PYTANIE PRAWNE
upadłości został złożony w terminie
roku od dnia jego śmierci. Wniosek
o ogłoszenie upadłości może złożyć
wierzyciel, a także spadkobierca oraz
małżonek i każde z dzieci lub rodzi−
ców zmarłego, chociażby nie dziedzi−
czyli po nim spadku.
OSTĘPOWANIE upadłościo−
we po śmierci niewypłacalne−
go przedsiębiorcy prowadzo−
ne jest na podstawie art. 418–425
ustawy. Logicznym jest, że postępo−
wanie to obejmuje swoim szczegól−
nym zakresem jedynie przedsiębior−
ców określonych w art. 5 ust. 2 oraz
art. 8 i 9 p.u.n.
A contrario, nie jest objęty zakre−
sem postępowania wynikającego
z art. 7 p.u.n. podmiot, który posiada
osobowość prawną, bowiem taki
przedsiębiorca, zgodnie z teorią oso−
bowości prawnej, może przestać ist−
nieć jedynie w wyniku likwidacji i wy−
kreślenia z rejestru.

Żądania odszkodowawcze
niemieckich wypędzonych
wobec Polski
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GODNIE z art. 8 p.u.n. można
żądać ogłoszenia upadłości
osoby fizycznej, która była
przedsiębiorcą, także po zaprzesta−
niu prowadzenia przez nią działalno−
ści gospodarczej, jeżeli od dnia wy−
kreślenia z Krajowego Rejestru Są−
dowego albo innego właściwego
rejestru nie upłynął rok. Można też
żądać ogłoszenia upadłości osoby
fizycznej, która faktycznie prowadzi−
ła działalność gospodarczą, nawet
wówczas, gdy nie dopełniła obowiąz−
ku jej zgłoszenia w Krajowym Reje−
strze Sądowym albo innym właści−
wym rejestrze (art. 9 p.u.n.).
Zakres podmiotowy tych przepi−
sów wobec swojej oczywistości wyłą−
cza możliwość zastosowania wobec
podmiotów określonych w art. 5 ust.
3 pkt 2 i 3 p.u.n.
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Przejęcie prywatnej własności
niemieckiej pod koniec
II wojny światowej
i tuż po jej zakończeniu
odbywało się
bez odszkodowania.
Podstawę prawną stanowiły
akty polskiego prawa
wewnętrznego1 – będące
następstwem postanowień
konferencji jałtańskiej
i decyzji poczdamskich.
Co istotne, konfiskaty tej
dokonywano według zakresu
podmiotowego, to znaczy
według kryterium
obywatelstwa niemieckiego
lub narodowości niemieckiej.
Zgodnie z poglądami
doktryny niemieckiej, brak
odszkodowania i naruszenie
zakazu dyskryminacji
oznacza naruszenie
przez Polskę
prawa międzynarodowego 2.
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KWESTII bezprawności
postępowania Polski z nie−
miecką własnością pry−
watną różnią się obecne rządy RP
i RFN.
„Ze wszystkich ekspertyz, jakie ja
znam, bardzo poważnych, wynika nie−
zbicie, że zarówno polskie ustawodaw−
stwo, jak i międzynarodowe skutecznie
chroni przed takimi działaniami” –
tak o ewentualnych roszczeniach wy−
pędzonych Niemców pod adresem
Państwa Polskiego powiedział pre−
mier Leszek Miller3. Rzecznik praso−
wy rządu, minister Marcin Kaszuba,
poproszony przez polskich dziennika−
rzy o udostępnienie opinii prawnych,
na które powoływał się premier, od−
powiedział, że szef rządu oparł się
na „nieformalnych opiniach eksper−
tów”4. Jednocześnie minister Kaszuba
oświadczył: „Rządowe Centrum Legi−
slacyjne przewiduje w bliskiej przy−
szłości opracowanie formalnego do−
kumentu ujmującego całościowo pro−
blem odszkodowań od strony prawnej
i przedstawienia go opinii publicznej”5.
Póki co, minister Kaszuba uspokaja
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prasę: „Sądy międzynarodowe Unii
Europejskiej nie zajmują się sprawami
własnościowymi”6. Podobny pogląd
wyraził szef polskiej dyplomacji Wło−
dzimierz Cimoszewicz7. Jest to oczy−
wisty i rażący („szkolny”) błąd pra−
wny, polegający na stosowaniu wykła−
dni językowej zasady neutralności
zawartej w art. 295 Traktatu ustana−
wiającego Wspólnotę Europejską
(TWE), bez uwzględnienia kontekstu
systemowego8. Według tego przepisu
prawo wspólnotowe nie może prze−
szkadzać, aby państwo członkowskie
w suwerenny sposób regulowało
swój system własności.
UROPEJSKI Trybunał Spra−
wiedliwości w Luksembur−
gu (ETS) wielokrotnie stanął
na stanowisku, że kwestia własnoś−
ci, owszem, należy do suwerennych
państw członkowskich, ale prawo to
podlega ograniczeniom wynikającym
z Traktatu9. Wedle utrwalonego
orzecznictwa luksemburskiego, upra−
wnienie państwa w zakresie regulowa−
nia własności nie może być sprzeczne
z takimi zasadami, jak proporcjonal−
ność i niedyskryminacja. Trybunał
w Luksemburgu badał, czy sposób
stosowania prawa własności przez
organy krajowe jest zgodny z zasada−
mi prawa wspólnotowego. Mało tego,
Trybunał badał nawet zgodność z pra−
wem wspólnotowym krajowych pro−
cesów wywłaszczeniowych i nacjona−
lizacyjnych – por. np. w: orzeczenie
w sprawie C−182/83; orzeczenie w
sprawie C−306/96; orzeczenie w spra−
wie C−302/97. W tych orzeczeniach
chodzi o to, że – najkrócej mówiąc –
własność jest prawem podstawowym
i już z tego względu ETS i Sąd Pierw−
szej Instancji (SPI) w Luksemburgu
wydają orzeczenia w tej materii.
Ostatnio rzeczniczka niemieckiego
MSZ powiedziała: „obydwa rządy re−
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prezentują odmienne stanowiska pra−
wne w sprawach wypędzenia. Rząd
niemiecki uważa, że wywłaszczenia do−
konane bez odszkodowań były niezgod−
ne z prawem międzynarodowym. Pol−
ski jest innego zdania. Oba są jednak
zgodne, że «sprawy przeszłości nie po−
winny obciążać przyszłości»”10. Fakt
nie popierania takich roszczeń przez
rząd niemiecki nie mówi o tym, że
ich nie ma. Jest to bowiem ze strony
niemieckiej biblijne umywanie rąk,
czego zdaje się nie zauważać strona
polska.
YDAWAŁOBY się, że pro−
blem odszkodowania z ty−
tułu wywłaszczenia mająt−
ków niemieckich został rozwiązany
wraz ze zjednoczeniem Niemiec. Za−
warcie układu pokojowego pomiędzy
Niemcami a czterema mocarstwami
(USA, Związek Radziecki, Wielka
Brytania i Francja) było niemożliwe
ze względów politycznych. Zamiast te−
go podpisano traktat 2 + 4 z 12 wrze−
śnia 1990 r., który stwierdzał koniec
odpowiedzialności czterech mocarstw
za Berlin i całe Niemcy oraz zamykał
całościowo wszelkie kwestie wojenne.
Jednak kolejny akt, regulujący polsko−
niemieckie stosunki dwustronne, tj.
traktat z 17 czerwca 1991 r. o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy,
zawarty pomiędzy Republiką Federal−
ną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską
– wprowadza różnice interpretacyjne.
I to jest kolejna rzecz, której zdaje się
nie zauważać rząd RP. W szczególno−
ści chodzi tutaj o wykładnię punktu 5
identycznych ze sobą pod względem
treści listów obu ministrów spraw za−
granicznych, dołączonych do wymie−
nionego wyżej traktatu z 17 czerwca
1991 r. W punkcie tym „obie strony
zgodnie oświadczają: niniejszy traktat
nie zajmuje się sprawami obywatelstwa
i sprawami majątkowymi”.
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AKIE stwierdzenie prowadzi
do dwóch różnych konkluzji:
Strona niemiecka uważa, że
kwestie prawne dotyczące własności
nie były przedmiotem rozmów, gdyż
są uważane dalej za nierozstrzygnię−
te. Zaś według strony polskiej, pro−
blem takich roszczeń w stosunkach
dwustronnych już nie istnieje. Stano−
wisko Niemiec potwierdza Federal−
ny Trybunał Konstytucyjny w Karls−
ruhe, który w swoim orzeczeniu
z 5 czerwca 1992 r. odnośnie inter−
pretacji traktatu granicznego z Pol−
ską z 14 listopada 1990 r. zapisał, że
traktat ten nie ma wpływu na sprawy
własnościowe na byłych terenach
niemieckich na Wschodzie oraz nie
narusza praw obywateli wynikają−
cych z art. 14 niemieckiej konstytucji
chroniącego prawa własności oraz
dziedziczenia. Orzeczenie niemiec−
kiego TK prowadzi do interpretacji
zapisu pkt 5 powyższych listów w tym
kierunku, że obie strony powinny
podjąć rozmowy, aby uregulować
otwartą sprawę kwestii majątkowych.
Dodajmy, otwartą przez traktat z 17
czerwca 1991 r. Co istotne: orzecze−
nie to też nie jest dostrzegane przez
rząd RP. Jak zauważa W. Gontarski
– mówiąc o powyższych listach: „Ko−
lejne rządy (polskie) w latach dzie−
więćdziesiątych popełniły błąd. Traktat
2 + 4 z 1990 r., umożliwiający zjed−
noczenie Niemiec, zamykał kwestię
własności. Tymczasem w roku później
Polska na nowo otworzyła ten problem
w traktacie z Niemcami”11. W doktry−
nie niemieckiej taki pogląd wyraża
C. Tomuschat12.
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POLSCE minął już czas,
aby można było uchwalić
ustawę reprywatyzacyj−
ną. Należało to uczynić przed przystą−
pieniem RP do Unii Europejskiej. Te−
raz trzeba by uwzględnić również
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obywateli niemieckich, gdyż art. 12
TWE zawiera zakaz wszelkiej dyskry−
minacji ze względu na przynależność
państwową. Kwestie własnościowe
można było uregulować w traktacie
z 1991 r. albo w traktacie o przystąpie−
niu RP do UE.
Dzisiaj są inne sposoby na roz−
wiązanie problemu. Proponujemy na
przykład, aby tworzyć w Polsce wła−
sny rejestr szkód. Wszak same stra−
ty w Warszawie w wyniku zburzenia
miasta po Powstaniu Warszawskim
były kolosalne. Przygotowaniem ewi−
dencji szkód poniesionych przez Pol−
skę podczas II wojny światowej mogą
się zająć stowarzyszenia skupiające
osoby poszkodowane lub ich spadko−
bierców. Jednak trzeba to robić już te−
raz, przed przystąpieniem do UE, aby
społeczeństwo niemieckie, opinia pu−
bliczna, środowisko prawnicze – zda−
ło sobie sprawę z wagi problemu.
Także już teraz należy składać pierw−
sze pozwy w Niemczech lub przygoto−

wywać pozwy wzajemne w Polsce.
Pozwy w Niemczech można składać
wraz z wnioskiem o zwolnienie od ko−
sztów postępowania ze względu na złą
sytuację finansową powoda (takich
osób powinno być wiele w Polsce).

wie zabużan wydał orzeczenie z 21
listopada 2003 r., I CK−323/02, prze−
ciwne poglądom szefa polskiej dy−
plomacji (publikujemy je w tym nu−
merze).
«

ILKA lat temu nie zakładano
w Niemczech, że trzeba bę−
dzie zapłacić Polakom za
pracę przymusową podczas II wojny
światowej. Stało się inaczej. Chociaż
według orzecznictwa niemieckiego
wszelkie roszczenia były przedaw−
nione. Ostatnio minister W. Cimosze−
wicz, nawiązując do ewentualnych
roszczeń niemieckich wypędzonych
wobec Polski, powiedział: „Jeśli mamy
jakieś obawy, to dlatego, że m.in. w kwe−
stiach dotyczących mienia zabużańskie−
go znane są orzeczenia, które nie mają
żadnej podstawy prawnej i ze zdu−
mieniem stwierdzam, że polskie sądy
mogą je wydać”13. Już po tej wypo−
wiedzi polski Sąd Najwyższy w spra−
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Rok 1945. Ewakuacja ludności niemieckiej z terenu Prus Wschodnich. Zdjęcie wykonano w jed−
nym z bałtyckich portów.
Fot. archiwum
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REASUMUJĄC: Logicznie rzecz bio−
rąc, dopóki rząd niemiecki zajmuje od−
mienne stanowiska w sprawach wypę−
dzenia niż rząd polski, dopóty władze
państwowe Rzeczypospolitej nie powin−
ny nie zauważać problemu.
——————
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