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I. Wolnoæ sumienia i wyznania jest podstawowym, przyrodzonym prawem cz³owieka. Zasadniczo wywodzona jest z wolnoci myli. Jest jednym
z fundamentów pluralistycznego spo³eczeñstwa demokratycznego. Przedmiotem rozwa¿añ jest ustalenie, w aspekcie indywidualnym, normatywnej treci
wolnoci sumienia i wyznania (religii) w wietle przepisów prawa polskiego
oraz orzecznictwa s¹dowego, w szczególnoci orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka1 .
W ustawodawstwie polskim, w interesuj¹cym nas zakresie, funkcjonuj¹
pojêcia: wolnoæ sumienia i wyznania oraz wolnoæ sumienia i religii2.
1 Orzeczenia Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka (dalej: ETPCz) maj¹ szczególne znaczenie dla omawianej problematyki, albowiem pañstwa  strony, w tym Polska, która ratyfikowa³a Konwencjê o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci (Dz.U., nr 85, poz. 427) ustaw¹
z 2 padziernika 1992 r., zobowi¹za³a siê zarówno do przestrzegania katalogu praw i wolnoci podstawowych zawartych w Konwencji, jak i podporz¹dkowania siê wyrokom ETPCz, orzekaj¹cego na podstawie Konwencji i uzupe³niaj¹cych j¹ Protoko³ów. Ponadto ETPCz ustali³, wspóln¹ (mimo ¿e regulacja
prawna wolnoci sumienia i wyznania w poszczególnych pañstwach europejskich ró¿ni siê) dla europejskich pañstw demokratycznych, treæ normatywn¹ zasady wolnoci sumienia i wyznania, dokonuj¹c, na
kanwie rozpatrywanych spraw, wyk³adni przepisów Konwencji, a w szczególnoci jej art. 9, okrelaj¹cego w³anie wolnoæ sumienia i wyznania.
2 Niejednolitoæ terminów mo¿na zauwa¿yæ ju¿ w Konstytucji RP z 1997 r. W art. 53 ust. 1
ustawodawca pos³uguje siê terminem wolnoæ sumienia i religii, a w art. 48. ust. 1 u¿ywa ju¿ okrelenia
wolnoæ sumienia i wyznania (Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).
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Przez niektórych przedstawicieli doktryny terminy te bywaj¹ u¿ywane zamiennie, choæ niekoniecznie maj¹ ten sam zakres znaczeniowy3. Na potrzeby niniejszej pracy przyjmujê, ¿e pojêcia te s¹ to¿same co do znaczenia4 i w trakcie
rozwa¿añ bêdê pos³ugiwa³a siê pojêciem wolnoæ sumienia i wyznania.
Przyjmuj¹c za Micha³em Pietrzakiem, wolnoæ sumienia i wyznania rozumiem szeroko jako wewnêtrzn¹, zwi¹zan¹ z kszta³towaniem siê myli i przekonañ jednostki [aktywnoæ cz³owieka  A.K.L.] w sprawach religii i zewnêtrzn¹, polegaj¹c¹ na ujawnianiu tych myli i przekonañ oraz postêpowaniu
zgodnym z ich nakazami5, czyli obejmuj¹c¹ swym zakresem podmiotowym
zarówno osoby religijne, jak i areligijne.
Ustawodawca polski uregulowa³ materiê wolnoci sumienia i wyznania
w kilku przepisach Konstytucji6, rozmieszczonych w ró¿nych jej rozdzia³ach (metoda dyspersji)7. Wszystkie te przepisy maj¹ charakter komplementarny, nale¿y je
zatem interpretowaæ ³¹cznie, w szerszym kontekcie konstytucyjnym, z uwzglêdnienim regu³ wyk³adni systemowej8 oraz przy uwzglêdnieniu instrumentów
miêdzynarodowych (w szczególnoci Konwencji o ochronie praw cz³owieka
i podstawowych wolnoci) oraz rozwiniêtego na ich podstawie orzecznictwa9.
Konstytucja ju¿ w preambule zaznacza pluralizm wiatopogl¹dowy, dychotomiczny podzia³ na wierz¹cych i niewierz¹cych oraz równoæ w prawach10,
wyra¿aj¹c tym samym istotn¹, z punktu widzenia omawianej problematyki
Ustawa o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania z 17 maja 1989 r. (tekst jednolity z 16 listopada
2005 r.  Dz.U. z 2005 r., nr 231, poz. 1965), ju¿ w samej nazwie aktu, ale i dalej, pos³uguje siê
terminem wolnoæ sumienia i wyznania, Kodeks karny w rozdziale XXIV penalizuje Przestêpstwa
przeciwko wolnoci sumienia i wyznania (Kodeks karny ustawa z 6 czerwca 1997 r., Dz.U. z 1997 r.,
nr 88, poz. 553 ze zm.).
3 Por. T.J. Zieliñski, Klauzule prawnowyznaniowe jednolitego projektu Konstytucji RP (Uwagi
de lege fundamentale ferenda), Pañstwo i Prawo 2 (1997), s. 83.
4 R. Sarkowicz, Poziomowa interpretacja tekstu prawnego, Kraków 1995, s. 2229; R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 1996, s. 6169.
5 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 19.
6 S¹ to artyku³y: 25, 32, 48 ust. 1, 53, 85 ust. 3, 191 ust. 1 pkt 5 oraz art. 233 ust. 2 Konstytucji RP.
7 J. Szymanek, Konstytucyjna regulacja stosunków PañstwoKoció³ (ujêcie komparatystyczne),
Pañstwo i Prawo 4 (2000), s. 2429.
8 Trybuna³ Konstytucyjny (dalej: TK) w wyroku z 2 grudnia 2009 r. w sprawie U 10/07 (Dz.U.
z 2009 r., nr 210, poz. 1629) wskazuje, ¿e treæ normatywna przepisów konstytucyjnych okrelaj¹cych
wolnoæ sumienia i wyznania winna byæ analizowana w wietle standardów demokratycznego pañstwa
prawnego, jak równie¿ z uwzglêdnieniem polskich tradycji i uwarunkowañ spo³ecznych, które znalaz³y
odzwierciedlenie w Konkordacie.
9 Tak TK w wyroku z 14 grudnia 2009, K 55/07, LEX 531412.
10 [...] my Naród Polski  wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierz¹cy w Boga
bêd¹cego ród³em prawdy, sprawiedliwoci, dobra i piêkna, jak i nie podzielaj¹cy tej wiary, a te uniwersalne wartoci wywodz¹cy z innych róde³, równi w prawach i w powinnociach wobec dobra wspólnego
 Polski [...] w poczuciu odpowiedzialnoci przed Bogiem lub przed w³asnym sumieniem, ustanawiamy
Konstytucjê Rzeczypospolitej Polskiej [...]  fragment preambu³y Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
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dyrektywê interpretacyjn¹, zakazuj¹c¹ ró¿nicowania statusu jednostki ze
wzglêdu na kryterium wyznawanego wiatopogl¹du czy unifikacji wiatopogl¹dowej spo³eczeñstwa11 .
W rozdziale I Konstytucji zatytu³owanym Rzeczpospolita, okrelaj¹cym
najwa¿niejsze zasady ustrojowe, ustrojodawca, reguluj¹c w art. 25 ust. 1 i 2
Konstytucji RP12 zasadê równouprawnienia Kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz zasadê bezstronnoci pañstwa w sprawach przekonañ religijnych,
wiatopogl¹dowych i filozoficznych nakrela kierunek interpretacji pozosta³ych przepisów wyznaniowych wskazuj¹c, aby ich wyk³adnia by³a prowadzona w sposób przyjazny tym zasadom13, a wiêc w sposób zapewniaj¹cy
maksymaln¹ mo¿liwoæ realizacji wynikajacych z wolnoci wyznania uprawnieñ i to na zasadzie dobrowolnoci.
Podstawowym dla regulacji wolnoci wiatopogl¹dowej jednostki jest
niew¹tpliwie art. 53 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., który okrela podmiotowy i przedmiotowy zakres omawianej wolnoci. Ustawodawca podmiotem tej¿e wolnoci czyni ka¿dego14, choæ nie przes¹dzaj¹c, zw³aszcza w wietle art. 48 ust. 115, czy z pe³nej wolnoci wyznania mog¹ korzystaæ równie¿
osoby niepe³noletnie16.
Ustrojodawca nie definiuje wolnoci sumienia, wskazuje tylko jedno wynikaj¹ce z niej uprawnienie, tj. prawo do odmowy s³u¿by wojskowej ze wzglêdu na tzw. sprzeciw sumienia17. Uprawnienie to, o szerszym zakresie, istnieje
w odniesieniu do duchowieñstwa18.
11

Por. W. Brzozowski, Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, Pañstwo i Prawo 11 (2006),
s. 1728; P. Borecki, Status prawny osób bezwyznaniowych w Polsce, Pañstwo i Prawo 4 (2007), s. 1920.
12 Art. 25 ust. 1 Konstytucji RP: Kocio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe s¹ równouprawnione
ust. 2: W³adze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowuj¹ bezstronnoæ w sprawach przekonañ
religijnych, wiatopogl¹dowych i filozoficznych, zapewniaj¹c swobodê ich wyra¿ania w ¿yciu publicznym.
13 Por. wyrok TK z 2 grudnia 2009 r., U 10/07, LEX nr 562823.
14 Art. 53 ust. 1 Konstytucji RP: Ka¿demu zapewnia siê wolnoæ sumienia i religii.
15 Art. 48 ust. 1 Konstytucji RP: Rodzice maj¹ prawo do wychowania dzieci zgodnie z w³asnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzglêdniaæ stopieñ dojrza³oci dziecka, a tak¿e wolnoæ
jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
16 Aktualne pozostaj¹ w tym zakresie rozwa¿ania T.J. Zieliñskiego dotycz¹ce wówczas jeszcze
projektu obecnie obowi¹zujacej Konstytucji RP, a zawarte w artykule Klauzule prawnowyznaniowe
jednolitego projektu Konstytucji RP (Uwagi de lege fundamentale ferenda), s. 84. Por. A. Grzekowiak,
Aksjologia projektu Konstytucji RP w: J. Krukowski (red.), Ocena projektu Konstytucji RP Komisji
Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Lublin 1996, s. 21; J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 7576; B. Szmulik, Wybrane aspekty ochrony rodziny w wietle uregulowañ
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, w: B. Ka³dona (red.), Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej, SandomierzStalowa Wola 2006, s. 290.
17 Art. 85 ust. 3 Konstytucji RP: Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane
zasady moralne nie pozwalaj¹ na odbywanie s³u¿by wojskowej, mo¿e byæ obowi¹zany do s³u¿by zastêpczej na zasadach okrelonych w ustawie.
18 Szerzej: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 255256.
Zob. wyrok NSA z 19 wrzenia 2000 r., III SA 1411/00, LEX nr 47198.
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Konstytucja w art. 53 ust. 27 okrela przedmiotowy zakres wolnoci
wyznania (religii)19, wskazuj¹c wynikajacy z tej wolnoci zupe³ny katalog
uprawnieñ20. W ust. 2, cytuj¹c in extenso, ustrojodawca wskazuje, ¿e Wolnoæ religii obejmuje wolnoæ wyznawania lub przyjmowania religii wed³ug
w³asnego wyboru oraz uzewnêtrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie
lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwê, uczestniczenie
w obrzêdach, praktykowanie i nauczanie. Wolnoæ religii obejmuje tak¿e posiadanie wiatyñ i innych miejsc kultu w zale¿noci od potrzeb ludzi wierz¹cych oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie siê znajduj¹. Wród szczegó³owych uprawnieñ ustawodawca wymienia te¿, wspomniane ju¿ wy¿ej akcydentalnie, prawo rodziców do zapewnienia dzieciom
wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami21 oraz prawo do pobierania nauki religii w szkole22.
Konstytucja omawian¹ wolnoæ wyznania definiuje te¿ negatywnie. Wyklucza bowiem zmuszanie kogokolwiek do uczestniczenia lub do nieuczestniczenia w praktykach religijnych23. Tak negatywnie okrelona wolnoæ, to wolnoæ od przymusu w sprawach wyznaniowych, wolnoæ od indoktrynacji, od
bycia poddanym agitacji. Ustrojodawca, co czyni po raz pierwszy, gwarantuje
te¿ tzw. prawo do milczenia w kwestii swojego wiatopogl¹du, przekonañ
religijnych lub wyznania24.
Powy¿szy, zawarty w Konstytucji, katalog wolnoci wiatopogl¹dowych,
oceniæ nale¿y jako wystarczaj¹cy i odpowiadaj¹cy miêdzynarodowym standar19

Zauwa¿alny jest tu wp³yw Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci.
Zob. P. Sarnecki: Komentarz do artyku³u 53, w: L. Garlicki (red. nauk.), Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, Warszawa 2003, s. 4.
20 W literaturze pojawiaj¹ siê w¹tpliwoci interpretacyjne, dotycz¹ce sformu³owania zawartego
w art. 53 ust. 2 Konstytucji, a które zg³aszano ju¿ na etapie prac nad projektem Konstytucji (zob.
J. Krukowski, Pañstwo a Kocio³y i Zwi¹zki Wyznaniowe w projekcie Konstytucji RP, w: J. Krukowski
(red.), Ocena projektu Konstytucji RP, Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Lublin 1996,
s. 149; T.J. Zieliñski, op. cit., s. 83). W¹tpliwoci te dotycz¹ taksatywnego czy nie, katalogu uprawnieñ
wynikaj¹cych z wolnoci religii oraz czy wolnoæ ta (religii) obejmuje równie¿ wolnoæ wyznawców
wiatopogl¹du niereligijnego  zob. P. Borecki, Status prawny, s. 1920.
21 Art. 53 ust. 3 Konstytucji RP: Rodzice maj¹ prawo do zapewnienia dzieciom wychowania
i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. [...].
22 Art. 53 ust. 4 Konstytucji RP: Religia kocio³a lub innego zwi¹zku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej mo¿e byæ przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie mo¿e byæ naruszona
wolnoæ sumienia i religii innych osób.
23 Art. 53 ust. 6 Konstytucji RP: Nikt nie mo¿e byæ zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.
24 Art. 53. ust. 7 Konstytucji RP: Nikt nie mo¿e byæ obowi¹zany przez organy w³adzy publicznej do ujawnienia swojego wiatopogl¹du, przekonañ religijnych lub wyznania. Zob. W. Skrzyd³o,
Konstytucja Rzeczypospolitej. Komentarz, Kraków 2002, s. 64.
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dom okrelania tej¿e wolnoci, w szczególnoci jako odpowiadaj¹cy zapisom
art. 9 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci25, wytyczaj¹cym zasadniczy kierunek okrelania treci normatywnych wolnoci wyznania we wspó³czesnych spo³eczeñstwach demokratycznych. Tak okrelony
zakres wolnoci wyznania (w Konstytucji nazwanej wolnoæ religii), nie
obejmuje jednak¿e wiatopogl¹du niereligijnego26.
Dalszej konkretyzacji wolnoci sumienia i wyznania, okrel¹c otwarty
katalog uprawnieñ jednostki w zakresie wolnoci wyznania, dokonano na
mocy ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania
(dalej: ustawa o gwarancjach)27. W myl art. 2 tej ustawy, obywatele mog¹
tworzyæ wspólnoty religijne, zgodnie z zasadami swojego wyznania uczestniczyæ w czynnociach i obrzêdach religijnych, wype³niaæ obowi¹zki religijne
i obchodziæ wiêta religijne, nale¿eæ lub nie do Kocio³ów i innych zwi¹zków
wyznaniowych, g³osiæ swoj¹ religiê lub przekonania, wychowywaæ dzieci
zgodnie ze swoimi przekonaniami w sprawach religii, zachowywaæ milczenie
w sprawach swojej religii lub przekonañ, utrzymywaæ kontakty ze wspó³wyznawcami (w tym uczestniczyæ w pracach organizacji religijnych o zasiêgu
miêdzynarodowym), korzystaæ ze róde³ informacji na temat religii, wytwarzaæ
i nabywaæ przedmioty potrzebne do celów kultu i praktyk religijnych oraz
z nich korzystaæ, wytwarzaæ, nabywaæ i posiadaæ artyku³y potrzebne do przestrzegania regu³ religijnych, wybraæ stan duchowny lub zakonny, zrzeszaæ siê
w organizacjach wieckich w celu realizacji zadañ wynikaj¹cych z wyznawanej religii b¹d przekonañ w sprawach religii oraz otrzymaæ pochówek zgodny z wyznawanymi zasadami religijnymi lub z przekonaniami w sprawach
religii28. Wolnoæ religii obejmuje równie¿ prawo do zwolnienia od nauki
i pracy w dni wi¹t religijnych, jeli nie s¹ one dniami ustawowo wolnymi od
pracy29.
25 Art. 9 ust. 1 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci: Ka¿dy ma
prawo do wolnoci myli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolnoæ zmiany wyznania lub
przekonañ oraz wolnoæ uzewnêtrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonañ przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynnoci
rytualne; ust. 2: Wolnoæ uzewnêtrzniania wyznania lub przekonañ mo¿e podlegaæ jedynie takim
ograniczeniom, które s¹ przewidziane przez ustawê i konieczne w spo³eczeñstwie demokratycznym
z uwagi na interesy bezpieczeñstwa publicznego, ochronê porz¹dku publicznego, zdrowia i moralnoci
lub ochronê praw i wolnoci innych osób. Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284, ze zm.
26 Por. P. Borecki, Status prawny, s. 19-20; T.J. Zieliñski, Klauzule prawnowyznaniowe, s. 83.
27 Ustawa o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania z 17 maja 1989 r. (tekst jednolity
z 16 listopada 2005 r.)  Dz.U. z 2005 r., nr 231, poz. 1965.
28 Ibidem, art. 2.
29 Ibidem, art. 42.
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Tak szerokie okrelenie zakresu wolnoci wyznania30 nale¿y uznaæ za
zgodne z pojmowaniem domniemania wolnoci w spo³eczeñstwie demokratycznym. Wyliczenie powy¿szych swobód wchodz¹cych w zakres wolnoci
wyznania, choæ szerokie, nie jest i byæ nie mo¿e, wyczerpuj¹ce. Ustrojodawca
i ustawodawca nie s¹ bowiem w stanie wymieniæ zupe³nego katalogu uprawnieñ, a ten, który wskazali, nie mo¿na interpretowaæ jako jedynie mo¿liwy.
Niezbêdne jest zatem, w celu wyeliminowania, czy te¿ przynajmniej zminimalizowania choæby potencjalnych konfliktów pomiêdzy konstytucyjnymi
i nie tylko, wolnociami (interesami) ró¿nych osób (podmiotów), czy te¿ interesami jednostki a interesami ogó³u (spo³eczeñstwa), okrelenie granic tych¿e
wolnoci31. Ustrojodawca takie granice wyznacza. Przewiduje, dotycz¹c¹
wszystkich wolnoci konstytucyjnych, klauzulê delimitacyjn¹32 zawart¹ w art. 31
ust. 2: Ka¿dy jest obowi¹zany szanowaæ wolnoci i prawa innych, z której
wynika ogólna zasada, ¿e wolnoæ jednostki koñczy siê tam (ma swoj¹ granicê), gdzie nastêpuje naruszenie wolnoci i praw innych osób oraz okrela
w art. 31 ust. 333 zamkniêty katalog materialnych przes³anek dopuszczaj¹cych
ograniczenie konstytucyjnych wolnoci i praw34 tylko w ustawie35 i tylko
30

Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z 16 lutego 1999 r. stan¹³ na stanowisku, ¿e wolnoæ
religii jest ujmowana w normie konstytucyjnej bardzo szeroko, obejmuje bowiem wszelkie religie
i przynale¿noæ do wszelkich zwi¹zków wyznaniowych, a zatem nie jest ona ograniczona do uczestnictwa we wspólnotach religijnych tworz¹cych formaln¹, wyodrêbnion¹ strukturê organizacyjn¹ i zarejestrowanych w stosownych rejestrach prowadzonych przez w³adzê publiczn¹. Bez w¹tpienia tak okrelona wolnoæ religii obejmuje równie¿ wyznawców nale¿¹cych do krêgu »wiadków Jehowy«. Wyrok
TK z 16 lutego 1999 r., SK 11/98, Dz.U. z 1999 r., nr 20, poz. 182.
31 O wyznaczaniu granic konstytucyjnych praw podmiotowych zob. P. Tuleja, Stosowanie konstytucji RP w wietle zasady jej nadrzêdnoci (wybrane problemy), Zakamycze 2003, s. 142147.
32 Zob. M. Piechowiak, Klauzula limitacyjna a nienaruszalnoæ praw i godnoci, Przegl¹d Sejmowy 2 (2009), s. 5657.
33 Art. 31 ust. 3 Konstytucji RP: Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoci
i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie
dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹d dla ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci
publicznej, albo wolnoci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mog¹ naruszaæ istoty wolnoci i praw.
34 S¹ to w myl art. 31 ust. 3 Konstytucji RP: bezpieczeñstwo lub porz¹dek publiczny, ochrona
rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej. Katalog ten ma charakter zamkniêty i nie powinien byæ
interpretowany rozszerzaj¹co. Por. wyrok TK z 25 lutego 1999 r., K 23/98, OTK 1992, nr 2, poz. 25.
35 Formalna przes³anka ustanowienia ograniczeñ wolnoci i praw tylko w ustawie, w orzecznictwie TK, nie oznacza jedynie wy³¹cznoci regulacji tej materii w ustawie, ale tak¿e wymóg odpowiedniej szczegó³owoci i kompletnoci regulacji, która winna okrelaæ podstawowe elementy ograniczenia wolnoci, wyznaczaj¹c zarys tego ograniczenia (ich rozwiniêcie mo¿e nast¹piæ w akcie podustawowym). Jako niedopuszczalne Trybuna³ wskaza³ przyjmowanie w ustawie uregulowañ blankietowych
pozostawiaj¹cych organom w³adzy wykonawczej czy organom samorz¹du lokalnego swobodê normowania ostatecznego kszta³tu owych ograniczeñ, a w szczególnoci wyznaczania zakresu tych ograniczeñ. Wyrok TK z 12 stycznia 2000 r., P 11/98, OTK 2000, nr 1, poz. 3. Pojêcie przewidziane przez
ustawê [w kontekcie art. 9 ust. 2 EKPCz i PW  AKL] wyjania³ te¿ ETPCz wywodz¹c, i¿ wskazanie
to, nie tylko wymaga, by kwestionowane rodki mia³y jak¹ podstawê prawn¹ w prawie krajowym, lecz
tak¿e nawi¹zuje do jakoci tego prawa. Regulacja prawna powinna równie¿ precyzyjnie wskazywaæ
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wtedy, gdy [ograniczenia te  A.K.L.] nie naruszaj¹ istoty wolnoci i praw, a s¹
konieczne w demokratycznym pañstwie36. Ingerencja ustawodawcy, choæ
w konstytucyjnie okrelonych przypadkach dopuszczalna, nie mo¿e byæ zatem
nadmierna (sprzeczna z zasad¹ proporcjonalnoci)37. Sporód mo¿liwych
rodków dzia³ania nale¿y wybieraæ mo¿liwie najmniej uci¹¿liwe dla podmiotów, wobec których maj¹ byæ zastosowane, lub dolegliwe w stopniu nie wiêkszym ni¿ jest to niezbêdne dla osi¹gniêcia za³o¿onego celu38. Przy stosowaniu
ograniczeñ nieodzowna jest wiêc specyfika poszczególnych wolnoci i praw,
których ju¿ sama istota nakrela granice dopuszczalnych ograniczeñ.
Powy¿sze uwagi dotycz¹ce ograniczeñ konstytucyjnych wolnoci i praw
jednostki, mimo ¿e nie wszystkie z przes³anek okrelonych w art. 31 ust. 3
zosta³y wymienione w art. 53 ust. 5 Konstytucji39 (ustrojodawca nie wymienia
bowiem kryterium ochrony rodowiska oraz zakazu naruszania istoty wolnoci
i praw) maj¹, bior¹c w szczególnoci pod uwagê wyk³adniê systemow¹, zastosowanie do wolnoci sumienia i wyznania40, a sformu³owane tam ograniczenia
nale¿y rozumieæ jednolicie. Wolnoæ wyznania (jej uzewnêtrznianie) mo¿e byæ
zatem ograniczona jedynie w drodze ustawy, gdy jest to konieczne do ochrony
bezpieczeñstwa pañstwa, porz¹dku publicznego, ochrony rodowiska, zdrowia,
moralnoci, wolnoci i praw innych osób. Ponadto musi zaistnieæ koniecznoæ
takowej ingerencji, za sama ingerencja musi pozostawaæ w racjonalnej i odpowiedniej proporcji41 do celów, których ochrona uzasadnia dokonane ogranizakres swobody udzielonej w³aciwym organom i sposób skorzystania z niej. Wyrok ETPCz z 26 padziernika 2000 r., nr 30985/96, LEX nr 76728.
36 Art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
37 Sformu³owana w orzecznictwie TK zasada proporcjonalnoci by³a rozwijana ju¿ na gruncie
poprzednich uregulowañ konstytucyjnych. W orzeczeniu z 26 kwietnia 1995 r. w sprawie K 11/94, OTK
w 1995 r., cz. I, s. 133 Trybuna³ Konstytucyjny sformu³owa³ trzy pytania: 1) czy wprowadzona regulacja
ustawodawcza jest w stanie doprowadziæ do zamierzonych przez ni¹ skutków; 2) czy regulacja ta jest
niezbêdna dla ochrony interesu publicznego, z którym jest powi¹zana; 3) czy efekty wprowadzanej regulacji
pozostaj¹ w proporcji do ciê¿arów nak³adanych przez ni¹ na obywatela, uznaj¹c, ¿e udzielone na nie
odpowiedzi pozwol¹ na dokonanie oceny czy dosz³o do naruszenia zakazu nadmiernej ingerencji (naruszenia
zasady proporcjonalnoci). Do sformu³owanych w tym orzeczeniu pytañ, TK wielokrotnie odwo³ywa³ siê
w swoim dalszym orzecznictwie, np. w wyroku z 25 lutego 1999 r., K 23/98, OTK 1999, nr 2, poz. 25. Zob.
te¿ wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Gdañsku z 13 wrzenia 2007 r. II SA/Gd 434/2007.
38 Wyrok TK z 25 lutego 1999 r., K 23/98, OTK 1999, nr 2, poz. 25.
39 Art. 53 ust. 5 Konstytucji RP: Wolnoæ uzewnêtrzniania religii mo¿e byæ ograniczona jedynie
w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeñstwa pañstwa, porz¹dku
publicznego, zdrowia, moralnoci lub wolnoci i praw innych osób.
40 Por. te¿ wyrok TK z 16 stycznia 1999 r., SK 11/98, OTK 1999, nr 2, poz. 22; wyrok TK
z 12 stycznia 2000 r., P 11/98, OTK 2000, nr 1, poz. 3.
41 Zasadê proporcjonalnoci na tle art. 9 Konwencji wywiód³ te¿ ETPCz. W jednym z orzeczeñ
orzek³, ¿e na wolnoæ wyznania, aby pogodziæ interesy ró¿nych grup religijnych, mo¿na na³o¿yæ ograniczenia, ale musz¹ one odpowiadaæ pilnej potrzebie spo³ecznej oraz byæ proporcjonalne do prawnie uzasadnionego celu, który ma zostaæ osi¹gniêty. Wyrok ETPCz z 14 grudnia 1999 r., nr 38178/97, LEX nr 76923.

218

Anna Korzeniewska-Lasota
Prawo

czenie42. Wolnoæ sumienia i wyznania nie mo¿e byæ natomiast ograniczona
w czasie stanów nadzwyczajnych: ani w czasie stanu wojennego i wyj¹tkowego43, ani w stanie klêski ¿ywio³owej44.
Szczególn¹ gwarancj¹ wolnoci wyznania i sumienia jest art. 32 Konstytucji RP formuj¹cy zakaz dyskryminacji ze wzglêdu na wyznanie45. Tak¹ gwarancj¹ jest równie¿ penalizacja czynów godz¹cych w wolnoæ wyznania. Kodeks karny z 1997 r. do kategorii przestêpstw przeciwko wolnoci sumienia
i wyznania, i to ciganych z oskar¿enia publicznego, zalicza dyskryminacjê
wyznaniow¹46, z³oliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych47
oraz obrazê uczuæ religijnych48.
Powy¿sze uwagi w zakresie ograniczeñ wolnoci sumienia i wyznania
odnosz¹ siê jedynie do sfery zewnêtrznej tych wolnoci, nie mo¿na ich formu³owaæ w odniesieniu do sfery wewnêtrznej. Wolnoæ sumienia jest bowiem
wiadomoci¹ moraln¹ cz³owieka (jego zdolnoci¹ do oceny moralnej) i trudno
w takiej wewnêtrznej sferze nawet wyobraziæ sobie jakiekolwiek ograniczenia
prawne. Mog¹ one byæ bowiem formu³owane tylko w odniesienu do ju¿ uzewnêtrznionych form tej wolnoci, np. wypowiadanych pogl¹dów, czy konkretnych dzia³añ b¹d praktyk religijnych, a wówczas, choæ maj¹ swoje ród³o
w wolnoci sumienia, bardzo czêsto wchodz¹ w zakres (krzy¿uj¹ siê) innych
wolnoci (np. wolnoci s³owa, opinii, zgromadzeñ). Podobnie w przypadku
wolnoci wyznania. W jej sferze wewnêtrznej (zaanga¿owaniu duchowym
w kwestie egzystencjalne) ograniczenia prawne czy ingerencja pañstwa, s¹
niedopuszczalne. Ograniczenia sformu³owane przez ustrojodawcê w art. 53
ust. 5 Konstytucji dotycz¹ zatem jedynie zewnêtrznej sfery wolnoci sumienia
42
43

Por. wyrok TK z 12 stycznia 1999 r., P 2/98, Dz.U. z 1999 r., nr 3, poz. 30.
Art. 233 ust. 1 Konstytucji RP wprost wskazuje, ¿e ustawa okrelaj¹ca zakres ograniczeñ
wolnoci i praw cz³owieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyj¹tkowego nie mo¿e ograniczaæ
wolnoci i praw okrelonych [...] w art. 53 (sumienie i religia) [...].
44 Z kolei w art. 233 ust. 3 Konstytucji RP ustrojodawca, wskazuj¹c jakie wolnoci i prawa mog¹
byæ ograniczone w ustawie okrelaj¹cej zakres ograniczeñ wolnoci i praw cz³owieka i obywatela
w stanie klêski ¿ywio³owej nie wymienia art. 53 Konstytucji.
45 Por. P. Borecki, Po³o¿enie prawne wyznawców islamu w Polsce, Pañstwo i Prawo 1 (2008),
s. 79.
46 Art. 194 Kodeksu karnego (dalej: KK): Kto ogranicza cz³owieka w przys³uguj¹cych mu
prawach ze wzglêdu na jego przynale¿noæ wyznaniow¹ albo bezwyznaniowoæ, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2. Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.
47 Art. 195 § 1 KK: Kto z³oliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego
kocio³a lub innego zwi¹zku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2. § 2. Tej samej karze podlega, kto z³oliwie
przeszkadza pogrzebowi, uroczystociom lub obrzêdom ¿a³obnym.
48 Art. 196 KK: Kto obra¿a uczucia religijne innych osób, zniewa¿aj¹c publicznie przedmiot
czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzêdów religijnych, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
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i wyznania (religii). A sfera ta oznacza nie tylko mo¿liwoæ reprezentowania
swojego wiatopogl¹du, ale równie¿ prawo do postêpowania zgodnie z w³asnym sumieniem49. Nie oznacza to jednak¿e, ¿e ka¿de dzia³anie motywowane
lub wynikaj¹ce z pobudek wyznaniowych lub z przekonañ jest chronione50.
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka za takie nie uzna³ m.in. noszenia chusty
islamskiej w szkole publicznej (na terenie uniwersytetu w Istambule51) czy
¿¹dania skar¿¹cej zezwolenia na pomoc przy pope³nieniu samobójstwa52.
We wspó³czesnych, z regu³y pluralistycznych spo³eczeñstwach, w których wspó³istnieje wiele wyznañ, mo¿e okazaæ siê, ¿e na³o¿enie ograniczeñ na
wolnoæ uzewnêtrzniania swego wyznania jest niezbêdne z uwagi na koniecznoæ pogodzenia interesów ró¿nych grup i zapewnienia, ¿e przekonania ka¿dego s¹ szanowane. Coraz czêciej zachodzi wiêc potrzeba poszukiwania (wyznaczenia) równowagi pomiêdzy podstawowymi wolnociami i prawami jednostki53 . Zdarza siê bowiem, ¿e uzewnêtrznione formy wolnoci wyznania
przekraczaj¹ zakrelone normatywnie granice. I tu nieodzowna jest rola organów stosuj¹cych prawo, które rozstrzygaj¹c, na tle konkretnych przypadków,
49 Takie rozumienie wolnoci sumienia uwzglêdnia ustrojodawca w cyt. wy¿ej art. 85 ust. 3
Konstytucji RP, jak i ustawodawca w art. 39 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (tekst jednolity z 21 lipca 2008 r., Dz.U. z 2008 r., nr 136, poz. 857): Lekarz mo¿e powstrzymaæ siê od wykonania wiadczeñ zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrze¿eniem art. 30,
z tym ¿e ma obowi¹zek wskazaæ realne mo¿liwoci uzyskania tego wiadczenia u innego lekarza lub
w innym zak³adzie opieki zdrowotnej oraz uzasadniæ i odnotowaæ ten fakt w dokumentacji medycznej.
Lekarz wykonuj¹cy swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach s³u¿by ma ponadto obowi¹zek uprzedniego powiadomienia na pimie prze³o¿onego. Art. 30: Lekarz ma obowi¹zek udzielaæ
pomocy lekarskiej w ka¿dym przypadku, gdy zw³oka w jej udzieleniu mog³aby spowodowaæ niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia, ciê¿kiego uszkodzenia cia³a lub ciê¿kiego rozstroju zdrowia, oraz w innych
przypadkach niecierpi¹cych zw³oki.
50 Tak ETPCz w wyroku z 10 listopada 2005 r., nr 44774/98, LEX nr 165498 i wyroku z dnia
13 grudnia 2001 r., nr 45701/99, LEX nr 75817.
51 W wyroku ETPCz z 13 lutego 2003 r., nr 41340/98 (LEX nr 78075), Trybuna³ wskaza³, ¿e:
Pañstwo mo¿e ograniczyæ wolnoæ do uzewnêtrzniania wyznania, na przyk³ad poprzez zakaz noszenia
chust islamskich, je¿eli korzystanie z tej wolnoci koliduje z celem chronienia praw i wolnoci innych,
porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa publicznego. Zob. te¿ J. Falski, Pañstwo laickie wobec problemu prezentowania symboli religijnych, Pañstwo i Prawo 6 (2006), s. 73-84.
52 W wyroku z 29 kwietnia 2002 r. ETPCz w sprawie nr 2346/02 (LEX nr 75647) orzek³: Nie
wszystkie pogl¹dy i przekonania sk³adaj¹ siê na wyznanie w rozumieniu art. 9 ust. 1 Konwencji.
¯¹dania skar¿¹cej (zezwolenia na pomoc przy pope³nieniu samobójstwa) nie poci¹gaj¹ za sob¹ ¿adnej
z form uzewnêtrznienia swojego wyznania lub przekonañ w postaci uprawiania kultu, nauczania, praktykowania i czynnoci rytualnych. W pojêciu »praktykowanie« z art. 9 ust. 1 nie zawiera siê ka¿de
dzia³anie, które jest motywowane lub przedsiêwziête pod wp³ywem wyznania lub przekonañ.
53 W. Janyga wskazuje, ¿e jeli uzewnêtrznianie pogl¹dów religijnych pochodzi od osób, które
znalaz³y siê w przymusowej sytuacji wspólnego przebywania ze sob¹ (np. nauczycielka  uczniowie)
i uzewnêtrznianie to nie jest ukierunkowane na prozelityzm, to nie dochodzi do naruszenia wolnoci
sumienia i wyznania odbiorców. W. Janyga, Wolnoæ sumienia i wyznania wobec wyzwañ pluralizmu
religijnego (Na tle wyroku Federalnego S¹du Konstytucyjnego Niemiec z 24 IX 2003 r.), Pañstwo
i Prawo 10 (2004), s. 91.
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pojawiaj¹ce siê kolizje pomiêdzy wolnociami czy prawami, ustalaj¹ granice
pomiêdzy nimi. Granice te mo¿e wyznaczaæ te¿ prawo zwyczajowe.
II. Niektóre z dylematów powsta³ych na tle uzewnêtrzniania wolnoci
sumienia i wyznania by³y przedmiotem rozwa¿añ Trybuna³u Konstytucyjnego
oraz Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, niektóre z nich zosta³y poni¿ej
omówione.
1. Nauczanie religii w szkołach

Kwestia nauczania religii w szko³ach by³a przedmiotem rozwa¿añ zarówno Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, jak i Trybuna³u Konstytucyjnego. ETPCz prawo do nauczania religii wywodzi nie tylko z art. 9 Konwencji,
ale tak¿e z art. 2 Protoko³u nr 1 do Konwencji o ochronie praw cz³owieka
i podstawowych wolnoci54, wskazuj¹c, ¿e nie ma znaczenia rozró¿nienie pomiêdzy nauczaniem pañstwowym a prywatnym, rozró¿nienie pomiêdzy nauczaniem religii a innych przedmiotów, albowiem w obu przypadkach chodzi
o realizacjê celu, jakim jest pluralizm w nauczaniu. St¹d te¿ Trybuna³ wywodzi
pozytywny obowi¹zek po stronie pañstwa55, tj. obowi¹zek podejmowania
dzia³añ umo¿liwiaj¹cych poszanowanie przekonañ rodziców, w tym religijnych
czy filozoficznych oraz uprawnienie pañstwa do przekazywania informacji religijnych poprzez w³¹czanie ich w nauczanie szkolne, o ile oczywicie w procesie tym nie dochodzi do indoktrynacji56.
W podobnym tonie ETPCz wypowiedzia³ siê w wyroku z 26 czerwca
2001 r., w sprawie Saniewski przeciwko Polsce. Nawi¹zuj¹c do wyra¿anej ju¿
w orzecznictwie tezy, ¿e wolnoæ myli, sumienia i wyznania jest jednym
z fundamentów spo³eczeñstwa demokratycznego, od której zale¿y pluralizm
spo³eczeñstw demokratycznych, Trybuna³ stwierdzi³ m.in., ¿e Art. 9 Konwencji zapewnia ochronê przed religijn¹ indoktrynacj¹ ze strony Pañstwa. [...]
chroni przede wszystkim sferê osobistych przekonañ i wyznania religijnego
[...] Nie stanowi¹ pogwa³cenia praw gwarantowanych przez art. 9 sytuacje,
w których organizowana jest w szko³ach pañstwowych dobrowolna edukacja
religijna lub gdy istnieje mo¿liwoæ zwolnienia z obowi¹zkowych zajêæ z reli54 Art. 2 Protoko³u nr 1: Nikt nie mo¿e byæ pozbawiony prawa do nauki. Wykonuj¹c swoje
funkcje w dziedzinie wychowania i nauczania, Pañstwo uznaje prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania zgodnie z ich w³asnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi. Dz.U. z 1995 r.,
nr 36, poz. 175.
55 Tak te¿ TK w wyroku z 2 grudnia 2009 r., U 10/07, LEX nr 562823.
56 Wyrok ETPCz z 29 czerwca 2007 r., nr 15472/02. Por. Wyrok ETPCz z 22 padziernika 2007 r.,
nr 21279/02, LEX nr 312925.
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gii, a tak¿e gdy przewidziane jest przyznawanie na wiadectwach szkolnych
stopni za uczestnictwo w takich zajêciach lub w alternatywnych zajêciach
z etyki57 .
Podobne stanowisko zajmowa³ kilkakrotnie Trybuna³ Konstytucyjny, który prawo do nauczania religii wywodzi³ z art. 53 ust. 1-4 Konstytucji i wskazywa³, ¿e to nie w³adze publiczne decyduj¹ o prawie do wolnoci wyznania
(religii) ani prawie do nauczania religii. W³adze jedynie okrelaj¹ i realizuj¹
gwarancje tej¿e wolnoci, w tym gwarancje nauczania religii58. Zasada wieckoci, jak i neutralnoci pañstwa, jak wywodzi³ Trybuna³, nie oznaczaj¹ zatem
zakazu nauczania religii w szko³ach publicznych, albowiem nauczanie to mo¿e
odbywaæ siê na ¿yczenie rodziców lub  w okrelonych przypadkach  na
¿yczenie uczniów59. W opinii Trybuna³u, wprowadzenie nauki religii do szkó³,
przy spe³nieniu podstawowych wymogów wynikaj¹cych z Konstytucji (wymogu swobodnego wyboru przedmiotu, braku jego sprzecznoci z wyznawanym
wiatopogl¹dem lub przekonaniami religijnymi dokonuj¹cych wyboru rodziców (uczniów), poszanowaniu (nienaruszaniu) wolnoci sumienia i wyznania
innych osób  art. 53 ust. 34 i art. 48 ust. 1 Konstytucji) rodzi okrelone
konsekwencje. Tak¹ konsekwencj¹ jest umieszczanie ocen z religii na wiadectwach szkolnych w szko³ach publicznych i wliczanie ich do redniej ocen
w klasyfikacji koñcowej, obok redniej ocen z etyki i z obowi¹zkowych zajêæ
edukacyjnych60.
2. Sprawa krzyży w miejscach publicznych

Konstytucyjnoæ umieszczenia krzy¿a w miejscu publicznym (szkole)
Trybuna³ Konstytucyjny bada³ w sprawach K 11/90 oraz U 12/92. W pierwszej
z nich Trybuna³ bada³ zarzut sprzecznoci pkt 1 Instrukcji Ministra Edukacji
Narodowej z 3 sierpnia 1990 r. oraz z 24 sierpnia 1990 r. z art. 2 pkt 5 ustawy
z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, a przez to
naruszenie tak¿e art. 82 ust. 1 ówczenie obowi¹zuj¹cej Konstytucji. Stwier57
58

Wyrok ETPCz z 26 czerwca 2001 r., nr 40319/98, LEX nr 48032.
Wyrok TK z 2 grudnia 2009 r., U 10/07, LEX nr 562823. Wyrok TK z 5 maja 1998 r., K 35/97
 >www.trybunal.gov.pl<.
59 Orzeczenie TK z 20 kwietnia 1993 r., U. 12/92  >www.trybunal.gov.pl<.
60 Por. orzeczenie TK z 20 kwietnia 1993 r., U 12/92, wyrok TK z 2 grudnia 2009 r., U 10/07,
wyrok TK z 5 maja 1998 r., K 35/97 i orzeczenie TK z 30 stycznia 1991 r., K 11/90. Odmienne
stanowisko wyrazi³a w swoim zdaniu odrêbnym do wyroku TK z 2 grudnia 2009 r. w sprawie U 10/07
sêdzina TK Ewa £êtowska. Zob. zdanie odrêbne sêdziny TK Ewy £êtowskiej do wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego z 2 grudnia 2009 r., sygn. akt U 10/07, LEX nr 562823. Zob. te¿ K. Bem, Glosa do
wyroku TK z 2 grudnia 2009 r., U 10/07, LEX/el 2010; P. Borecki, M. Pietrzak, Bezstronnoæ wiatopogl¹dowa w³adz publicznych a Trybuna³ Konstytucyjny, Pañstwo i Prawo 5 (2010), s. 1832.
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dzi³ wówczas, ¿e mo¿liwoæ umieszczenia krzy¿a czy odmawiania modlitwy
wynika z art. 15 ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do
Kocio³a katolickiego61, a instrukcja z 24 sierpnia mo¿liwoæ tê obwarowuje
wieloma warunkami (dobrowolnoæ odmawiania modlitwy, szczególny takt nauczycieli, delikatnoæ, zwrócenie uwagi na sytuacjê uczniów innych wyznañ
i niewierz¹cych, modlitwa nie mo¿e byæ przyczyn¹ konfliktu w szkole lub
poczucia dyskryminacji niektórych osób), wiadcz¹cymi o liczeniu siê z innymi wyznaniami oraz z niewierz¹cymi62.
W drugim przypadku Trybuna³ Konstytucyjny analizowa³ zgodnoæ § 12
Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w szko³ach publicznych63
z art. 6 ust. 2 ustawy o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania oraz
z art. 82 ust. 1 ówczenie obowi¹zuj¹cej Konstytucji. W wydanym 20 kwietnia
1993 r. orzeczeniu Trybuna³ stwierdzi³, ¿e § 12 wy¿ej wymienionego rozporz¹dzenia w brzmieniu: W pomieszczeniach szkolnych mo¿e byæ umieszczony
krzy¿. W szkole mo¿na tak¿e odmawiaæ modlitwê przed i po zajêciach. Odmawianie modlitwy w szkole powinno byæ wyrazem wspólnego d¹¿enia uczniów
oraz taktu i delikatnoci ze strony nauczycieli i wychowawców, wskazuje
jedynie na mo¿liwoæ, a nie na obowi¹zek umieszczania krzy¿a i odmawiania
modlitwy, stwarzaj¹c tym samym warunki, co do mo¿liwoci wyboru brania
przez ucznia udzia³u w tej czynnoci. Brak mo¿liwoci prawnych stosowania
jakiegokolwiek przymusu wobec uczniów, jak wywodzi³ dalej Trybuna³, przes¹dza o konstytucyjnoci kwestinowanego przepisu64.
Obecnoci¹ krzy¿y w budynkach publicznych zajmowa³ siê te¿ Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. 3 listopada 2009 r., orzekaj¹c w sprawie Lautsi
v. W³ochy, uzna³, ¿e wieszanie krzy¿y w klasach szkolnych to naruszenie
prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z w³asnymi przekonaniami
oraz wolnoci religijnej uczniów, a tym samym naruszenie art. 9 Konwencji.
Trybuna³ wskaza³, ¿e wolnoæ od religijnego przymusu to nie tylko wolnoæ
od przymusu praktykowania religii, ale te¿ wolnoæ od religijnych symboli65.
18 marca 2011 r. Europejski Trybuna³em Praw Cz³owieka (Wielka Izba
Trybuna³u) wyda³ orzeczenie w sprawie odwo³ania W³och od powy¿szego
orzeczenia. Trybuna³ odst¹pi³ od swego poprzedniego stanowiska, sprzeciwiaj¹cego siê krzy¿om w szko³ach. Tym razem Trybuna³ uzna³, ¿e obecnoæ krzy61
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Dz.U. nr 29, poz. 154, zm. Dz.U. z 1990 r., nr 51, poz. 297.
Orzeczenie TK z 30 stycznia 1991 r., K 11/90  >www.trybunal.gov.pl<.
Dz.U. z 1992 r., nr 36, poz. 155.
Orzeczenie TK z 20 kwietnia 1993 r., U 12/92  >www.trybunal.gov.pl<.
Wyrok ETPCz z 3 listopada 2009 r., skarga nr 30814/06  >www.echr.coe.int<.
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¿a w szko³ach nie jest powi¹zana z obowi¹zkiem nauczania religii chrzecijañskiej. Z przepisów krajowych nie wynika bowiem zakaz nauczania w szko³ach
innych religii, zale¿y to od woli rodziców i uczniów. Trybuna³ uzna³ równie¿,
¿e w szko³ach w³oskich nie ma indoktrynacji, a krzy¿ jest symbolem pasywnym66.
Oceniaj¹c powy¿sze zagadnienie nale¿y stwierdziæ, ¿e kwestia umieszczania krzy¿y w miejscach publicznych jest wyj¹tkowo delikatna i dotyka
szerszego problemu. Z jednej strony chodzi bowiem o zapewnienie jednostce
mo¿liwoci prezentowania symboli religijnych67, z drugiej o zapewnienie innym jednostkom mo¿liwoci wyboru, odnonie do poddania siê wp³ywowi
tych symboli. Spe³nienie tych wszystkich warunków, we wspó³czesnych z regu³y pluralistycznych spo³eczeñstwach, nie jest ³atwe68.
3. Bezstronność państwa w kwestiach wyznaniowych
a finansowanie kościelnych szkół wyższych

Trybuna³ Konstytucyjny, badaj¹c zgodnoæ ustawy z 5 kwietnia 2006 r.
o finansowaniu Papieskiego Wydzia³u Teologicznego w Warszawie z bud¿etu
pañstwa69, ustawy z 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydzia³u
Teologicznego we Wroc³awiu z bud¿etu pañstwa70 oraz ustawy z 5 kwietnia
2006 r. o finansowaniu Wy¿szej Szko³y Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie z bud¿etu pañstwa71 z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej
(m.in. z art. 25 ust. 13 i art. 32 Konstytucji) dokona³ wyk³adni zasady bezstronnoci w³adz publicznych w sprawach przekonañ religijnych, wiatopogl¹dowych i filozoficznych. W wydanym w tej sprawie orzeczeniu Trybuna³ wywiód³, ¿e zasada bezstronnoci nie wyklucza finansowania przez pañstwo
szkó³ i uczelni prowadzonych przez wspólnoty religijne. Ich dotowanie nie jest
opowiadaniem siê przez pañstwo po stronie okrelonej religii, a urzeczywistnieniem prawa do nauki, albowiem pozwala jednostce dokonaæ wyboru uczelni
zgodnie ze swoimi przekonaniami.
Takie stanowisko Trybuna³u, co do zasady, mo¿na uznaæ za s³uszne, przy
za³o¿eniu, które Trybuna³ kilkakrotnie wyrazi³ w uzasadnieniu, a które w z³o¿onym do przedmiotowego wyroku zdaniu odrêbnym, aprobowa³a równie¿
66
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Wyrok ETPCz z 18 marca 2011 r.  >www.echr.coe.int<.
Zob. J. Falski, Pañstwo laickie, s. 7384.
Por. W. Janyga, Wolnoæ sumienia, s. 8790.
Dz.U. nr 94, poz. 648.
Ibidem, poz. 649.
Ibidem, poz. 650.
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sêdzina Ewa £êtowska. Otó¿ zasadny wydaje siê wymóg uprzedniego uchwalenia ustawy ramowej formu³uj¹cej obiektywne kryteria finansowania uczelni wyznaniowych, tzn. wskazania trybu rozpatrywania takich wniosków, przes³anek ich przyznawania, kontroli realizacji czy przejrzystoci finansowania
i dopiero pó¿niej w oparciu o te kryteria podejmowania konkretnych decyzji co
do przyznania b¹d nie dotacji72.
4. Indywidualna wolność wyznania a możliwość jej uzewnętrzniania
w ramach wspólnoty religijnej (organizacja wspólnoty religijnej)

Powy¿sz¹ kwestiê rozpatrywa³ Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
w sprawie 30985/96. W wydanym 26 padziernika 2000 r. wyroku stwierdzi³,
¿e udzia³ w ¿yciu wspólnoty religijnej mieci siê w zakresie uzewnêtrzniania
swojego wyznania. Wyznawcy powinni mieæ mo¿liwoæ, bez jakiejkolwiek
w tym zakresie ingerencji w³adz pañstwowych, wp³ywu na przywództwo
w swojej wspólnocie. Dzia³ania pañstwa, które wyró¿niaj¹ jednego z przywódców podzielonej wspólnoty, podjête w celu jej zjednoczenia pod jednym przywództwem, s¹ bowiem ingerencj¹ w wolnoæ wyznania73.
Nie stanowi natomiast naruszenia wolnoci sumienia i wyznania, jak wywiód³ S¹d Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 13 sierpnia 2003 r. w sprawie
VI ACa 81/03, wykluczenie z grona cz³onków wspólnoty wyznaniowej (w tym
konkretnym, rozpatrywanym przez S¹d przypadku, zboru wiadków Jehowy),
czy odmowa przyjêcia do niej. Takie decyzje organów zwi¹zków wyznaniowych nie mog¹ byæ bowiem przedmiotem kontroli s¹du powszechnego74. Naruszenie wskazanego dobra (wolnoci wyznania) mog³oby, jak wywodzi³ S¹d
Apelacyjny, przejawiaæ siê np. w narzucaniu przyjêcia okrelonej religii czy
podejmowaniu okrelonych praktyk religijnych75.
5. Wolność wyznania a wykonywanie służby wojskowej

Trybuna³ Konstytucyjny, rozpatruj¹c skargê konstytucyjn¹ ¿o³nierza zawodowego  absolwenta uczelni wojskowej  stwierdzi³, ¿e aktualnie ju¿ nieobowi¹zuj¹cy przepis § 132 ust. 4 Rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodo72
73

Wyrok TK z 14 grudnia 2009 r., K 55/07, LEX nr 531412.
Wyrok ETPCz z 26 padziernika 2000 r., nr 30985/96, LEX nr 76728. Podobnie ETPCz
w wyroku z 22 stycznia 2009 r., nr 412/03, LEX nr 478330 i wyroku z 13 grudnia 2001 r., nr 45701/99,
LEX nr 75817.
74 Wyrok S¹du Apelacyjnego (dalej: SA) w Warszawie z 13 sierpnia 2003 r., VI ACa 81/03,
LEX VI ACa 81/03.
75 Tak S¹d Najwy¿szy w wyroku z 12 czerwca 2002 r., III CKN 618/00, OSNC z 2003 r. nr 6,
poz. 84.
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wej z 19 grudnia 1996 r. w sprawie s³u¿by wojskowej ¿o³nierzy zawodowych76 nie jest niezgodny z art. 53 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Chodzi³o o sytuacjê, w której Minister Obrony Narodowej odmówi³
¿o³nierzowi powo³uj¹cemu siê na sprzeciw sumienia zwolnienia ze s³u¿by
przed up³ywem 12 lat od ukoñczenia studiów, albowiem ten nie zwróci³ kosztów
zakwaterowania, wy¿ywienia i umundurowania otrzymanych w czasie studiów.
Trybuna³ Konstytucyjny wywiód³, ¿e w tego rodzaju kolizji interesów,
kiedy z jednej strony ciera siê wolnoæ wyznania, a z drugiej  wa¿ny interes
publiczny zwi¹zany z bezpieczeñstwem pañstwa (wartoci¹, która w ka¿dym
demokratycznym porz¹dku prawnym mo¿e, w granicach wyznaczonych niezbêdnoci¹, uzasadniaæ wkroczenie w prawa jednostki, nawet w prawa podstawowe) rozwi¹zania nale¿y szukaæ w zasadzie równego traktowania ¿o³nierzy,
a nie w wolnoci sumienia. W warunkach s³u¿by wojskowej nie mo¿e bowiem
 jak stwierdzi³ Trybuna³ Konstytucyjny  nastêpowaæ pe³ne urzeczywistnienie
wolnoci wyznania, albowiem trudno by³oby oczekiwaæ, ¿e obowi¹zuj¹ce regulacje stworz¹ rutynê czy dopuszcz¹ swobodê opuszczenia s³u¿by wojskowej77.
Kwestia sprzeciwu sumienia by³a te¿ przedmiotem rozwa¿añ Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku wydanym 26 listopada 2008 r. wywiód³, ¿e s³u¿ba zastêpcza ma charakter wyj¹tkowy i nie jest
wystarczaj¹ce jedynie zadeklarowanie pewnych wartoci. Konieczne jest ich
zobiektywizowanie, weryfikowalne ustalenie, ¿e w konkretnym przypadku dochodzi do konfliktu miêdzy przekonaniami poborowego, a pe³nieniem s³u¿by
wojskowej78.
Podsumowanie

Ustalenie zakresu wolnoci wyznania jest niew¹tpliwie trudne. Dotyka
bowiem delikatnej i nieraz ma³o uchwytnej sfery wolnoci cz³owieka przy
jednoczesnym nierzadko konflikcie z innymi, równie¿ podstawowymi wolnociami, prowadz¹c czêsto do koniecznoci wywa¿enia tych¿e wolnoci. Nieodzowna jest zatem rola pañstwa jako neutralnego i bezstronnego organizatora
praktykowania ró¿nych wyznañ i przekonañ w kierunku zapewnienia tolerancji
i harmonii wyznaniowej79. Interesy indywidualne musz¹ wiêc czasami zostaæ
podporz¹dkowane interesom grupy, jedna grupa musi poczyniæ ustêpstwa na
76
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Dz.U. z 1997 r., nr 7, poz. 38 ze zm.
Wyrok TK z 16 lutego 1999 r., SK 11/98, LEX nr 36175.
Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z 26 listopada 2008 r., II SA/Wa
1300/08, LEX nr 579804.
79 Wyrok ETPCz z 10 listopada 2005 r., nr 44774/98, LEX nr 165498.
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rzecz drugiej, wiêkszoæ (wyznaniowa) zapewniæ odpowiednie traktowanie
mniejszoci tak, aby nie dochodzi³o do nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej.
Indywidualna wolnoæ sumienia i wyznania zosta³a w prawie polskim
szeroko okrelona i dobrze zabezpieczona. Wiele uprawnieñ wynikaj¹cych
z tych wolnoci wyartyku³owano w Konstytucji, ustawie o gwarancjach, stworzono te¿ formalne mechanizmy (rodki) ich ochrony. Nie oznacza to jednak,
¿e nie pojawiaj¹ siê problemy80 w szczególnoci na styku wolnoci wyznania
z innymi wartociami, zw³aszcza religijnymi. Realizacja wolnoci sumienia
i wyznania zale¿y bowiem czêsto od respektowania w lokalnych spo³ecznociach zasad pluralizmu spo³ecznego, tolerancji dla odmiennych przekonañ
i wyznañ (kultury demokratycznej spo³eczeñstwa). W konkretnych przypadkach mo¿e bowiem dochodziæ do presji zewnêtrznej, która narusza swobodny
w tym zakresie wybór jednostki (np. wybór w szkole religii czy etyki). Kiedy
dochodzi do napiêæ na styku ró¿nych wolnoci nieodzowna jest rola organów
stosuj¹cych prawo  s¹dów najwy¿szych instancji, których orzecznictwo niew¹tpliwie kszta³tuje i uzupe³nia zakrelony normatywnie zakres wolnoci,
w tym wolnoci sumienia i wyznania, tak, jak ma to miejsce w przypadku
orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka.

THE SCOPE OF FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION
(SUMMARY)

On the basis of the Polish law and court rulings, the author tries to establish in an individual
aspect a normative content of individual freedom of conscience and religion (its scope). In her
discussion she refers primarily to the rulings of the Constitutional Court and the European Court of
Human Rights, which complement the normatively defined sphere of liberty in question.

BEREICH DER GESINNUNGS- UND GLAUBENSFREIHEIT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Auf Grundlage von Gesetzen im Polnischen Recht, sowie der entsprechenden Rechtsprechung der Gerichte versucht die Autorin den normativen Inhalt der Gesinnungs- und Glaubensfreiheit (ihren Bereich) unter dem persönlichen Gesichtspunkt festzustellen. In ihren Überlegungen
beruft sie sich vor allem auf Entscheidungen des Verfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, welche den Bereich der angesprochenen Freiheiten ergänzen.
80 Zob. P. Borecki, Po³o¿enie prawne wyznawców islamu, s. 7284; idem, Dylematy konstytucyjnoci prawnych zasad nauczania religii i etyki w szkole, Pañstwo i Prawo 7 (2008), s. 6372.

