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SPRAWOZDANIE

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 14 września 2007 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 14 września 2007 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa
Polskiego,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 1 i 4.

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator
Zbigniew Romaszewski dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt 1 zestawienia
wniosków).

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka i Praworządności

(-) Zbigniew Romaszewski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń

wydanych wobec osób represjonowanych za działalność

na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

1) w art. 1 w pkt 5 w lit. d, w ust. 2a:

a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Uprawnienia określone w ust. 1 przysługują również osobom:

1) mieszkającym obecnie bądź w chwili śmierci w Polsce,

2) zatrzymanym na terytorium Polski w granicach ustalonych w

Traktacie Ryskim, które zmarły w wyniku represji przed dniem

1 stycznia 1957 r. na terytorium Związku Socjalistycznych

Republik Radzieckich

- represjonowanym przez radzieckie organy ścigania i wymiaru

sprawiedliwości lub organy pozasądowe, działające na obecnym

terytorium Polski w okresie od dnia 1 lipca 1944 r. do dnia 31

grudnia 1956 r. oraz na terytorium Polski w granicach ustalonych

w Traktacie Ryskim, w okresie od dnia 1 stycznia 1944 r. do dnia

31 grudnia 1956 r., za działalność na rzecz niepodległego bytu

Państwa Polskiego lub z powodu takiej działalności.",

b) dodaje się zdanie czwarte i piąte w brzmieniu:

"Zdanie pierwsze pkt 2 ma zastosowanie do osób będących w chwili

zatrzymania obywatelami polskimi. W razie śmierci tej osoby

uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci i rodziców

mieszkających obecnie w Polsce.";

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

2) w art. 1 w pkt 6, w ust. 1:

a) po wyrazach "Kodeksu postępowania karnego" dodaje się wyrazy

"albo wydano orzeczenie o amnestii uniemożliwiając stronie jego

zaskarżenie" oraz wyrazy "lub tymczasowo aresztowane" zastępuje

się wyrazami ", tymczasowo aresztowane lub w inny sposób

represjonowane",

Poprawka sen.
P.Ł.J.Andrzejewskiego



b) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie nie przedawniają

się.";

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawek nr 4 i 5.

3) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. 1. Przepisy art. 8-10 ustawy, o której mowa w art. 1, mają

odpowiednie zastosowanie również wobec osób, co do

których zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności

orzeczenia, jeżeli oskarżonego uniewinniono w wyniku

wniesienia rewizji nadzwyczajnej i nie zostało

prawomocnie zasądzone odszkodowanie i

zadośćuczynienie. Żądanie odszkodowania lub

zadośćuczynienia należy zgłosić w sądzie okręgowym, w

którego okręgu zamieszkuje osoba składająca żądanie.

2. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, nie przedawniają

się.";

Poprawka sen.
P.Ł.J.Andrzejewskiego

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawki nr 5.

4) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. Przepisy art. 8-10 ustawy, o której mowa w art. 1, mają

odpowiednie zastosowanie również wobec osób, co do

których zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności

orzeczenia, jeżeli oskarżonego uniewinniono w wyniku

wniesienia rewizji nadzwyczajnej i nie zostało prawomocnie

zasądzone odszkodowanie i zadośćuczynienie. Żądanie

odszkodowania lub zadośćuczynienia należy zgłosić w sądzie

okręgowym, w którego okręgu zamieszkuje osoba składająca

żądanie, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej

ustawy.";

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję



5) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. Przepisy art. 8-10 ustawy, o której mowa w art. 1, mają

odpowiednie zastosowanie również wobec osób, co do

których zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności

orzeczenia, jeżeli oskarżonego uniewinniono w wyniku

wniesienia rewizji nadzwyczajnej i nie zostało prawomocnie

zasądzone odszkodowanie i zadośćuczynienie. Żądanie

odszkodowania lub zadośćuczynienia należy zgłosić w

Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie w

terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.".

Poprawka
KPCP
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