekazana państwu sukcesorowi. Z punktu widzenia prawa 
międzynarodowego w taki sposób należy oceniać objęcie przez Polskę 
władztwa na dawnych terenach wschodnich Rzeszy (w okresie PRL tzw. 
ziemiach zachodnich i północnych).

Jednym z przypadków, które należy rozważyć (w odniesieniu do 
dawnych niemieckich terenów wschodnich), jest przejęcie przez państwo 
polskie mienia państwa niemieckiego. Zgodnie z zasadami prawa mię-
dzynarodowego, mienie państwa poprzednika przechodzi w momencie 
sukcesji na własność państwa sukcesora bez odszkodowania. O tym, 
co zalicza się do mienia poprzednika, decyduje jego system prawny, co 
oznacza, że sukcesor nie ma obowiązku sprawdzania prawidłowości 
i legalności nabycia majątku przez poprzednika.

Zasada generalna brzmi, że delikt międzynarodowy jest ściśle po-
wiązany z podmiotowością państwa, co wspiera tezę, jakoby należało od-
rzucić sukcesję w odniesieniu do odpowiedzialności międzynarodowej, 
zarówno jeśli chodzi o roszczenia, jak i obowiązek reparacji. Wpraw-
dzie w ostatnich latach pojawiały się głosy podważające wspomniane 
wyżej rozwiązanie, nie znalazły one jednak oparcia w praktyce mię-
dzynarodowej, zwłaszcza w orzecznictwie sądów międzynarodowych. 
Co więcej, zarówno we wspomnianych wyżej pracach KPM i IDI, jak 
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i w opracowaniach naukowych zwraca się uwagę na to, że praktyka 
państw w odniesieniu do tej kwestii ma charakter mocno kazuistyczny. 
O ile można zaproponować (przynajmniej teoretycznie) pewne ogólne 
zasady, będące zbiorem praktyki państw, o tyle trudno przydać im cha-
rakter norm prawa międzynarodowego zwyczajowego, co do którego 
można by ponad wszelką wątpliwość uznać, że wiążą one (a przynaj-
mniej są przeciwstawialne, tj. można się na nie powołać wobec poszcze-
gólnych podmiotów) wszystkie państwa.

Odpowiedzialność państwa za działania innego państwa została 
uregulowana w przepisach art. 16-18 artykułów KPM o odpowiedzialno-
ści międzynarodowej państw. Jest ona jednak ograniczona do wyjątko-
wych sytuacji, w których jedno państwo świadczy pomoc lub wsparcie 
państwu popełniającemu delikt międzynarodowy, państwo kontroluje 
działania innego państwa lub kieruje takimi działaniami, czy też dane 
państwo zmusza inne państwo do naruszenia prawa międzynarodo-
wego. Abstrahując od tego, że kodyfikacja prawa o odpowiedzialności 
państw powstała w latach 90. XX w. i że nie jest oczywiste, czy od-
zwierciedla ona kształt prawa zwyczajowego z okresu poprzedzającego 
kodyfikację, działania państwa polskiego związane z wywłaszczeniami 
mienia pożydowskiego nie spełniają przesłanek określonych w kodyfi-
kacji. Polska jako państwo nie współdziałała z państwem niemieckim.

Pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia odpowiedzialności państwa 
polskiego za przejęcie mienia pozostawionego przez ofiary Holocaustu 
na terytorium Polski. Z punktu widzenia naszych rozważań w zasadzie 
jest obojętne, czy nastąpiło to w drodze konfiskaty mienia, czy też wy-
właszczenia, z tytułu którego nie wypłacono odszkodowań. Znacząca 
część majątku została zapewne skonfiskowana przez okupacyjne wła-
dze niemieckie. Rozważania na temat sytuacji faktycznej oraz podstaw 
prawnych działania państwa wykraczają poza zakres niniejszej eksper-
tyzy. Pozostawiamy również poza nią kwestie restytucji mienia, które 
od lat są przedmiotem dyskusji, ale które nie zostały dotąd systemowo 
rozwiązane. 

Jest wątpliwe, czy działania władz polskich w okresie po II wojnie 
światowej, powiązane z przejęciem mienia po obywatelach polskich, 
mogą być traktowane jako delikt międzynarodowy. Musiałyby zostać 
spełnione łącznie dwa warunki: naruszenie zobowiązania międzyna-
rodowego oraz przypisanie tego naruszenia państwu. Naszym zdaniem 
w odniesieniu do konfiskaty/wywłaszczenia mienia trudno jest wskazać 
normę prawa międzynarodowego, która zostałaby naruszona. 

Rozważając kwestie międzynarodowoprawne, musimy brać pod 
uwagę ewolucję prawa w czasie. Zagadnienie to jest znane jako problem 
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intertemporalny. Zgodnie z tą zasadą, skutki prawne poszczególnych 
aktów (działań i zaniechań) należy oceniać zgodnie z normami prawa 
obowiązującymi w czasie, kiedy owe akty nastąpiły. Przejęcie mienia 
po ofiarach Holocaustu nastąpiło (co do zasady) w okresie krótko po II 
wojnie światowej. Koncepcja ochrony praw majątkowych osób indywi-
dualnych (jednostek) nie była rozwinięta wówczas w takim kształcie, 
jaki znamy współcześnie. Prawo międzynarodowe zajmowało się przede 
wszystkim ochroną mienia cudzoziemców, w stosunku do którego wy-
kształcone były już pewne standardy związane z wywłaszczeniem (jak 
np. zakaz konfiskat, obowiązek wypłaty odszkodowania, ograniczenie 
możliwości wywłaszczenia do celów publicznych).

W latach 60. XX w. Polska zawarła kilkanaście umów tzw. ryczał-
towych, dotyczących majątku cudzoziemców w Polsce. Uregulowano 
w nich sprawy roszczeń odszkodowawczych poprzez zawarcie umów 
z państwami, których obywatelami byli wywłaszczeni właściciele lub 
też których przynależność państwową miały spółki (osoby prawne), 
których mienie wywłaszczono. W ten sposób dopełniony został przez 
Polskę obowiązek naprawienia szkód wynikających z przejęcia majątku 
należącego do cudzoziemców. Umowa ryczałtowa została zawarta rów-
nież z USA. Polska wypłaciła 40 mln USD, natomiast USA zgodziły się 
z tych pieniędzy spłacić roszczenia obywateli amerykańskich kierowane 
przedtem do Polski.

5. Konstrukcja bezpodstawnego wzbogacenia w pra-
wie międzynarodowym publicznym

Pierwszą kwestią, którą należy rozważyć, jest to, czy i w jakim 
stopniu możliwa jest analogia pomiędzy prawem międzynarodowym 
publicznym a  prawem prywatnym (wewnętrznym poszczególnych 
państw). Prawo międzynarodowe generalnie zbliżone jest metodolo-
gicznie do prawa prywatnego, chociażby przez to, że podstawą zobowią-
zania międzynarodowego jest zazwyczaj umowa pomiędzy stronami. 
Procedury rozstrzygania sporów międzynarodowych wymagają zgody 
zainteresowanych stron – podobnie jak postępowania arbitrażowe po-
między stronami stosunku prywatnoprawnego na gruncie prawa kra-
jowego. Pozostawiamy na boku kwestię procedur sądowych. 

Pojawiały się analizy (autorstwa wybitnych prawników) wskazu-
jące na prywatnoprawne odniesienia prawa międzynarodowego. Nie 
oznacza to wszelako, że wszystkie zasady ogólne prawa znane narodom 
cywilizowanym (taka formuła została użyta w przepisie art. 38 Statutu 
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Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który powtarza odpo-
wiedni przepis Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzyna-
rodowej, czyli sądu Ligi Narodów; powszechnie przepis ten uważany 
jest za katalog źródeł prawa międzynarodowego wiążących podmioty 
tego prawa) mogą być uznane za normy prawne. Przykładowo w doktry-
nie prawa międzynarodowego bardzo często przywołuje się maksymy 
wywodzące się z prawa rzymskiego na poparcie określonych poglądów. 
Tego rodzaju maksymą jest też Nemo auditur propriam turpitudinem 
allegans (nikt nie powinien odnieść korzyści z własnego naruszenia pra-
wa), przywoływana na gruncie prawa krajowego, jednakże jak dotąd 
nieobecna w prawie międzynarodowym. 

Ogólne zasady prawa muszą być dobrze udokumentowane i wspar-
te przez wyroki sądowe (nawet jeżeli zgadzamy się z powszechnie 
uznaną zasadą, że w prawie międzynarodowym nieznana jest insty-
tucja precedensu). Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że bezpodstaw-
ne wzbogacenie jako instytucja prawa międzynarodowego spełnia te 
przesłanki.

Pojęcie bezpodstawnego wzbogacenia jest szeroko rozpowszechnio-
ne w systemach prawa prywatnego w większości państw świata (acz-
kolwiek w różny sposób uzasadniane i wyrażone). Na gruncie prawa 
międzynarodowego wzbudza jednak zasadnicze wątpliwości. Poza wy-
jątkowo nielicznymi umowami wielostronnymi (jak art.1 i 2 protokołu 
dodatkowego do konwencji UNESCO w sprawie ochrony dóbr kultury 
w przypadku konfliktu zbrojnego z 1954 r.) i nielicznymi orzeczeniami 
sądowymi i arbitrażowymi, zwłaszcza w sprawach sporów inwesty-
cyjnych, zresztą wydanymi w bardzo zróżnicowanych okolicznościach, 
jednakże zawsze dotyczących naruszenia praw majątkowych cudzo-
ziemców) brak jest innych przesłanek świadczących o tym, że bezpod-
stawne wzbogacenie jest normą prawa międzynarodowego, a zwłaszcza 
prawa zwyczajowego.

Należy jednak wskazać, że zdarzały się sytuacje, w których kon-
cepcja bezpodstawnego wzbogacenia leżała u podstaw konkretnych 
rozstrzygnięć pomiędzy państwami. Bywała przywoływana wtedy, 
gdy brak było umów międzynarodowych regulujących restytucję (pod 
pojęciem tym rozumiemy przywrócenie stanu zgodnego z prawem), 
a zwłaszcza gdy roszczenie o restytucję nie było oparte na uprzednim 
naruszeniu prawa. Przykładem takich sytuacji może być stosowana nie-
kiedy przez niektóre państwa (acz nadal wyjątkowa) praktyka zwrotu 
dóbr kultury wywiezionych z dawnych krajów kolonialnych. Praktyka 
ta odwołuje się jednak do tzw. świadczeń ex gratia (dobrowolnych, bez 
podstawy prawnej).
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Inne przypadki odwołania się do bezpodstawnego wzbogacenia do-
tyczyły użycia przez siły zbrojne jednego państwa mienia prywatnego 
obywateli innego państwa (tego rodzaju sytuacja nie była nielegalna, nie 
należało się więc z tego tytułu odszkodowanie), przypadków zerwanych 
w wyniku wybuchu konfliktu zbrojnego kontraktów oraz w związku 
z rozliczeniami wynikłymi na tle sukcesji państw (pojedyncze wyroki 
sądowe). Najbardziej zagorzała dyskusja z bezpodstawnym wzbogace-
niem w tle była związana z wywłaszczeniem mienia, dotyczyła jednak 
wyłącznie odszkodowania za mienie cudzoziemców. W tym kontekście 
można mówić o powiązaniu bezpodstawnego wzbogacenia z zasadą 
sprawiedliwości (słuszności, equity) w jej znaczeniu określanym przez 
doktrynę i praktykę sądów międzynarodowych (w tym MTS) jako infra 
legem. Pozwala ona organom stosującym prawo na odejście od ścisłego 
stosowania norm prawnych, aby osiągnąć rozstrzygnięcie sporu odpo-
wiadające wymogom sprawiedliwości.

6. Inne kwestie dotyczące dochodzenia roszczeń ma-
jątkowych w prawie międzynarodowym

Roszczenia wynikające z odpowiedzialności międzynarodowej z tytułu 
naruszenia prawa międzynarodowego (deliktu międzynarodowego – in-
ternationally wrongful act) mają charakter międzypaństwowy. Podlegają 
one opisanym wyżej zasadom dotyczącym przypisania naruszeń prawa 
państwu. Ponadto podlegają one przedawnieniu (co potwierdził MTS w wy-
roku w sprawie pewnych fosfatów w Nauru z 1992 r.). Inaczej niż w prawie 
krajowym, terminy przedawnienia nie są ściśle określone, lecz są określane 
osobno w poszczególnych postępowaniach; podstawowym kryterium jest 
upływ odpowiedniego (wystarczającego) czasu od powstania możliwości 
dochodzenia roszczeń. Przedawnienie roszczeń jest jedną z ogólnych zasad 
prawa, wspólnych dla reprezentatywnych systemów prawnych świata.

Roszczenia majątkowe podmiotów indywidualnych (jednostek) mogą 
być dochodzone w różnych trybach. W niniejszym opracowaniu pomija-
my kwestie związane z dochodzeniem roszczeń w trybie skargi przeciwko 
państwu polskiemu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 
Jeżeli jednak w konkretnej sprawie brak jest drogi sądowej (przed sąda-
mi krajowymi lub międzynarodowymi), pozostaje procedura ochrony 
dyplomatycznej. Polega ona na tym, że roszczenia majątkowe powstałe 
w wyniku naruszenia prawa (w tym najczęściej praw majątkowych) są 
przejmowane przez państwo, którego obywatelami są zainteresowane 
osoby, które to państwo wysuwa własne roszczenia przeciwko państwu 
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naruszającemu prawo międzynarodowe. Te roszczenia są formalnie nie-
zależne od roszczeń jednostek. Możliwość sprawowania ochrony dyplo-
matycznej jest jednak uwarunkowana zasadą ciągłości obywatelstwa. 
Oznacza ona, że państwo może wystąpić z roszczeniem w sprawie szkód 
wyrządzonych danej osobie tylko wtedy, gdy posiadała ona obywatelstwo 
tego państwa zarówno w czasie powstania szkody, jak i w czasie zgłosze-
nia roszczenia. Zakładamy, że ofiary konfiskat mienia były w momencie 
działania państwa obywatelami polskimi, bez względu na miejsce za-
mieszkania (w kraju czy za granicą) – co zresztą nie musi się potwierdzić 
w stosunku do wielu osób. Tym samym państwa trzecie nie mają legity-
macji prawnej do wysuwania roszczeń odszkodowawczych przeciwko 
państwu polskiemu. Dotyczy to również legitymacji Izraela do wspiera-
nia roszczeń odszkodowawczych – państwo to nie istniało jeszcze w mo-
mencie dokonywania przez Polskę wywłaszczeń. Legitymacja Izraela do 
rokowań w sprawie odszkodowań została wprawdzie uznana przez RFN 
w latach 50. XX w., ale to była szczególna sytuacja, związana bezpośrednio 
z likwidacją skutków wojny. Wątpliwe jest natomiast na gruncie prawa 
międzynarodowego, żeby zgłaszać roszczenia w imieniu podmiotów in-
nych niż poszkodowani i ich zstępni.

Szczególne rozwiązania zostały przyjęte w sprawie banków szwaj-
carskich, które przechowywały w depozycie mienie ofiar Holocaustu. 
W latach 90. XX w. pojawiły się w USA enuncjacje dotyczące martwych 
kont w bankach szwajcarskich, na których miały się znajdować m.in. 
pieniądze wpłacane przez ofiary Holocaustu. Wartość depozytów oce-
niano na 7 mld USD (co było zapewne kwotą przesadzoną). W efekcie 
pozwów przed sądami amerykańskimi oraz po negocjacjach pomię-
dzy organizacjami żydowskimi i bankami, w które zaangażowały się 
również instytucje amerykańskie, osiągnięte zostało porozumienie, na 
mocy którego banki zobowiązały się wypłacić kwotę 1,25 mld USD z ty-
tułu roszczeń do funduszy na kontach szwajcarskich, które miały być 
przekazane pięciu kategoriom uprawnionych podmiotów. Zagadnienie 
to wykracza poza przedmiot niniejszego opracowania; uwzględniono je 
jedynie ze względu na to, że wskazuje, jakie mogą być skutki zlekcewa-
żenia roszczeń i nieumiejętnych negocjacji międzynarodowych.

7. Konkluzje

Do immanentnych elementów suwerenności państwowej należy 
jurysdykcja w odniesieniu do terytorium państwa, czyli kompetencja 
stanowienia prawa. Wymóg pewności prawa oraz zaufania obywateli 
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do państwa powodują konieczność ostatecznego uregulowania kwestii 
majątkowych. Wobec znaczącego upływu czasu nie jest możliwa resty-
tucja mienia. Problemem obciążającym kolejne rządy jest nieuregulo-
wanie kwestii odszkodowań za skonfiskowane/wywłaszczone mienie, co 
jednak jest kwestią polityczną, a w mniejszym stopniu prawną. Szcze-
gółowej analizy wymagałby problem, w jakim zakresie w okresie doko-
nywania wywłaszczeń po II wojnie światowej prawo międzynarodowe 
chroniło obywateli przed działaniami własnego państwa. Prawo ochro-
ny praw człowieka rozwinęło się w tym zakresie dopiero po roku 1948, 
i to w ograniczonym zakresie.

Na gruncie prawa międzynarodowego brak podstaw do przyznania 
odpowiedzialności państwa polskiego z tytułu ewentualnego popełnie-
nia aktu naruszającego prawo międzynarodowe. W szczególności do-
tyczy to rzekomego współdziałania instytucji państwa w Holocauście. 
Państwo polskie nie może także ponosić odpowiedzialności za krymi-
nalne działania jednostek w stosunku do osób narodowości żydowskiej 
w okresie okupacji.

Rozpatrywana nowelizacja Kodeksu postępowania administracyj-
nego nie może być – naszym zdaniem – podważona z punktu widzenia 
ewentualnej niezgodności z prawem międzynarodowym. Czym innym 
jest natomiast sposób jej przeprowadzenia w Sejmie i jej skutki w sto-
sunkach zewnętrznych. Nie jest naszym zadaniem formułowanie ocen 
politycznych. Wydaje się jednak, że właściwym rozwiązaniem byłoby 
wprowadzenie dłuższego okresu vacatio legis (przeznaczonego na zgła-
szanie roszczeń) albo szczegółowych rozwiązań dotyczących prawa wła-
ściwego dla postępowań w toku.


