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ZASADA RÓWNOUPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH W 

ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

Streszczenie 

Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych jest często podejmowanym 

zagadnieniem w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Została unormowana w art. 25 

ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Jest cechą charakterystyczną dla demokratycznych 

państw świeckich. Gwarantuje poszanowanie różnorodności wyznaniowej i światopoglądowej 

społeczeństwa. Jej podstawę stanowi godność osoby ludzkiej.  

Trybunał Konstytucyjny potwierdza w swoim orzecznictwie, że właściwą przesłanką 

równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych powinna być określona 

cecha wspólna. Dlatego równouprawnienie związków wyznaniowych polega na jednakowym 

traktowaniu podmiotów charakteryzujących się określoną cechą w identycznym stopniu. 

Konsekwencją istnienia tej zasady w polskim systemie prawnym jest wykluczenie możliwości 

powstania państwa wyznaniowego, ponieważ jeden związek wyznaniowy uzyskałby pozycję 

uprzywilejowaną w formie kościoła państwowego. Jednocześnie zasada ta zakłada odmienne 

traktowanie kościołów i związków wyznaniowych, które nie posiadają wspólnej cechy 

istotnej. 

Obowiązująca obecnie Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. wprowadza do swojej treści 

zasadę równouprawnienia związków wyznaniowych jako jedną z wielu konkretyzacji 

konstytucyjnej zasady równości. Stanowisko to podkreślił Trybunał Konstytucyjny w 

orzeczeniu z dnia 2 kwietnia 2003 r. (K 13/02), a następnie powtórzył również w orzeczeniu z 

14 grudnia 2009 r. Dlatego zasada równouprawnienia związków wyznaniowych powinna być 

interpretowana podobnie jak ogólna zasada równości z uwzględnieniem całego dorobku 

orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego konstytucyjnej zasady równości. 

Wskazuje to na jednolitą linię orzeczniczą w zakresie interpretacji omawianej zasady. 
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THE PRINCIPLE OF EQUAL RIGHTS OF RELIGIOUS COMMUNITIES IN THE 

JURISPRUDENCE OF THE CONSTITUTIONAL COURT 

Summary 

The principle of equal rights of religious communities is often taken issue in the 

jurisprudence of the Constitutional Court. It has been dealt with in the article. 25 paragraph 1. 

1 of the Constitution of 2 April 1997. It is the hallmark for democratic secular States. It 

Guarantees respect for religious diversity and the world view of society. The basis of this 

principle is human dignity.  

The Constitutional Court has confirmed in its case-law that the right premise equal 

rights of churches and other religious communities should be defined a common feature. 

Therefore, equal rights of religious communities is equal treatment of operators of a specific 

feature in the same degree. As a consequence of the existence of this principle in the Polish 

legal system is to exclude the possibility of State religion, because the nexus one would be in 

the form of a privileged position ' religious association of the Church of the State. At the same 

time, this principle implies different treatment churches and religious communities, which do 

not have the common feature important. 

The current Constitution of 2 April 1997 introduces its content the principle of 

equality of religious communities as one of the many constitutional instantiation of the 

principle of equality. This position highlighted by the Constitutional Court in its judgment of 

2 April 2003 (K 13/02), and then also repeated in its judgment of 14 December 2009. 

Therefore, the principle of equality of religious communities should be interpreted as a 

general principle of equality with regard to the whole of the acquis the jurisprudence of the 

Constitutional Court regarding the constitutional principle of equality. This indicates a single 

line of the jurisprudence in the interpretation of this principle. 
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