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200 

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 16 kwietnia 1998 r. 

o ciągłości prawnej między II a III Rzecząpospolitą Polską. 

1. Senat uznaje państwo utworzone w wyniku 
II wojny światowej na ziemiach polskich i funkcjonują
ce w latach 1944-1989 za niedemokratyczne państwo 
o totalitarnym systemie władzy, będące elementem 
światowego systemu komunistycznego, pozbawione 
suwerenności i nie realizujące zasady zwierzchnictwa 
Narodu. 

2. Senat uznaje ciągłość prawną II i III Rzeczypospo
litej Polskiej, wyrażającą się w ich suwerennym i nie
podległym bycie. Tym samym stwierdza, że narzucona 
w dniu 22 lipca 1952 r. konstytucja niesuwerennego 
państwa nie podważyła legalnie mocy prawnej Ustawy 
Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
23 kwietnia 1935 r. oraz opartego na niej porządku 
prawnego. 

3. Senat wyraża wdzięczność organom państwa 
polskiego na uchodźstwie, które działając na podstawie 
Konstytucji Kwietniowej z 1935 r. umożliwiły zachowa
nie ciągłości prawnej między II i III Rzecząpospolitą 
Polską, a także tym wszystkim, którzy swą walką w kra
ju i na obczyźnie przyczynili się do przywrócenia nie
podległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Senat stwierdza, że akty normatywne stanowio
ne przez niesuwerennego prawodawcę w latach 
1944-1989 pozbawione są mocy prawnej, jeśli godzi
ły w suwerenny byt państwa polskiego lub są sprzecz
ne z zasadami prawa uznawanymi przez narody cywi
lizowane, znajdującymi swój wyraz w Powszechnej De
klaracji Praw Człowieka. Dotyczy to w szczególności ak
tów normatywnych naruszających podstawowe prawa 
i wolności obywatelskie. Zaliczyć do nich należy akty 
pozbawiające obywatelstwa polskiego, czyniące z pra
wa karnego narzędzie prześladowania ludzi walczą
cych o niepodległość lub różniących się przekonania
mi światopoglądowymi, a także akty, na których pod
stawie dokonano niesprawiedliwego pozbawienia 
własności. Nieważność wspomnianych aktów norma
tywnych rangi ustawowej wymaga stwierdzenia usta
wowego, a innych aktów normatywnych - decyzji 
właściwych organów władzy państwowej. Zapewnić 
równocześnie należy przywrócenie praw niesłusznie 
odebranych oraz ochronę praw nabytych, na podsta
wie uznanych za nieważne aktów normatywnych, chy
ba że nabycie było niegodziwe. 

Marszałek Senatu: A. Grześkowiak 




