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Ustawa
o obowiązku składania sprawozdań o działaniach niektórych państw obcych dotyczących mienia okresu
Holokaustu i powiązanych kwestiach
Do uchwalenia przez Senat i Izbę Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki
ARTYKUŁ 1. TYTUŁ SKRÓCONY
Ustawa niniejsza może być przywoływana jako „ustawa z 2017 r. o sprawiedliwości dla ocalałych,
którzy dotychczas nie otrzymali odszkodowania (JUST)”.
ART. 2. SPRAWOZDANIE O MIENIU OKRESU HOLOKAUSTU I POWIĄZANYCH KWESTIACH
(a) DEFINICJE – W niniejszym paragrafie:
(1) WŁAŚCIWE KOMISJI KONGRESU. – Określenie „właściwe komisje Kongresu” oznacza:
(A) Komisję Relacji z Zagranicą Senatu;
(B) Komisję Finansów Rządowych Senatu;
(C) Komisję Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów; i
(D) Komisję Finansów Rządowych Izby Reprezentantów.
(2) PAŃSTWA OBJĘTE USTAWA – Określenie „państwa objęte ustawą” oznacza uczestników
Konferencji „Mienie Okresu Holokaustu" w 2009 roku, wskazanych przez Sekretarza Stanu lub
przedstawiciela wyznaczonego przez Sekretarza, w porozumieniu z eksperckimi organizacjami
pozarządowymi, jako państwa szczególnego zainteresowania w odniesieniu do kwestii
wymienionych w ust. (b).
(3) BEZPRAWNIE ZAJĘTE LUB PRZEKAZANE – Określenie „bezprawnie zajęte lub
przekazane” obejmuje konfiskatę, wywłaszczenie, nacjonalizację, przymusową sprzedaż lub cesję
oraz sprzedaż lub cesję pod przymusem mienia w okresie Holocaustu lub w okresie rządów
komunistycznych w państwie objętym ustawą.
(b) SPRAWOZDANIE – Najpóźniej w terminie do 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej
ustawy, Sekretarz Stanu przedstawi właściwym komisjom Kongresu sprawozdanie, które zawiera ocenę
i opis charakteru i zakresu przepisów państwowych oraz egzekwowanie przez państwa polityk
dotyczących identyfikacji i zwrotu lub restytucji bezprawnie zajętego lub przekazanego mienia okresu
Holocaustu, zgodne z celami Konferencji „Mienie Okresu Holokaustu” w 2009 roku, w tym:
(1) zwrotu prawowitemu właścicielowi każdej nieruchomości, w tym mienia o charakterze
religijnym lub komunalnym, która została bezprawnie zajęta lub przekazana;
(2) jeżeli zwrot mienia określonego w pkt. (1) nie jest już możliwy, zapewnienia porównywalnego
mienia zastępczego lub zapłaty godziwego odszkodowania prawowitemu właścicielowi zgodnie
z zasadami sprawiedliwości i w szybkim, sprawiedliwym i jawnym postępowaniu
administracyjnym, powodowanym roszczeniami;
(3) w przypadku mienia bezdziedzicznego, zapewnienia mienia lub odszkodowania, żeby pomagać
będącym w potrzebie ocalałym z Holokaustu, wspierać edukację o Holokauście oraz na inne cele;
(4) zakresu, w jakim takie przepisy i polityki są wdrażane i egzekwowane w praktyce, w tym
poprzez wszelkie odpowiednie postępowania administracyjne lub sądowe; i
(5) w stosownym zakresie, sposobu rozstrzygania i przeglądu postępu w rozstrzyganiu roszczeń
ocalałych z Holokaustu obywateli Stanów Zjednoczonych oraz członków rodzin obywateli Stanów
Zjednoczonych - ofiar Holokaustu.
(c) ROZUMIENIE KONGRESU – W rozumieniu Kongresu - po przedstawieniu sprawozdania
określonego w ustępie (b), Sekretarz Stanu winien nadal przekazywać Kongresowi sprawozdania
o mieniu okresu Holokaustu i powiązanych kwestiach w sposób, w jaki Departament Stanu informował
o takich sprawach przed wejściem w życie niniejszej ustawy.

