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KORZYSTANIE ZE SPRZECIWU SUMIENIA W KONTEKŚCIE ZASADY 

RÓWNOUPRAWNIENIA I KRYTERIUM ZAWODU 

Streszczenie 

W związku z dotychczasowymi badaniami naukowymi jak i orzecznictwem sądów wskazać 

należy, że źródłem normatywnym dla sprzeciwu sumienia jest prawo człowieka do wolności 

sumienia i wyznania. Potwierdza to linia orzecznicza Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka oraz polskiego Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego w sprawie sygn. akt K 12/14. Artykuł uzupełnia argumentację o powiązanie 

sprzeciwu sumienia z zakazem dyskryminacji. Wskazano w nim, że zasada 

równouprawnienia i związany z nią zakaz dyskryminacji ma zastosowanie w przypadku 

klauzuli sumienia. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że zawód czy praca nie 

może być negatywną przesłanką różnicującą i dyskryminującą. Łamie to wprost zakaz 

dyskryminacji, który także obejmuje dyskryminację w przypadku pracy czy zawodu. 
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EXERCISE OF THE RIGHT TO CONSCIENTIOUS OBJECTION IN THE 

CONTEXT OF THE LEGAL PRINCIPLE OF EQUALITY AND THE CRITERION 

OF WORK 

Summary 

As a result of existing research and case–law of the courts, it should be noted that the source 

of the normative for conscientious objection is a human right to freedom of conscience and 

religion. This follows from the case law of the ECHR and the Polish Constitutional Court, 

especially the judgment of the Constitutional Court in case no. No. K 12/14. This article 

complements the arguments of the relationship of conscientious objection to the prohibition of 

discrimination. The principle of equality and the related prohibition of discrimination applies 

in the case of conscientious objection. As a result of the research proved that the profession / 

work can not be a negative condition for differentiating and discriminating. Directly violates 

the prohibition of discrimination, which also includes discrimination in the case of work or 

profession.  
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