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PIOTR MAKARZEC 

Reprywatyzacja w Polsce i w innych 
państwach Europy Środkowo-Wschodniej 
Der Prozess der Reprivatisierung in Polen und in anderen Staaten 
Mittelóstlichen Europa 

Upadek komunizmu i odzyskanie niepodległości przez państwa Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej spowodowały, że ponownie znalazły się 
one w rodzinie demokratycznych państw prawnych. W państwach 

tych jedną z najważniejszych zasad ustrojowych jest konstytucyjna zasada 
poszanowania prawa własności. Realizacja powyższej zasady w państwach 
postkomunistycznych stwarza jednak problem: jak zadośćuczynić tysiącom 
obywateli, którzy utracili swój majątek na mocy dekretów i ustaw nacjonali-
zacyjnych. W znakomitej większości tych państw został on rozwiązany po-
przez uchwalenie jednej lub kilku ustaw reprywatyzacyjnych. 

P R O B L E M REPRYWATYZACJI W P O L S C E 

Prace nad ustawą reprywatyzacyjną w Polsce trwają już od trzynastu lat. 
Przez ten okres przedstawiono kilkanaście projektów powyższej ustawy.1 

Dwukrotnie - tj. w latach 1993 i 2001 - wydawało się, że przygotowane projek-
ty staną się obowiązującym prawem. 

W 1993 roku projekt ustawy popieranej przez rząd Hanny Suchockiej prze-
szedł całą drogę legislacyjną w komisjach sejmowych, gdzie wypracowano zapi-
sy zgodne z konstytucją i systemem prawa europejskiego. Projekt ten miał 
szerokie poparcie środowisk byłych właścicieli, a także przychylność ówczesne-

1 Reprywatyzacja - odzyskaj swoje mienie. Warszawa 1992. 
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go Prezydenta RP Lecha Wałęsy. Niestety, na przeszkodzie jego uchwalenia 
stanął upadek popierającego go rządu i wcześniejsze rozwiązanie parlamentu.2 

Projekt ustawy reprywatyzacyjnej z 2001 r., przygotowany przez rząd Jerze-
go Buzka, przeszedł natomiast całą drogę legislacyjną w parlamencie.3 Został on 
jednak zawetowany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, 
a Sejmowi nie udało się tego weta odrzucić. W obszernym uzasadnieniu prezy-
dent zarzucił mu sprzeczność z konstytucją, a w szczególności z zasadami: de-
mokratycznego państwa prawnego, sprawiedliwości społecznej, równości wo-
bec prawa oraz ochrony prawa własności i dziedziczenia. Prezydent podkreślił, 
że wpływ na jego weto miały również ujemne skutki ekonomiczne, jakie usta-
wa ta mogłaby wywołać.4 

Polska jako jeden z nielicznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 
obok Albanii, Białorusi i Ukrainy, pozostała bez ustawowego rozstrzygnięcia 
tej kwestii. Na przyjęcie ustawy czekało - jak się szacuje - około 2 min by-
łych właścicieli, ich spadkobierców oraz członków rodzin, którzy w zaistniałej 
sytuacji nadal będą dochodzić sprawiedliwości na drodze administracyjnej 
i sądowej.5 

W Ministerstwie Skarbu trwają prace nad kolejnym projektem ustawy re-
prywatyzacyjnej. Czy projekt rządu Leszka Millera stanie się obowiązującym 
prawem?6 

USTAWA REPRYWATYZACYJNA PRZYGOTOWANA PRZEZ RZĄD 
JERZEGO BUZKA 

W rządzie Jerzego Buzka uznano reprywatyzację za jeden z priorytetów. 
Prace nad projektem ustawy rozpoczęły się od odtworzenia po rządach 
SLD-PSL w Ministerstwie Skarbu Państwa Departamentu Reprywatyzacji 
i Rekompensat. W Departamencie tym opracowano ankietę, która pozwoliła 
oszacować ilość oraz wartość roszczeń byłych właścicieli. Wyniki ankiety 
umożliwiły również określenie w przybliżeniu, w jakiej skali można oddać 
mienie w naturze, ile potrzeba mienia zamiennego oraz jaka liczba bonów 
reprywatyzacyjnych powinna być wyemitowana. Uzyskane szacunki pozwo-
liły ocenić możliwości i sposoby przeprowadzenia reprywatyzacji oraz stały 
się podstawą prac nad ustawą. 

2 J. Antosiewicz, Reprywatyzacja, Warszawa 1993. 
Projekt ustawy o reprywatyzacji nieruchomości..., Warszawa 20. 09. 2001, druk nr 1360. 4 
Wniosek Prezydenta RP o odmowie podpisania ustawy o reprywatyzacji, Warszawa 

22. 03. 2001, druk nr 2719. 
5 D. Frey, Trudne oddawanie, „Rzeczpospolita" 2002, nr 282. 
6 M. Piskorski, K. H. Łaszkiewicz, Oddamy, co będziemy mogli, „Rzeczpospolita" 2002, 

nr 281. 
7 Ankieta, „Gazeta Polska" 1998, nr 235. 
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Na początku tych prac przyjęto również założenia, które miały stać się 
fundamentami reprywatyzacji. Najważniejszym z nich było stwierdzenie, że 
zadośćuczynienie przeprowadzone zostanie w sposób sprawiedliwy, a jedno-
cześnie nie wywołujący konfliktów społecznych ani nadmiernych wydatków 
z budżetu państwa. 

W ustawie zagwarantowano bezwzględne poszanowanie tytułów własno-
ści nabytych w dobrej wierze przez osoby trzecie. Ustawa nie anulowała ani 
nacjonalizacji, ani reformy rolnej. Mienie nabyte w wyniku parcelacji lub 
kupna miało pozostać u obecnego właściciela. 

Jako cel ustawy reprywatyzacyjnej przyjęto likwidację stanu bezprawia, 
zadośćuczynienie byłym właścicielom, realizację konstytucyjnej zasady nie-
naruszalności prawa własności oraz uporządkowanie stosunków własnościo-
wych w Polsce. 

Po przejściu długiej drogi legislacyjnej 7 marca 2001 r. Sejm uchwalił gło-
sami AWS i UW ostateczną wersję ustawy o reprywatyzacji. 

Ustawą objęto trzy rodzaje naruszeń prawa, które występowały podczas 
nacjonalizacji mienia: 

a) przekroczenie granic nacjonalizacji określonych w dekretach 
i ustawach, czyli przejmowanie siłą obiektów niepodlegających upaństwo-
wieniu, 

b) niewykonywanie przewidzianych w ustawach nacjonalizacyjnych 
świadczeń państwa wobec osób pozbawionych mienia, 

c) wady samych ustaw nacjonalizacyjnych, polegające na ich niekom-
pletności i niespójności z obowiązującym porządkiem konstytucyjnym.8 

W ustawie uregulowano również problem tzw. mienia zabużańskiego. 
Repatriantom ze Wschodu przysługuje, na mocy podpisanych przez Polskę 
Ludową umów międzynarodowych, ekwiwalentne mienie zamienne za nie-
ruchomości pozostawione na terenach włączonych do ZSSR. Osoby te, mimo 
że uprawnienie to zostało potwierdzone przez przepisy prawa polskiego oraz 
orzeczenia Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, nie otrzymały 
do tej pory żadnego ekwiwalentu albo ich roszczenia zostały zrealizowane 
częściowo. 

Ustawa przyznawała osobom fizycznym dwa rodzaje świadczeń reprywa-
tyzacyjnych: 

1) przywrócenie utraconej własności, 
2) przyznanie bonów reprywatyzacyjnych. 
Ustawą objęte byłyby świadczenia reprywatyzacyjne za nieruchomości: 

utracone na mocy szesnastu dekretów i ustaw z lat 1944-1962, przejęte przez 
państwo bez podstaw prawnych lub z rażącym naruszeniem prawa oraz pozo-
stawione na terenach włączonych do ZSSR. 

8 Projekt ustawy o reprywatyzacji nieruchomości..., op. cit. 
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Na wniosek osoby uprawnionej, świadczenia reprywatyzacyjne przysłu-
giwałyby również z tytułu utraty niektórych rzeczy ruchomych. 

Zwrotowi podlegałaby własność rzeczy ruchomych, stanowiących dobra 
kultury w rozumieniu ustawy z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury9, 
wpisanych do inwentarza muzealiów w muzeum oraz będących we władaniu 
państwowej lub samorządowej jednostki organizacyjnej bądź państwowej, 
lub samorządowej osoby prawnej. 

W ustawie przyjęto, że zwrotowi przez 7 lat nie podlegałyby rzeczy ru-
chome, których oddaniu sprzeciwiłby się Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków. Rzeczy te mogłyby być przejęte przez Skarb Państwa na mocy art. 34 
ust. 2 i 3 wspomnianej powyżej ustawy. Z tytułu utraty apteki lub taboru 
żeglugi śródlądowej osobie uprawnionej przysługiwałyby bony. 

Osobami uprawnionymi do świadczeń reprywatyzacyjnych byłyby osoby 
fizyczne, które w dniu utraty własności były obywatelami polskimi, o ile 31 
grudnia 1999 r. posiadały obywatelstwo polskie. W ustawie zawarto również 
kilka wyjątków. 

Ustawa objęłaby 98 oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, po-
zbawionych obywatelstwa polskiego na mocy uchwały Rady Ministrów z 26 
września 1946 r., a także tzw. autochtonów z Ziem Zachodnich i byłych oby-
wateli Wolnego Miasta Gdańska, którym nadano obywatelstwo trzema akta-
mi prawnymi z lat 1946-1951, pod warunkiem jednak, że nie opuścili oni 
potem Polski do 8 marca 1984 roku. 

Ustawa zawężyła krąg spadkobierców do małżonka i dzieci osoby upraw-
nionej, którzy dziedziczyliby w częściach równych. W razie śmierci dziecka 
jego udział w częściach równych przechodzi na jego dzieci. 

W razie braku małżonka i dzieci prawa wynikające z ustawy przechodzi-
łyby na rodzeństwo osoby uprawnionej. W przypadku gdy siostra lub brat nie 
żyją, udział w częściach równych przechodziłby na ich dzieci. 

Ustawa wyłączyła z kręgu uprawnionych do świadczenia reprywatyzacyj-
nego osoby, które utraciły obywatelstwo polskie na podstawie dekretu z 13 
września 1946 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób narodowości 
niemieckiej.10 Wyłączono również osoby, które otrzymały już odszkodowania 
od państw obcych na mocy 12 umów międzynarodowych, zawartych między 
Polską a tymi państwami i ich rządami. 

Według ustawy świadczenia reprywatyzacyjne nie przysługiwałyby, jeśli 
własność nieruchomości została już przywrócona, wypłacono odszkodowanie 
na mocy art. 160 k.p.a. lub przyznano nieruchomość zamienną. 

Wartość utraconego mienia ustalałoby się według jego stanu z dnia konfi-
skaty oraz cen bieżących. Rząd opracowałby tabele przeliczeniowe i na ich 
podstawie dokonywana byłaby wycena ryczałtowa. W rozliczeniach przyjęto 

9 Dz. U. 1999, Nr 90, poz. 1150 oraz Dz. U. 2000, Nr 120, poz. 1268. 
10 Dz. U. 1946, Nr 55, poz. 310. 
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tzw. opcję zerową, polegającą na tym, że państwo nie dochodziłoby, czy 
zwracane nieruchomości były obciążone długami w momencie konfiskaty, 
a byli właściciele nie mogliby wszczynać procesów o odszkodowania z tytułu 
bezprawnego użytkowania przejętego mienia. 

Wartość świadczenia reprywatyzacyjnego miała według ustawy wynosić 
50% wartości utraconego mienia. Spadkobiercom świadczenie to zostałoby 
jeszcze obniżone o równowartość podatku od spadków i darowizn. 

Przywrócenie własności nieruchomości odbywać się miało na wniosek 
osoby uprawnionej. Warunkiem uznania takiego wniosku miało być to, że 
nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego w przypadku nieodpłatnego jej nabycia przez tę jednostkę od 
Skarbu Państwa. Jeżeli nieruchomość należy do osoby prawnej lub fizycznej, 
to zwrot byłby możliwy tylko za zgodą tych osób. 

Według ustawy nie następowałaby restytucja własności nieruchomości 
stanowiącej przedmiot umowy użytkowania wieczystego osoby fizycznej. 
W przypadku gdy stroną użytkowania wieczystego jest osoba prawna, taki 
zwrot mógłby się odbyć tylko za jej zgodą wyrażoną w określonej formie. 
Zwrotowi nie podlegałyby także następujące nieruchomości: znajdujące się 
w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody, zajęte na cełe 
obronności, stanowiące drogę publiczną lub wodną, cmentarz, służące zaopa-
trzeniu ludności w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią 
oraz zajęte pod wydobywanie kopalin. Ustawa nie dopuszczała również 
zwrotu nieruchomości w dającej się wydzielić części, na której wzniesiono 
budynki lub inne urządzenia o wartości przekraczającej wartość tej nieru-
chomości, a także nieruchomości, które nie mogą być wyodrębnione bez 
utraty dotychczasowej funkcji lub bez utraty funkcji zespołu, którego skład-
nik stanowi. 

Ustawa nie przewidywała również reprywatyzacji lasów. Ich dawnym 
właścicielom przysługiwałyby bony reprywatyzacyjne, które za gotówkę 
w formie renty leśnej wykupywałyby przez 10 lat Lasy Państwowe." 

Ze względu na szczególne znaczenie dla kultury narodowej fizycznemu 
zwrotowi nie podlegałoby 15 - wymienionych z nazwy w załączniku do usta-
wy - zespołów pałacowo-parkowych (np. Wilanów, Łańcut, Kozłówka itp.). 
Ich byli właściciele otrzymywaliby rekompensatę w postaci bonów. 

Jeżeli nieruchomość wykorzystywana jest na cele użyteczności publicz-
nej, to mogłaby być zwrócona, ale pod warunkiem zawarcia z dotychczaso-
wym użytkownikiem umowy najmu na co najmniej 5 lat. 

Osobom, którym przywrócenie własności nieruchomości nie byłoby moż-
liwe lub osobom uprawnionym, które nie domagałyby się zwrotu w tej po-
staci, przyznawane byłyby bony reprywatyzacyjne. 

11 K. H. Łaszkiewicz, Czy zwracać lasy, „Gazeta Polska" 1998, nr 16. 
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Nominalna wartość bonów odpowiadałaby wartości świadczenia reprywa-
tyzacyjnego. Bon byłby papierem wartościowym imiennym o nominale 
1 złotego. Bony wyemitowałby Skarb Państwa, w którego imieniu działający 
minister Skarbu Państwa określiłby w drodze rozporządzenia termin, wiel-
kość i warunki emisji bonów. Bony te nie miałyby formy dokumentu, 
w rozumieniu kodeksu cywilnego i do ich emisji oraz obrotu nie byłyby sto-
sowane przepisy o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 

Według ustawy za uzyskane bony można byłoby kupić: 
a) mienie z katalogów nieruchomości dostępnych za bony, utworzonych 

przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
b) rzeczy ruchome, przedsiębiorstwa i ich zorganizowane części zbywane 

przez Skarb Państwa, 
c) lokale mieszkalne zbywane przez Skarb Państwa lub gminę na rzecz 

dotychczasowego najemcy, 
d) jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Bonów Reprywaty-

zacyjnych, któremu Skarb Państwa będzie zbywał swoje akcje i udziały 
w spółkach prawa handlowego. 

Powyższy Fundusz byłby zarządzany przez nowo utworzone Towarzy-
stwo Funduszy Inwestycyjnych „Reprywatyzacja". Byłaby to jednoosobowa 
spółka akcyjna Skarbu Państwa. 

Fundusz Inwestycyjny Bonów Reprywatyzacyjnych miałby za zadanie 
pomnażać na rynku papierów wartościowych posiadane aktywa. Zgromadze-
nie dużych środków pozwoliłoby przy umarzaniu jednostek uczestnictwa 
wypłacać gotówkę w kwocie zbliżonej do wartości nominalnej przyznanego 
odszkodowania za utracone mienie. Do Funduszu Inwestycyjnego Bonów 
Reprywatyzacyjnych zostałyby przekazane: akcje i udziały znajdujące się 
w dniu wejścia w życie ustawy w rezerwie na cele reprywatyzacji, akcje lub 
udziały w każdej ze spółek, której akcje lub udziały zostały wniesione do 
Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (co najmniej 5%) oraz co najmniej 
5% akcji lub udziałów w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjali-
zacji, której akcje lub udziały zbył Skarb Państwa po raz pierwszy po dniu 
wejścia w życie ustawy reprywatyzacyjnej. 

Postępowanie reprywatyzacyjne miałoby mieć charakter administracyj-
no-prawny. Wniosek o przyznanie świadczenia należałoby złożyć w ciągu 
roku od dnia wejścia w życie ustawy. 

Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie o przyznanie świad-
czenia reprywatyzacyjnego miał być wojewoda, a organem odwoławczym 
Minister Skarbu Państwa. W przypadku wniosku o przywrócenie własności 
rzeczy ruchomej organem odwoławczym miał być minister właściwy do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Rozwiązania, jakie znalazły się w zawetowanej przez Prezydenta ustawie 
reprywatyzacyjnej, dotyczyły poza kilkoma wyjątkami zwrotu nieruchomo-
ści. Ustawa w ogóle nie odniosła się do roszczeń posiadaczy przedwojennych 
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banknotów i papierów wartościowych, wkładów w zlikwidowanych bankach, 
zobowiązań wystawionych przez władze Polskiego Państwa Podziemnego, 
roszczeń wynikających z powojennego obowiązku oddania do banku posia-
danego złota i obcych walut.12 

REPRYWATYZACJA W INNYCH PAŃSTWACH POSTKOMUNISTYCZNYCH 

Przed problemem zwrotu zagrabionego mienia stanęły także pozostałe 
państwa Europy Środkowo-Wschodniej. W zależności od układu sił politycz-
nych, sytuacji gospodarczej oraz statusu prawnego majątku, który miał być 
zwracany, próbowano go rozwiązać przez uchwalenie jednej lub kilku ustaw 
reprywatyzacyjnych. 

W Czechach i Słowacji jeszcze w okresie wspólnej państwowości wydano 
cztery ustawy reprywatyzacyjne. Zostały one uzupełnione w Czechach ko-
lejnymi dwoma ustawami już po definitywnym rozdzieleniu się obu państw. 
Pierwszą była uchwalona w październiku 1990 r. ustawa o złagodzeniu skut-
ków niektórych krzywd materialnych; drugą - ustawa z lutego 1991 r. o reha-
bilitacjach pozasądowych.13 

Mienie zwracano osobom fizycznym oraz ich spadkobiercom, pozbawio-
nym swoich majątków w wyniku ustaw nacjonalizacyjnych. Przyjęto rozwią-
zania oparte na ugodzie między dawnym właścicielem a dotychczasowym 
użytkownikiem, przy zastrzeżeniu przymusowego wynajmu na 10 lat. Insty-
tucje, które przejęły zagrabiony majątek, miały obowiązek zwrócić go na 
pisemną prośbę właściciela. Były właściciel musiał udokumentować prawo 
do własności przez wypis z księgi wieczystej lub decyzję urzędową 
o odebraniu mu nieruchomości. Jeśli budynek został zniszczony, rząd wypła-
cał należne odszkodowanie. Za nieruchomości zniszczone w stopniu, który 
wykluczał remont, wypłacano również odszkodowanie. Nie zwracano mienia, 
które nabyły inne osoby fizyczne albo spółki zagraniczne. W tej sytuacji były 
właściciel dostawał rekompensatę. 

Rekompensata pieniężna wypłacana była w gotówce do kwoty 30 tysięcy 
koron. Ewentualną nadwyżkę wypłacano w oprocentowanych obligacjach, 
których okres wykupu wynosił 10 lat. O zwrot majątku można było zabiegać 
przez pół roku od momentu wejścia w życie ustawy. Instytucja dysponująca 
takim majątkiem miała obowiązek w ciągu 30 dni oddać go byłemu właści-
cielowi. Jeśli tego nie zrobiła, to płaciła 3 tysiące koron za każdy dzień zwło-
ki. W okresie przewidzianym na składanie roszczeń wpłynęło 300 tysięcy 
wniosków. Przeprowadzenie reprywatyzacji w Czechach kosztowało 40 mld 
dolarów. 

12 J. Piński, Co III RPjest winna obywatelom II RP, „Wprost" 2000, nr 979. 
13 J. Kroner, Czeskie kłopoty z reprywatyzacją, „Rzeczpospolita" z 05. 12. 1994. 
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W Czechach ustawy powyższe rozwiązały większość problemów związa-
nych ze zwrotem mienia. Zadziałały one bardzo szybko i teraz problem re-
prywatyzacji jest tylko historią. Czesi uchwalili potem jeszcze dodatkowe 
ustawy reprywatyzacyjne dotyczące osób skazanych za działalność politycz-
ną, cudzoziemców, Kościołów i gmin żydowskich. Sukces czeskiej reprywa-
tyzacji wiązał się z tym, że przeprowadzono ją natychmiast po obaleniu ko-
munizmu, zanim zagrabione mienie przeszło na własność osób trzecich.14 

Najszerszą reprywatyzację przeprowadziły Niemcy, gdzie ustaw reprywa-
tyzacyjnych było aż dziesięć. Najważniejsze z nich to: wspólna deklaracja 
z 15 czerwca 1990 r. między rządami RFN i NRD w sprawie załatwienia 
nierozwiązanych sporów w sferze majątku ruchomego oraz nieruchomości, 
tzw. ustawa majątkowa z 13 września 1990 r. (wielokrotnie nowelizowana) 
oraz ustawa o Urzędzie Powierniczym z 17 czerwca 1990 roku. 

Niemiecka ustawa reprywatyzacyjna z 1990 r. nie przewiduje zwrotu nie-
ruchomości wywłaszczonych wg prawa okupacyjnego z lat 1945-1949. Do-
puszcza ona składanie wniosków przez osoby, które w latach 1933-1945 były 
prześladowane z pobudek rasistowskich, politycznych, religijnych bądź świa-
topoglądowych i utraciły majątek wskutek przymusowej sprzedaży lub wy-
właszczenia. Wnioski mogą być składane przez osoby fizyczne i prawne, któ-
rych majątek został skonfiskowany w drodze postępowania sądowego, o ile 
było to sprzeczne z prawem RFN. 

Przyjęto zasadę tzw. pierwszeństwa zwrotu przed odszkodowaniem. Za-
sada ta polega na zwrocie majątku w naturze, a gdy to nie będzie możliwe -
na wypłaceniu odszkodowania (często dożywotnia renta). Dawni właściciele 
zakładów lub przedsiębiorstw mogą liczyć na ich zwrot, jeżeli są w stanie 
zapewnić im efektywne funkcjonowanie i rozwój. Stają oni do konkursu 
ofert na równi z pozostałymi uczestnikami procesu prywatyzacyjnego. Jeżeli 
konkurent przedstawi korzystniejszą ofertę, to byłemu właścicielowi pozo-
staje prawo do odszkodowania. Reguły tej nie stosuje się do domów oraz 
majątków ziemskich. Zwrot majątków w Niemczech poprzedza kompensata 
poniesionych na ich utrzymanie nakładów i inwestycji.15 

Reprywatyzacji nie podlegał majątek znacjonalizowany w sowieckiej 
strefie okupacyjnej w latach 1945-1949, tj. zarówno majątki ziemskie, jak 
i kamienice, obiekty przemysłowe, zamki itp. Wywłaszczeni otrzymali tylko 
obligacje, które mogą zrealizować po 2004 roku. Nie zwrócono również 
obiektów oddanych do publicznego użytkowania: szkół, przedszkoli i szpi-
tali. Byli właściciele mieli w przypadku ich prywatyzacji prawo pierwokupu 
na drodze przetargów publicznych. Cena wywoławcza zależała od stanu 
obiektu.16 

14 K. H. Łaszkiewicz, Jak oddawano za granicą, „Gazeta Polska" 1998, nr 24. 
15 W. Bieroń, Reprywatyzacja po niemiecku, „Rzeczpospolita" z 28. 10. 1993. 
16 J. Hardt, Niemiecki sposób na odzyskanie własności, „Rzeczpospolita" z 14. 07. 2001. 
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Swoją własność odzyskali byli właściciele drobnych zakładów, warszta-
tów, sklepów, restauracji i aptek znacjonalizowanych w latach 1949-1972.17 

Duża część osób wywłaszczonych nie odzyskała jednak swojej własności, np. 
od lat toczy się spór o odzyskanie gruntów zabranych pod budowę muru 
berlińskiego.18 

Na Węgrzech ustawę reprywatyzacyjną uchwalono w 1991 roku. Nie 
przewidziano zwrotu mienia w naturze. Odszkodowania wypłacano w formie 
bonów kompensacyjnych, które były papierami wartościowymi na okaziciela. 
Wartość bonów była przez 3 lata oprocentowana w wysokości 75 procent od-
setek podstawowych banku emisyjnego. Maksymalnie można było otrzymać 
1 min forintów za ziemię uprawną i 200 tysięcy forintów za inne nierucho-
mości. Za bony można było kupić prywatyzowaną własność państwową 
i lokale mieszkalne zbywane przez samorządy. Bony można było również 
zamienić na renty - średnio w wysokości około 3—4 tys. forintów. Na Wę-
grzech złożono około 1,5 miliona podań reprywatyzacyjnych; przyznano bony 
o wartości 110 mld forintów. Zwrócono ok. 2 min ha ziemi uprawnej. 
W prywatne ręce, przez wykup za bony akcji prywatyzowanych przedsię-
biorstw, przeszła jedna piąta majątku państwa.19 

W Bułgarii ustawę reprywatyzacyjną uchwalono 5 lutego 1992 roku. Pra-
wo własności przywrócono wszystkim osobom fizycznym i wspólnikom. 
Osobom, którym nie można było oddać mienia w naturze, wypłacono od-
szkodowanie w postaci akcji przedsiębiorstw lub bonów rekompensacyjnych. 
Lokatorzy, którzy zamieszkali w zagrabionych przez komunistów mieszka-
niach, mieli prawo przebywać tam przez trzy lata, płacąc dotychczasowy 
czynsz ich prawowitym właścicielom, potem musiała być zawarta umowa 
najmu. Zwrotowi podlegały nieruchomości, które istniały w niezmienionej 
postaci, a byli właściciele pokrywali koszt ulepszeń. Dotychczas zwrócono 
już prawie wszystkie apteki, młyny, magazyny.20 W przypadku obiektów 
przemysłowych byli właściciele odzyskali ponad 80 procent majątku. Łączna 
wartość majątku, który należy zwrócić, wynosi 135 min lewów.21 

Na Litwie uchwalono ustawę reprywatyzacyjną w 1990 roku. Została ona 
uzupełniona ustawą z lipca 1997 r. o przywróceniu prawa własności obywateli 
do nieruchomości. Reprywatyzacją objęci są obywatele Republiki Litewskiej 
niezależnie od tego, czy są dawnymi właścicielami, czy też ich spadkobier-
cami. Ustawa akcentuje, że prawo własności obywateli sprzed dnia wcielenia 
Litwy do ZSSR nie zostało nigdy anulowane i zachowuje ciągłość. Nieru-
chomości zwraca się w naturze, a jeżeli jest to niemożliwe, to przyznaje się 

17 W. Pomianowski, Niemcy: Najdłuższy spór, „Rzeczpospolita" z 10. 05.1995. 
18 W. Pomianowski, Herezja nadSzprewą, „Rzeczpospolita" z 06.01. 1995. 
19 G. Lubczyk, Bony kompensacyjne wartości 110 mid ft dla 1 min Węgrów, Rzeczpospolita, 

07.07. 1994. 
2 0 M. Suchowiejko, Reprywatyzacja częściowo udana, „Rzeczpospolita" z 11. 04. 1995. 
21 M. Suchowiejko, Zwrócono połowę, „Rzeczpospolita" z 29.12.1999. 
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sprawiedliwą rekompensatę. Przywraca się prawo własności do ziemi, lasów, 
zbiorników wodnych, budynków gospodarczych i budynków mieszkalnych. 
Zwrot ten jest ograniczony: na wsi - ziemia do 150 ha, a w mieście - działki 
do 0,2 ha. Następuje on niezwłocznie. Ustawa przyznała też bezwzględne 
pierwszeństwo dawnym właścicielom przed dotychczasowymi użytkowni-
kami. Do tej pory na Litwie zwrócono dawnym właścicielom i ich spadko-
biercom ponad 70 procent ziemi.22 

Na Łotwie również wydano kilka ustaw reprywatyzacyjnych. Przyjęto 
tam kilka form rekompensowania, gdzie to jest możliwe, zwrot mienia 
w naturze, w innym przypadku przyznanie akcji i udziałów sprywatyzowa-
nych przedsiębiorstw. Składanie wniosków reprywatyzacyjnych było możli-
we do 2002 roku.23 

W 1998 roku uchwalono ustawę w Macedonii. Do byłych właścicieli oraz 
ich spadkobierców powracają majątki skonfiskowane po 1945 roku. Zwroto-
wi podlegają budynki, nieruchomości rolne i leśne oraz pastwiska. W ustawie 
zawarto pewne ograniczenia. Gdy majątek nie może być zwrócony 
w naturze, to wypłacana miała być rekompensata w postaci papierów warto-
ściowych o równowartości nieprzekraczającej 100 tys. marek niemieckich. 
Skonfiskowane mieszkania będą zwracane tylko wtedy, gdy obecni właści-
ciele nie mają tytułów własności. Nie przywrócono prawa do gruntów, na 
których zbudowano mieszkania. Zwrotowi nie podlegają majątki o znaczeniu 
ogólnonarodowym, np. poligony.24 

W Rumunii proces reprywatyzacji toczy się od 1998 roku. Wprowadzono 
tu tryb administracyjny, w którym wnioski rozpatruje urząd miasta lub gmi-
ny. Jeśli są one wystarczająco udokumentowane, nie można ich odrzucić. 
Dotychczasowi lokatorzy reprywatyzowanych nieruchomości są chronieni 
przez pięć lat. Ochronie podlegają też osoby, które kupiły od państwa lokale 
na mocy ustawy z 1995 roku. Mogą one je utracić tylko na drodze sądowej, 
jeśli któraś ze stron wiedziała, że istnieje były właściciel. Zwrot lasów ograni-
czony jest wielkością działki do 1 ha.25 

W Estonii ustawę reprywatyzacyjną uchwalono w 1993 roku. Zdecydo-
wano się oddać wszystko, także tym, którzy nie mają obywatelstwa. W przy-
padku gdy ktoś pobudował się na działce podlegającej roszczeniu, państwo 
płaci dawnemu właścicielowi połowę wartości działki w gotówce, a resztę 
w papierach wartościowych.26 

22 K. H. Łaszkiewicz, Litwini swoim oddali, „Gazeta Polska" 1998, nr 34. 
23 K. H. Łaszkiewicz, Jak to zrobili inni, „Gazeta Polska" 1997, nr 52. 
24 

M. Suchowiejko, Reprywatyzacja z ograniczeniami, „Rzeczpospolita" 1998, nr 93. 25 B. Luft, Król domaga się zamku, „Rzeczpospolita" z 13. 08. 2001. 
K. Groblewwski, Prawie wszyscy oddali, każdy po swojemu, „Rzeczpospolita" z 10. 03. 

2001. 
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Na bardziej lub mniej zbliżonych zasadach przeprowadzono reprywaty-
zację w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, np. w Słowenii 
w 1991 roku. 

Polska, która jako pierwsza rozpoczęła przemiany ekonomiczne, 
w kwestii reprywatyzacji znalazła się, niestety, na szarym końcu. 

ANALIZA PORÓWNAWCZA ROZWIĄZAŃ REPRYWATYZACYJNYCH 
PRZYJĘTYCH W PAŃSTWACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 

Większość państw postkomunistycznych proces reprywatyzacji rozpoczę-
ła w latach 1990-1993. Najczęściej ustawodawcy tych państw proces ten 
regulowali w kilku odrębnych ustawach. W Niemczech ustaw takich jest aż 
dziesięć, w Czechach uchwalono ich sześć, po kilka ustaw reprywatyzacyj-
nych uchwalono też w innych państwach, np. na Łotwie, Litwie czy Słowa-
cji. Mnogość uregulowań wynikała ze zróżnicowanego układu sił politycz-
nych w parlamentach, co uniemożliwiało wprowadzenie regulacji opartej na 
całościowej i zwartej koncepcji (wyjątek - Węgry, Słowenia i Estonia). 

Ustawa przygotowana w Polsce była wyrazem spójnej koncepcji rządo-
wej. Nie można jednak zapominać, że wcześniej umożliwiono tzw. małą re-
prywatyzację. Na mocy ustaw regulujących stosunki państwa z poszczegól-
nymi Kościołami, przewidziano możliwość zarówno zwrotu wskazanych 
w przepisach majątków - w tym nieruchomości rolnych i leśnych w trybie 
postępowań regulacyjnych, jak i ich przekazania ex lege na własność właści-
wych kościelnych osób prawnych. 

Jeśli spojrzymy na tytuły prawne do wniesienia roszczeń, większość 
państw, w tym Polska, zastosowała enumerację aktów prawnych wydanych 
w celu pozbawienia obywateli ich własności, uzupełniając ją klauzulą gene-
ralną: „dokonane z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej". 
Na samą klauzulę generalną zdecydowano się tylko w Niemczech, Estonii 
i na Litwie. W zdecydowanej większości państw, w tym w Polsce, zakres 
czasowy roszczeń obejmował całość okresu, w jakim dokonywano szeroko 
rozumianej nacjonalizacji. W Polsce ramy czasowe miały obejmować lata 
1944-1962. 

Wyjątkowe rozwiązanie zastosowano w Niemczech, gdzie z zakresu cza-
sowego umożliwiającego roszczenia wyłączono lata 1945-1949, w których to 
znacjonalizowano cały wielki przemysł oraz dużą własność ziemską. We 
wszystkich państwach, z wyjątkiem Niemiec, zdecydowano się ograniczyć 
zakres podmiotowy reprywatyzacji. 

W stosunku do osób fizycznych wymagano posiadania obywatelstwa da-
nego kraju w momencie wywłaszczania oraz domicylu. Zwłaszcza cenzus 
obywatelstwa traktowano jako podstawowy; tylko Niemcy, Estonia i Słowe-
nia z niego zrezygnowały. 
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W większości krajów z kręgu uprawnionych do wniesienia roszczeń re-
prywatyzacyjnych wyłączono osoby prawne (wyjątek Niemcy i Estonia). 
Zawężono również krąg spadkobierców ustawowych, rezygnując z ogólnych 
reguł dziedziczenia, niekiedy bardzo radykalnie, np. na Węgrzech małżonek 
byłego właściciela miał prawo do roszczenia reprywatyzacyjnego, gdy 
w chwili nacjonalizacji pozostawał w związku małżeńskim. 

W polskiej ustawie zawetowanej przez Prezydenta uprawnionymi do 
wniesienia roszczeń byłyby osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi 
w dniu utraty własności i posiadaj ce obywatelstwo polskie 31 grudnia 
1999 roku. Z kręgu uprawnionych wyłączono również osoby prawne. Grono 
spadkobierców zawężono natomiast do małżonka, dzieci i rodzeństwa byłego 
właściciela, a w razie ich śmierci do ich dzieci, w częściach równych. 

Przedmiotem reprywatyzacji w większości państw były najczęściej nieru-
chomości, rzadziej ruchomości, a zupełnie wyjątkowo prawa niematerialne. 
Bardzo rzadko zwracano grunty rolne oraz przedsiębiorstwa, a jeśli dopusz-
czano taką możliwość, to było to obwarowane licznymi warunkami (np. na 
Litwie, w Bułgarii i Rumunii) albo ograniczało się do nieruchomości o nie-
wielkim znaczeniu gospodarczym. Nie było w zasadzie ograniczeń (oprócz 
ochrony praw osób trzecich) co do zwrotu nieruchomości takich jak domy, 
kamienice itp. 

Szereg państw (wyjątek Polska) dopuściło zwrot lasów. Wielkość zwraca-
nej powierzchni leśnej wahała się od jednego (np. Czechy, Rumunia) do kil-
kudziesięciu hektarów (np. Litwa i Łotwa). Zwrot ruchomości w większości 
państw został ograniczony. Powodem tego było to, że z jednej strony więk-
szość ruchomości została zniszczona, a z drugiej strony państwo zachowało 
sobie prawo zatrzymania przedmiotów o dużej wartości dla dziedzictwa na-
rodowego. Wszystkie państwa postkomunistyczne, z wyjątkiem Węgier, 
zdecydowały się na zwrot mienia w naturze, a gdzie nie jest to możliwe - na 
odszkodowanie. 

Najczęściej spotykanym ograniczeniem restytucji było nabycie danej 
nieruchomości przez osobę fizyczną w dobrej wierze lub wykorzystywanie 
jej na cele użyteczności publicznej. W Polsce zawetowana ustawa przewidy-
wała, że nieruchomość służąca celom użyteczności publicznej może być 
w ten sposób wykorzystywana jeszcze przez 5 kolejnych lat. W Rumunii, 
Bułgarii i na Litwie zastosowano ograniczenia obszarowe do zwrotu nieru-
chomości. I tak np. na Litwie zwracane były nieruchomości: na wsi do 150 
ha, a w mieście działki do 0,2 ha. Wypłaty odszkodowań odbywały się 
w gotówce, w obligacjach państwowych oraz w specjalnych bonach reprywa-
tyzacyjnych. 

Tylko w trzech krajach - Niemcy, Czechy i Słowenia - dopuszczono wy-
płaty w gotówce. Jeszcze rzadziej wypłat dokonywano w obligacjach pań-
stwowych (Niemcy i Słowenia). Najbardziej rozpowszechniona była wypłata 
odszkodowań w bonach reprywatyzacyjnych (tą drogą chciała pójść Polska). 
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Bony te umożliwiały nabywanie państwowego mienia bądź bezpośrednio na 
aukcjach (tak jak na Węgrzech) bądź za pośrednictwem udziałów 
w specjalnie utworzonych funduszach inwestycyjnych (Czechy, Słowenia 
i Polska). 

Postępowanie reprywatyzacyjne w większości państw polegało na zasto-
sowaniu procedury administracyjnej jako podstawowej. Zupełnie wyjątkowo 
dopuszczano postępowanie sądowe, które najczęściej miało badać legalność 
decyzji. Wnioski reprywatyzacyjne najczęściej rozpatrywały władze lokalne 
(wyjątkiem są Węgry). Podobne rozwiązania jak powyższe zaproponowano 
również w Polsce. 

Patrząc na rozwiązania, jakie miały być zastosowane w Polsce, należy 
stwierdzić, że większość z nich można odnieść do podobnych rozwiązań, 
które wykorzystano u naszych bliższych czy dalszych sąsiadów. Nawet w tak 
kontrowersyjnych sprawach jak posiadanie obywatelstwa polskiego 31 grud-
nia 1999 r., czy zwrot tylko 50% wartości, możemy znaleźć państwa, które 
zastosowały podobne rozwiązania (np. Czechy, Węgry). 

POZYTYWNE SKUTKI REPRYWATYZACJI 

Pomimo braku ustawy reprywatyzacyjnej proces zwrotu zagrabionego 
majątku w Polsce ciągle trwa. W latach 1989-2002 byli właściciele w ponad 
dwóch tysiącach spraw uzyskali korzystne orzeczenia. Zwrócono im majątek 
o wartości ponad 2 mld zł, a także wypłacono odszkodowania na sumę kilku-
set milionów złotych. 

Ministerstwo Gospodarki otrzymało w tym czasie ponad 3,4 tysiąca wnio-
sków reprywatyzacyjnych, dotyczących bezprawnie przejętych przedsię-
biorstw i ich mienia. Rozpatrzono 1817 spraw, w tym około tysiąca pozytyw-
nie; w 260 przypadkach wypłacono odszkodowania na łączną kwotę 124 min 
złotych. W Ministerstwie Rolnictwa złożono ponad 8 tysięcy wniosków 
o zwrot mienia. Pozytywnie dla byłych właścicieli załatwiono 245 spraw, wy-
płacając odszkodowania w wysokości 600-800 tysięcy złotych. W Warszawie 
zwrócono 1300 nieruchomości o średniej wartości 0,5 min złotych.27 

Reprywatyzacja w państwach Europy Środkowo-Wschodniej przyniosła 
znaczne korzyści. Przede wszystkim umożliwiła ona uporządkowanie sto-
sunków własnościowych. Miało to duże znaczenie dla pewności obrotu go-
spodarczego i wpłynęło korzystnie na zwiększenie zaufania inwestorów za-
granicznych, przyspieszając proces prywatyzacji, a przez to i rozwój kraju. 
Skutkiem reprywatyzacji było również upowszechnienie własności prywat-
nej, a także odbudowa klasy średniej. 

27 M. Piskorski, Co i za ile oddano, „Rzeczpospolita" z 2001, nr 70. 
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Proces reprywatyzacji podniósł na arenie międzynarodowej wiarygodność 
państw ją przeprowadzających, co ma duże znaczenie w świetle ich europej-
skich aspiracji. 

PODSUMOWANIE 

Z procesem reprywatyzacji mamy do czynienia w większości państw Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej. Wraz z upadkiem komunizmu i odzyskaniem 
niepodległości państwa te rozpoczęły wprowadzanie standardów demokra-
tycznego państwa prawnego. Przestrzeganie konstytucyjnej zasady poszano-
wania prawa własności postawiło przed nimi problem zwrotu mienia zagra-
bionego przez władze komunistyczne. 

Przed problemem tym stanęła również Polska. Przez trzynaście lat nie 
udało się jednak uchwalić ustawy reprywatyzacyjnej. Przedstawiono kilkana-
ście projektów takiej ustawy, a dwukrotnie - w latach 1993 i 2001 - jej wej-
ście w życie było bardzo bliskie. Ustawa reprywatyzacyjna z 2001 r. przygo-
towana przez rząd Jerzego Buzka została zawetowana przez Prezydenta RP 
Aleksandra Kwaśniewskiego. Prezydent zarzucił jej sprzeczność z konstytucją, 
a w szczególności z zasadami: demokratycznego państwa prawnego, sprawie-
dliwości społecznej, równości wobec prawa oraz ochrony prawa własności 
i dziedziczenia. Prezydent podkreślił, że wpływ na jego weto miały również 
ujemne skutki ekonomiczne, jakie wywołałoby jej wejście w życie. 

W większości państw postkomunistycznych obowiązuje jedna lub kilka 
ustaw reprywatyzacyjnych, np. w Niemczech aż dziesięć, a w Czechach 
sześć. Zakres czasowy roszczeń obejmuje (z wyjątkiem Niemiec) całość 
okresu, w jakim dokonywano szeroko rozumianej nacjonalizacji. We wszyst-
kich państwach (z wyjątkiem Niemiec) zdecydowano się ograniczyć zakres 
podmiotowy reprywatyzacji. W stosunku do osób fizycznych wymaga się 
posiadania obywatelstwa danego kraju w momencie wywłaszczania oraz do-
micylu. W wielu państwach z reprywatyzacji wyłączono osoby prawne (wyją-
tek Niemcy i Estonia). 

Przedmiotem reprywatyzacji w większości państw były najczęściej nieru-
chomości, rzadziej ruchomości. Bardzo rzadko zwracano grunty rolne oraz 
przedsiębiorstwa. Nie było w zasadzie ograniczeń co do zwrotu nieruchomo-
ści takich jak domy, kamienice itp. Szereg państw dopuściło zwrot lasów. 
Najczęściej decydowano się na zwrot mienia w naturze, a gdzie nie było to 
możliwe - na odszkodowanie. 

Wypłaty odszkodowań odbywały się w gotówce, w obligacjach państwo-
wych oraz w specjalnych bonach reprywatyzacyjnych. Postępowanie repry-
watyzacyjne w większości państw polegało na zastosowaniu procedury admi-
nistracyjnej. Zupełnie wyjątkowo dopuszczano postępowanie sądowe, które 
najczęściej miało badać legalność decyzji. 



Reprywatyzacja w Polsce i w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 

Z polskiego Ministerstwa Skarbu płyną sygnały, że trwają prace nad kolej-
nym projektem ustawy reprywatyzacyjnej. Czy rządowi Leszka Millera uda się 
przygotować projekt, który stanie się obowiązującym prawem? 

Przeprowadzenie reprywatyzacji w krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej pokazało, że państwa te poważnie traktują zasadę ochrony prawa wła-
sności, zapisaną w ich konstytucjach oraz Europejskiej Deklaracji Praw 
Człowieka. Skutkiem jej przeprowadzenia stało się upowszechnienie wła-
sności prywatnej, odtworzenie klasy średniej i uporządkowanie stosunków 
własnościowych, co przyspieszyło proces prywatyzacji. Proces reprywatyzacji 
podniósł wiarygodność tych państw na arenie międzynarodowej. Nie można 
tego nie docenić, biorąc pod uwagę ich europejskie aspiracje. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Prozess der Reprivatisierung tritt in mehreren Landem Mittelostlichen 
Europa ein. Mit dem Sturz des Kommunismus und Wiedergewinnung der Unab-
hangigkeit, begannen diese Staaten die Standarte eines demokratischen Rechtsstaa-
tes zu schaffen. Befolgen von grundgesetzlichem Prinzip der Eigentumsachtung 
wurden sie vor dem Problem der Zuriickgabe des Vermogens, was von der kommu-
nistischen Macht geraubt wurde, gestellt. 

Vor diesem Problem steht auch Polen. Dreizehn Jahre lang wurde das Repriva-
tisierungsgesetz nicht verabschiedet. Es entstanden mehrere Gesetzentwiirfe, zwei-
mal - im Jahre 1993 und 2001, ein tritt beinahe in Kraft. 

Der Reprivatisierungsgesetzentwurf von 2001 wurde von der Staatsregierung 
von Jerzy Buzek vorbereitet, der Staatsprasident Aleksander Kwaśniewski legte aber 
in Bezug darauf sein Veto ein. Ais BegrUndung fiir seine Entscheidung nannte der 
Staatsprasident den Widerspruch zwischen das Grundgesetz und den Reprivatisie-
rungsgesetzentwurf, im besonderen Prinzip des demokratischen Rechtsstaates, 
Sozialgerechtigkeit, Gleichheit vor dem Gesetz und Eigentums- und Vererbungs-
achtung beziiglich. Er hat auch dabei unterstrichen, dass seine Stellung zu diesem 
Thema auch von negativen okonomischen Griinden, die das Gesetz hervorrufen 
mtisse, beeinflusst wurde. 

In mehreren postkommunistischen Landem gilt ein oder ein paar von Repriva-
tisierungsgesetze, z.B. im ostlichen Deutschlands zehn und in Tschechen sechs. 

Der Zeitraum der Anspriiche umfasst - mit Ausnahme Deutschlands - die 
ganze Zeit der breit begriffenen Nationalisierung. 

In alien Landem - mit Ausnahme Deutschlands - wurde der Kreis der Berech-
tigten begrenzt. In Bezug auf die natiirlichen Personen wurde die entsprechende 
Staatsangehorigkeit und Domizil aus der Zeit der Enteignung verlangt. In vielen 
Landem wurden die juristischen Personen aus dem Kreis der Berechtigten ausge-
schlossen (Ausnahme: Deutschland und Estland). 

Zu dem Objekt der Reprivatisierung wurden am haufigsten die Immobilien, 
seltener bewegliche Giiter. Im Grunde genommen gab es keine Begrenzung fur 
Zuriickgabe von solchen Immobilien wie Hauser oder Mietshauser u.a. Mehrere 
Lander gestatteten auch Zuriickgabe der Walder. 
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Die Zuruckgabe des Vermogens wurde meistens mit der Naturalleistungen zu-
stande gebracht, nur wenn es nicht moglich ware - mit der Entschadigung. 

Die Entschadigung wurde in barem Geld, Staatsobligationen oder Reprivati-
sierungsgutscheinen ausgezahlt. 

Im Reprivatisierungverfahren wurde Administrationsprozedur angewendet. 
Ausnahmsweise - zum Oberpriifen des Entschlusses - wurde das Gerichtsverfahren 
angewendet. 

Das polnische Finanzministerium informiert, dass man an einem aufeinander 
folgenden Reprivatisierungsgesetzentwurf arbeitet. Es kommt Frage, ob die Staats-
regierung von Leszek Miller einen Entwurf, der zu einem geltenden Gesetz wird, 
vorbereiten wird. 

Die Reprivatisierung, die in den Landern die Mittelostlichen Europa zustande 
kam, zeigt, dass diese Staaten den in Grundgesetzen und In der Europaischen De-
klaration der Menschenrechten geschriebenen Eigentumsachtungsprinzip sehr 
ernst betrachten. 

Die Realisierungsfolgen von der Reprivatisierung sind: Verbreiten von Privat-
eigentum, Wiederschaffen der Mittelklasse und Ordnen der Eigentumsverhaltnisse, 
was alles die Beschleunigung der Privatisierung zur Folge hat. 

Der Reprivatisierungsprozess hat die Glaubwiirdigkeit von diesen Landern in 
den internationalen Kontakten hervorgehoben. 

Es ist in Bezug auf ihre europaische Aspiration nicht zu versehen. 


