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W odpowiedzi na pismo z dnia 12 października 2018 r., w którym zwrócono się 

z prośbą o ponowne dokonanie analizy zakresu podmiotowego ustawy z dnia 23 lutego 

1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych 

za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2099) 

w kontekście przesłanki domicylu określonej w art. 8 ust. 2a ustawy oraz rozważenie 

wystąpienia z inicjatywą nowelizacji ustawy w ww. zakresie, uprzejmie informuję, że 

podtrzymuję swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 8 lutego 2017 r. 

W ocenie Ministra Sprawiedliwości pogląd Pana Rzecznika odnośnie zasadności 

rozszerzenia zakresu podmiotowego art. 8 ust. 2a ustawy w pełni zasługuje na aprobatę 

i w tym zakresie zachowuje aktualność propozycja brzmienia przywołanego przepisu 

zawarta w piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2017 r. 

Jednocześnie ponownie pragnę wskazać, iż - co do zasady - zmiany ustawy 

0 uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na 

rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego stanowiły przedmiot przedłożeń poselskich 

1 senackich, nie zaś rządowych. Sama zaś kwestia ewentualnej nowelizacji ww. ustawy 

w kierunku zaproponowanym przez Pana Rzecznika wykracza poza zakres spraw 
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określonych przez ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późń. zm.) dla działu administracji sprawiedliwość, t j . spraw 

sądownictwa, prokuratury, notariatu, adwokatury i radców prawnych, w zakresie 

wynikającym z przepisów odrębnych, wykonywania kar oraz środków wychowawczych 

i środka poprawczego orzeczonego przez sądy oraz sprawy pomocy postpenitencjarnej, 

tłumaczy przysięgłych, a także nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie 

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 762, z późn. zm.). 

Jednocześnie pragnę zauważyć, iż w Sejmie w dalszym ciągu procedowany jest 

senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec 

osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 

(druk sejmowy nr 665), którego przedmiotem jest m.in. zmiana zakresu podmiotowego 

ustawy polegająca na rozszerzeniu go o osoby, które otrzymały status działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych na podstawie 

ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690). 
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