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Pa stwo a religia w prawodawstwie japo skim 
 

Wprowadzenie 

 
Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie relacji pa stwa do 

religii w Japonii w perspektywie historycznej. Problemem tutaj nie  
jest samo poj cie pa stwa, lecz poj cie religii. Na pewno adnych 
problemów nie b dzie z podaniem definicji chrze cija stwa. Chrze ci-
ja stwo jednak odgrywa nieznaczn  rol  w yciu spo ecznym  
i politycznym Japonii. Natomiast w historii tradycyjnej my li 
japo skiej trudno jest wyra nie oddzieli  filozofi  od religii. Filozofia 
( wiatopogl d), religia i kultura s  jednoznaczne z „filozofi  ycia”. 
Chodzi zarówno o filozofi , jak i religijno , która jest filozofi  ycia. 
Klasycznym przyk adem jest shintoizm, który nie jest ani wy cznie 
filozofi , ani wy cznie religi . Trudno jest te  jasno oddzieli  
filozoficzny konfucjanizm od konfucjanizmu religijnego. Metodologi-
cznie jednak mo na rozró ni  pomi dzy filozofi , religi  a reli-
gijno ci  ludow . Religijno  ludowa bowiem zawsze odgrywa a  
i odgrywa nadal istotn  rol  w yciu spo ecznym Japo czyka. Je li 
chodzi o rodzim  religi  japo sk , na pewno jest ni  shintoizm. 
Oprócz shintoizmu w historii my li japo skiej wa ne znaczenie mia  
równie  konfucjanizm i buddyzm. Dlatego te  najpierw przedstawi  
religie japo skie w ich historycznym rozwoju i wp ywie ich na ycie 
spo eczne i polityczne, a nast pnie relacj  pa stwa do religii w historii 
Japonii, a w szczególno ci relacj  pa stwa do religii w Konstytucji 
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Meiji (11 luty 1890 r.) i w obecnie obowi zuj cej Konstytucji Showa 
(3 maja 1947 r.). 

1. Religie Japonii 

 

1.1. Shintoizm 

 

Podobnie jak inne narody wiata wcze ni mieszka cy wysp 

japo skich posiadali swoj  oryginaln  filozofi  rozumienia wiata  

i ycia ludzkiego. Mieli te  swoje charakterystyczne rytua y regu-

lowane prawem zwyczajowym dla celebrowania ró nych wydarze   

z ich ycia indywidualnego i spo ecznego. Ich filozofia ycia by a 

po czona z religi  i z mitami. Staro ytni Japo czycy nie mieli w asnej 

nazwy na okre lenie swej rodzimej religii. Dopiero w VI wieku po 

Chr., gdy buddyzm zosta  oficjalnie przyj ty z Chin i Korei, s owo 

shint  (droga bogów)1 zosta o u yte celem odró nienia rodzimej 

tradycyjnej religii japo skiej od buddyzmu (butsud , droga Buddy). 

Shint  jest zarówno tradycyjn  rodzim  religi  Japo czyków, jak 

i wiatopogl dem (filozofi ) bazuj cym na idei kami (bóstwa)2. 

Shintoistyczna koncepcja kami jest zasadniczo koncepcj  poli-

teistyczn . Shint  zawiera modlitwy skierowane do bóstw, wi ta 

(matsuri), praktyki ascetyczne i wiadczenia s u by bli niemu.  

W shintoizmie mo na znale  sta e charakterystyczne elementy 

religijne, ale nie ma w nim ci le okre lonych dogmatów czy ksi g 

wi tych w naszym rozumieniu religii. Shintoizm przenikn  ycie 

Japo czyków nie tyle przez ci le okre lon  „teologi ”, co przez 

pewien system warto ci, wzorów zachowania i drog  my lenia. 

Z perspektywy historii spo ecznej shintoizm jest przede wszystkim 

religi  klanu, wioski i narodu, a wi c religi  naturalnie istniej cych 

grup spo ecznych. 

                                                 
1 Znak chi ski shin (bóstwo) w wymowie japo skiej brzmi kami, 

natomiast t , d  (droga) w wymowie japo skiej brzmi michi, st d shint  
dos ownie oznacza: drog  bogów. 

2 Na temat shintoizmu w j zyku japo skim por. S. Ono, Shint  no kiso 
chishiki to kiso mondai, Tokyo 1963; w j zyku angielskim: N. Hirai, Shint ,  
w: ER, t. 13, s. 290-294; ten e, Japanese Shint , Tokyo 1966; H. P. Varley, 
Japanese Religion, w: ER, t. 7, s. 520-557; J. M. Kitagawa, Religion in Japanese 
History, New York 1966. 
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W historii shintoizmu mo na wyró ni  kilka okresów. Okres 

staro ytny shintoizmu trwa  od pocz tków historii Japonii do czasu 

przyj cia przez Japoni  buddyzmu i konfucjanizmu, w wi c do VI 

wieku po Chr. W staro ytnym j zyku japo skim s owo kami3 by o 

u ywane na oznaczenie czego  tajemniczego, nadprzyrodzonego czy 

wi tego, a wi c tego, co nie jest zwyczajne, posiada si  wy sz   

i godne jest szacunku. Staro ytne kami s  dzielone na trzy kategorie: 

1) naturalne bóstwa przebywaj ce w naturalnych przedmiotach  

i naturalnych zjawiskach albo bóstwa kontroluj ce te przedmioty  

i zjawiska; 2) bóstwa antropomorficzne, jak wielkie osobowo ci, 

bohaterowie i ubóstwiani przodkowie; 3) bóstwa konceptualne b d ce 

symbolami idea ów czy symbolizuj ce abstrakcyjn  si . Staro ytni 

Japo czycy wierzyli, e dusze zmar ych krewnych stawa y si  du-

chami po okresie oczyszczenia i czy y si  z przodkami, a nast pnie 

raz w roku wraca y do miejsca swojego zamieszkania na ziemi 

ofiaruj c swoim krewnym na ziemi szcz cie i ochron . Jednak 

najwa niejszym bóstwem shintoistycznym by o bóstwo klanowe 

(ujigami), maj ce chroni  ycie i funkcje spo eczne podstawowej 

jednostki spo ecznej, któr  by  wówczas klan (uji). Ujigami nie zawsze 

by o uwa ane za bóstwo przodków, ale raczej za bóstwo ci le 

zwi zane ze sposobem ycia klanu, z jego sytuacj  geograficzn   

i polityczn . 

Shint  pierwotnie nie mia o wi ty . Jego rytua y by y sprawowane 

w miejscach uwa anych za wi te, takich jak pi kna góra, brzeg 

czystej rzeki czy tajemniczy gaj. Stopniowo uczestnicy takich rytów 

zacz li budowa  ma e, przej ciowe sza asy, aby chroni  siebie 

samych, a tak e o tarz przed deszczem i wiatrem. Pó niej zostawiano 

te sza asy nawet po zako czeniu ceremonii. To by y pocz tki 

pó niejszych wi ty  shintoistycznych. Zgodnie z tym rozwojem 

koncepcja kami zmieni a si  z tej, gdzie bóstwo nawiedza o rodzaj 

ludzki wówczas, gdy by y sprawowane ceremonie, na t , gdzie 

uwa ano, e bóstwo by o obecne stale w wi tyni i chroni o rodzaj 

ludzki. 

                                                 
 3 Na temat wieloznaczno ci poj cia kami por. K. Ueda, Kami, w: ER, t. 8,  

s. 243-244. 
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Do ko ca XIX wieku g ównym sposobem egzystencji materialnej 
Japo czyków by o rolnictwo, st d te  g ówne ryty staro ytnego shint  
by y zwi zane z rolnictwem. W ród nich szczególnie wa na by a 
wiosenna modlitwa o dobre zbiory i jesienne dzi kczynienie za zbiory. 
W czasie tych obrz dów oddawano cze  bóstwom przez zapewnienie 
im ywno ci i napojów, przedstawiano muzyk , pie ni i ta ce, aby 
u mierzy  ich gniew, wznoszono modlitwy o ich opiek  i sk adano 
dzi kczynienie za b ogos awie stwa. Oprócz publicznych mod ów  
o pokój i b ogos awie stwo dla grupy wznoszono tak e modlitwy 
rodzinne i indywidualne. 

Staro ytni Japo czycy stosowali wiele metod, aby pozna  wol  
bóstwa odno nie ich ycia i oceny ich przedsi wzi . W praktyce 
s dowej strony sporu by y zmuszane do zanurzenia r k we wrz cej 
wodzie celem potwierdzenia i wydania wi tego wyroku w s dzie 
religijnym. Stosowano obmycia wod  przed uczestnictwem w 
ceremoniach albo jako sposób do osi gni cia pokoju ducha. By y te  
specjalne typy obmy , do których zmuszani byli przest pcy po 
odbyciu kary celem ich duchowego oczyszczenia. 

Pod wp ywem kultury chi skiej staro ytny shintoizm przybra  
ró ne drogi rozwoju. Jedn  z nich jest droga wiadomo ci etycznej, 
która rozwin a si  w VI wieku po Chr. Ludzie zacz li szuka  wzo-
rów swojego ycia w mitach i kszta towa  je wed ug woli i dzia a- 
nia bóstw. W staro ytnym shintoizmie bardzo wysoko ceniona  
by a szczero  i czysto  serca (magokoro). Z biegiem czasu cnota  
ta nabiera a coraz wi kszego znaczenia w yciu indywidualnym  
i spo ecznym. 

Nowym rozwojem w historii shintoizmu by a unifikacja mitów. 
Zosta y one skompilowane i wydane jako zbiór mitów dworu 
cesarskiego, co przyczyni o si  do systematyzacji mitów narodu 
japo skiego. Przyjmuje si , e czas kompilacji mitów japo skich 
przypada na czasy panowania cesarza Temmu (662-687). Nale  do 
nich dwa zbiory, a mianowicie Kojiki (Kronika spraw staro ytnych)  
i Nihonshoki (Kroniki Japonii), które s  uwa ane za wi te ksi gi 
shintoizmu. 

Unifikacja mitów przyczyni a si  do unifikacji narodu; wielka 
bogini s o ca (Amaterasu mikami)4, dotychczas tytularna bogini 

                                                 
 4 Por. F. Kakubayashi, Amaterasu mikami, w: ER, t. 1, s. 228-229. 

Amaterasu mikami dos ownie oznacza: wielk  bogini  wiec c  na niebie. 
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klanu cesarskiego, zacz a by  czczona równie  na zewn trz dworu 
cesarskiego jako bóstwo opieku cze ca ego narodu. W tym samym 
czasie bóstwa klanowe wielkich i wp ywowych klanów, oprócz 
swoich pierwotnych funkcji, stawa y si  bóstwami opieku czymi 
ca ego narodu i co roku by y sk adane im ofiary przez rz d centralny. 
Pot ne klany, które podporz dkowa y si  rz dowi centralnemu, nie 
by y zmuszane si  do oddawania czci bóstwom centralnym, ale za to 
lokalne bóstwa w poszczególnych cz ciach kraju otrzymywa y ho d 
sk adany przez rz d centralny, co niew tpliwie przyczyni o si  do 
unifikacji narodu. 

Systematyzacja narodowych rytua ów zbieg a si  z wprowadze-

niem na szerok  skal  chi skiego systemu politycznego w czasie 

reform Taika w 646 roku, zwanego ritsu-ryo. W rz dzie centralnym 

powsta o specjalne biuro do spraw bóstw (jingikan) odpowiedzialne za 

rytua y, natomiast w poszczególnych prowincjach odpowiedzialnymi 

byli lokalni w adcy. Specjalne ceremonie przewidziano na czas 

intronizacji cesarza. Wa ne by y równie  modlitwy i ceremonie 

maj ce na celu odsuni cie gro by zarazy, wojny i trz sienia ziemi. 

System ritsu-ryo oparty by  na wzorach dynastii chi skich Sui i Tang5, 

ale mia  te  elementy ró ni ce go od chi skiego kodeksu rytów, np. 

zakaz jedzenia mi sa przed ceremoniami, czego nie stosowano w 

Chinach. 

Od czasu reform Taika (646) do pocz tków epoki Heian 

(794-1192) widoczny by  silny wp yw my li chi skiej na japo sk  

etyk , prawo, literatur  i technologi , natomiast w religii zauwa a si  

znaczny wp yw buddyzmu od czasu jego wprowadzenia w Japonii w 

552 roku. Pocz tkowo Budda by  uwa any jako kami s siedniego 

kraju (Chin) i nie by  rygorystycznie odró niany od shintoistycznych 

bóstw japo skich. W epoce Nara (710-794) buddyzm przenikn  

shintoistyczne rytua y pa stwowe i szybko sta  si  cz ci  japo skiej 

religijno ci ludowej. 
We wczesnym okresie epoki Edo (1603-1867) japo scy uczeni 

konfucja scy zacz li interpretowa  shintoizm w kategoriach neo-
konfucjanizmu i doszli do wniosku, e shintoizm i konfucjanizm 
maj  wi cej elementów wspólnych ni  ró ni cych je. W szczegól-

                                                 
 5 Por. A. Ko , Prawo a etyka konfucja ska w historii my li prawnej Chin, Lu-

blin 1998 s. 111-129. 
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no ci zgodni byli co do tego, e shintoizm jest przydatn  filozofi  w 
rz dzeniu cesarstwem. Zarówno w konfucjanizmie, jak i w shinto-
izmie odkryli „trzy wi te skarby”, które mia y symbolizowa  drog  
królewsk  cz owieka, a mianowicie: yczliwo , wierno  i pos u-
sze stwo. yczliwo  mia a by  g ówn  cnot  w adcy, natomiast 
wierno  i pos usze stwo wobec dworu cesarskiego by y uwa ane 
za najwy szy idea  moralny poddanych6. Idea y te sta y si  pó niej 
ród em ruchu politycznego w Japonii, który obali  rz dy shogunatu 

(samurajów) i przywróci  rzeczywist  w adz  polityczn  cesarzowi 
w 1868 roku. 

W epoce Meiji (1868-1912) w celu oczyszczenia wi ty  
shintoistycznych z elementów buddyjskich rz d wyda  dekret o sepa-
racji shintoizmu i buddyzmu. Ziemia nadana wi tyniom buddyjskim 
przez shogunat i lokalnych w adców zosta a skonfiskowana. W tym 
samym czasie zosta a wszcz ta kampania na rzecz odrodzenia 
shintoizmu i uczynienia go duchowym fundamentem zjednoczenia 
narodu japo skiego. Po kl sce tej kampanii rz d wyró ni  shintoizm 
spo ród „zwyk ych” religii, ochrania  go i promowa  jako system 
etyczny i kodeks rytów w celu zjednoczenia spo ecze stwa wiejskiego 
z reszt  narodu. cis a relacja pomi dzy pa stwem a shintoizmem 
zosta a zerwana dopiero po II wojnie wiatowej przez w adze 
okupacyjne7. W zwi zku z tym usta a publiczna pomoc rz du i publi-
cznych organizacji lokalnych na rzecz shintoizmu. Sytuacja ta wzmoc-
ni a jednak solidarno  lokalnych wspólnot z shintoizmem. 

 

1.2. Konfucjanizm 

 

Wed ug najstarszych kronik japo skich konfucjanizm8 dotar  do 

Japonii pod koniec III wieku po Chr. Wybór pism Konfucjusza 

(Lunyu)9 na dwór cesarza jin przywióz  cz owiek imieniem Wani  

z Paekche w Korei. Konfucjanizm, z którym zetkn li si  Japo czycy, 

                                                 
 6 Zob. tam e, s. 51-57. 
 7 Na temat relacji pa stwa i shintoizmu por. E. Lokowandt, Zum 

Verhältnis von Staat und Shint  im heutigen Japan, Wiesbaden 1981. 
 8 Zob. Sources of Japanese Tradition, red. R. Tsunoda, t. 1-2, New York 

1958; P. Nosco, Confucianism in Japan, w: ER, t. 4, s. 7-10. 
 9 Wybór pism Konfucjusza (Lunyu) po japo sku brzmi Rongo. 
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nie by  czyst  nauk  moraln  pokory Konfucjusza, ale pozostawa  ju  

pod silnym wp ywem taoizmu10. Maj c poparcie si  politycznych, 

które d y y do centralizacji rodz cego si  pa stwa japo skiego, 

filozofia konfucja ska osi gn a szczyt swojego rozkwitu w Japonii za 

rz dów ksi cia Sh toku Taishi (574-622)11, który s u y  jako regent za 

czasów panowania cesarzowej Suiko (592-629). W roku 604 ksi  

Sh toku napisa  i promulgowa  „konstytucj ”, która mia a na celu 

centralizacj  administracji japo skiej na wzór chi ski. Konstytucja ta 

by a odbiciem kosmologii konfucja skiej, która wszech wiat uwa a a 

za triad  z o on  z nieba, ziemi i cz owieka, gdzie ka dy z tych  

trzech elementów mia  wzajemn  odpowiedzialno . Silny wp yw 

konfucjanizmu, jako przyczyny unifikacji i centralizacji pa stwa, 

widoczny by  równie  w czasie reform Taika (646). Za wzór pos u y  

tutaj konfucja ski system prawny i administracyjny chi skiej dynastii 

Tang (618-907)12. 

Etyczne pogl dy konfucjanizmu by y w istocie racjonalizacj  

i poszerzeniem chi skiej „religii rodzinnej”, tzn. podstawy etyki 

rodzinnej zosta y zbudowane na naturalnych relacjach, a nie by y 

wyprowadzane z abstrakcyjnych teorii filozoficznych czy z wiary 

religijnej. Ju  we wczesnym okresie dynastii Chou w Ksi dze 

Dokumentów (Shu-ching) XIII,24 jest mowa o pi ciu grupach, tzn.  

o ojcach, matkach, o starszych braciach, m odszych braciach  

i o synach. Jest te  mowa o obowi zkach poszczególnych grup. 

Podobn  klasyfikacj  znajdujemy w ksi dze Mengzi, któr  filozof 

Mencjusz przypisuje legendarnemu „cesarzowi-m drcowi” Shun: „On 

pouczy  lud o jego obowi zkach, e pomi dzy ojcem a synem 

powinna panowa  mi o , pomi dzy panem a s ug  obowi zek, 

pomi dzy m czyzn  a kobiet  ró nica pól dzia ania, pomi dzy 

starszym a m odszym dystans, pomi dzy przyjacielem a przyjacielem 

wierno ”13. 

                                                 
 10 Na temat taoizmu zob. A. Ko , dz. cyt., s. 47-51. 
 11 Por. S. Hanayama, Sh toku Taishi, w: ER, t. 13, s. 298-299; R. E. 

Morrell, Sh toku Taishi, w: I. P. McGreal, Wielcy my liciele Wschodu, 
Warszawa 1997, s. 373-377. 

 12 A. Ko , dz. cyt., s. 111-129. 
 13 Mong Dsi (Mong Ko, Mengzi), t umaczy  R. Wilhelm, Jena 1921, s. 57. 
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Ta etyka rodzinna, g oszona przez Konfucjusza i jego uczniów, 

zapisana w licznych pismach konfucja skich, przepoi a ca e spo e-

cze stwo chi skie. Za wzorem Chin posz a Japonia. Nawet sami 

buddyjscy i taoistyczni mnisi, a w Japonii kap ani shinta oistyczni, byli 

pod silnym wp ywem konfucja skiej etyki rodzinnej14. 

Oprócz przepisów reguluj cych ogólne relacje rodzinne istnia  

system zasad etycznych przeznaczony dla elity, która po otrzymaniu 

klasycznego, literackiego wykszta cenia mog a osi gn  status 

urz dnika pa stwowego. Ta etyka by a bezpo rednio inspirowana 

przez ycie i nauczanie Konfucjusza, b d cego uciele nieniem tych 

idea ów, wed ug których wykszta ceni m czy ni powinni regulowa  

swoje zachowanie. Konfucjusz by  cz owiekiem, dla którego prawda, 

honor i popieranie sprawiedliwego panowania oznacza o sens ycia. 

Konfucjusz opowiada  si  za s usznymi drogami starych m drców. 

Przez ca e swoje ycie szuka  ksi cia, u którego na s u bie móg by 

wcieli  w ycie swoje zasady. Gdy jednak ksi  wy ej ceni  

oportunizm ni  wierno  zasadom, Konfucjusz opuszcza  swojego 

pana. Ten konfucja ski idea  cz owieka zosta  okre lony terminem 

junzi. Przed Konfucjuszem junzi oznacza  cz owieka arystokra-

tycznego pochodzenia, po Konfucjuszu – cz owieka, który posiada  

charakter, jaki powinien posiada  cz owiek szlachetny, niezale nie od 

pochodzenia. Podkre lenie wa no ci charakteru i cech moralnych 

cz owieka by o wk adem konfucjanizmu w etyk  chi sk , a nast pnie 

korea sk  i japo sk 15. 

Cz owiek szlachetny powinien kultywowa  swój w asny charakter. 

Równie wa n  rzecz  by o, by cz owiek szlachetny odda  swój 

charakter w s u b  pa stwa. Wykszta ceni, tj. ci, którzy opanowali 

kanon konfucja ski, po z o eniu egzaminów pa stwowych s u yli 

jako urz dnicy pa stwowi i kierowali „niewykszta conymi”. Przy 

sprawowaniu tej funkcji wa niejszy ni  przymus by  przyk ad 

                                                 
 14 Szerzej na ten temat: R. Malek, Das Ethos des Konfuzianismus und 

Daoismus, w: Das Ethos der Weltreligionen, red. A. T. Khoury Freiburg i. Br. 
1993, s. 75-117. 

 15 Por. J. Ching, What is Confucian Spirituality?, w: Confucianism. The 
Dynamics of Tradition, red. J. Eber, New York 1986, s. 78-101; R. L. Taylor, 
The Way of Heaven. An Introduction to the Confucian Religious Life, Leiden 
1986. 
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moralny. Dlatego te  elita konfucja ska w Chinach i innych krajach, 

które by y pod wp ywem kultury chi skiej, by a zobowi zana do 

samodoskonalenia. Etyczna doskona o  elity konfucja skiej zawie-

ra a si  w poj ciu ren. Poj cie to obejmuje elementy dobroci, mi o ci, 

agodno ci i hojno ci. Jednym s owem mo na je okre li  jako 

humanitarno . 

Inne cnoty poza ren, wa ne dla etyki konfucja skiej, s  bardzo 

bliskie cz owiekowi i atwe przez wszystkich do zrozumienia. Do nich 

nale  sprawiedliwo , prawo  (yi), lojalno  (zhong), uczciwo  

(xin), pilno  (xue), umiarkowanie, oszcz dno , skromno . Prawo , 

sprawiedliwo  (yi) nale  do kardynalnych cnót etyki konfucja skiej. 

Etyka konfucja ska nie zna jednak poj cia sprawiedliwo ci 

transcendentalnej w yciu pozagrobowym. W jej miejsce ju  na tym 

wiecie cz owiek za praktykowanie cnót otrzymuje s aw  i honor. 

Podstawowy idea  ycia spo ecznego w Chinach nosi  nazw  xiao 

(pietyzm, szacunek dla rodziców). Xiao jest etyczn  podstaw  kultu 

przodków, fundamentem porz dku rodzinnego, cnot  kardynaln  

dobrego cz owieka i najpot niejsz  si  s u c  do utrzymania 

wymaganego przez pa stwo porz dku spo ecznego. Sam Konfucjusz 

wymienia trzy elementy poj cia xiao: a) je li rodzice yj , nale y im 

s u y ; po mierci nale y ich pogrzeba  i sk ada  im ofiary; b) poza 

chorob  rodzicom nie nale y przysparza  adnego zmartwienia;  

c) rodziców nale y ywi  z szacunkiem16. 

W kontek cie pietyzmu Chi czycy, a za nimi Japo czycy, uwa ali 

ma e stwo za najwa niejsz  potrzeb  celem utrzymania starszego 

pokolenia i podtrzymania ci g o ci kultu przodków. Ma e stwo wi c 

nie oznacza o zjednoczenia m czyzny i kobiety w mi o ci, lecz by o 

spraw  ca ej rodziny, a jego g ównym celem by o powi kszenie 

„drzewa rodzinnego”. Pietyzm stanowi  korze  wszystkich cnót i nie 

by o wi kszego przest pstwa ni  zachowanie niezgodne z xiao. 

Mencjusz mówi o „pi ciu sprawach”, które okre la jako bu xiao  

(brak pietyzmu, czyny przeciwko pietyzmowi), a mianowicie:  

1) zaniedbanie troski o rodziców z lenistwa; 2) zaniedbanie troski  

o rodziców z powodu pija stwa i beztroskiego trybu ycia syna;  

3) zaniedbanie troski o rodziców z powodu egoizmu i przesadnej 

                                                 
 16 Konfucjusz, Lun-yu II, 5-7, w: J. Legge, dz. cyt., t. 1, s. 255. 
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troski o on  i w asne dzieci; 4) kierowanie si  przyjemno ciami  

i dz  zmys ów i przez to ci gni cie wstydu na rodziców;  

5) oddawanie si  hazardowi i k ótniom i przez to wystawienie 

rodziców na niebezpiecze stwo17. 

Istot  xiao by o zachowanie pe ne respektu i gotowo ci do s u by 

w stosunku do rodziców i starszych w rodzinie. Zachowanie to mia a 

cechowa  opieka, pos usze stwo i moralna czujno  wobec rodziców. 

Z filozofii konfucja skiej, a w szczególno ci z pietyzmu, wynika o 

tradycyjne zachowanie m odszych w stosunku do rodziców i starszych 

w rodzinie i do starszych w ogóle. W etyce konfucja skiej w a ciwe 

zachowanie wobec starszych mia o w ramach samodoskonalenia 

charakter „religijny”. W klasycznym dziele Zhongyong (umiar 

i rodek) II,1 czytamy: „Je li kto  chce wychowywa  cz owieka, nie 

mo e zaniedba , aby s u y  swoim rodzicom. Je li kto  chce s u y  

swoim rodzicom, nie mo e zaniedba , aby rozpozna  cz owieka. Je li 

kto  chce rozpozna  cz owieka, nie mo e zaniedba , aby rozpozna  

niebo”. 

Poniewa  jednak rodzina, a w dalszej konsekwencji tak e 

spo ecze stwo i pa stwo mia y swoje „ludzkie” granice, moralno  

rodzinna musia a zosta  podbudowana poprzez zasady nadrz dne.  

W etyce konfucja skiej panowa o podstawowe przekonanie, e 

moralno  bazuje na dobrej ludzkiej naturze, danej cz owiekowi  

z nieba (tien)18. W niej le y miara ludzkiego dzia ania, bowiem ju  

sam Konfucjusz uczy, e tylko od nas samych zale y, czy osi gniemy 

ren19 (humanitarno ), tzn. prawdziw , doskona  ludzk  istotowo . 

Dalej Konfucjusz poucza, e to, co niebo zarz dzi, nazywa si  natur . 

To, co zgadza si  z natur , nazywa si  s uszn  drog  (tao), a to, co 

wskazuje na s uszn  drog , nazywa si  wskazówk  (pouczeniem20). 

W tym samym duchu równie  filozof Mo Ti (Mo Di) w swojej 

etyce poucza o konieczno ci zasady nadrz dnej, bazuj cej na tien,  

a mianowicie: „Je li kto  na tym wiecie chce czego  dokona , nie 

mo e tego uczyni  bez jakiej  miary: Je li bowiem nie ma adnej 

                                                 
 17 Mong Dsi, dz.m cyt. s. 95. 
 18 Wi cej na temat poj cia tien zob. L. G. Thompson, Tien, w: ER, t. 14,  

s. 508-510. 
 19 Por. Daxue (Wielka nauka), XI, w: J. Legge, dz. cyt., t. 1, s. 267. 
 20 Tam e. 



Pa stwo a religia w prawodawstwie japo skim 13

miary, nie jest w stanie swego przedsi wzi cia urzeczywistni . 

Najlepszym przyk adem jest niebo. Drogi nieba s  uniwersalne 

i bezinteresowne. wiat o nieba jest wieczne i nie ko czy si  nigdy. 

Dlatego te  wi ci królowie wzi li sobie niebo za przyk ad. Je li wi c 

cz owiek bierze sobie niebo za przyk ad, musi w ca ym swoim 

dzia aniu kierowa  si  zasadami nieba i czyni  to, czego niebo 

wymaga, a zaniecha  tego, czego sobie niebo nie yczy”21. 

Niebo (tien) i droga (tao) by y wi c w etyce konfucja skiej 

podstawowymi zasadami ycia, którymi powinien kierowa  si  

cz owiek w ca ym swoim dzia aniu. Zasada post powania zgodnie  

z zasadami tien i tao oznacza a zawsze in concreto samodoskonalenie  

i samoopanowanie. Chodzi o przede wszystkim o oczyszczaj cy  

i wyzwalaj cy moralny rozwój cz owieka, który mia  go uwolni   

od po dania zmys owego. Celem tego procesu by o osi gni cie 

moralnej doskona o ci. Idea  doskona o ci za  zawarty by  w poj ciu 

ren (humanitarno ). Ren jest cnot  uniwersaln , jest podstaw  

wszystkich innych cnót i podstaw  „pi ciu relacji” (wu lun). Kto raz 

urzeczywistni  ren, ten odznacza si  tak e innymi cnotami, takimi  

jak: m dro  (zhi), dzielno  (gong) i prawo  (yi), które z kolei  

s  niezb dne przy realizacji „pi ciu relacji”. Ren zawiera w sobie 

elementy troski, mi o ci, szacunku, ust pliwo ci bez k ótni  

i dotrzymania s owa w relacjach pomi dzyludzkich. Ren podkre la 

czysto  my li, jasno  woli, dzia anie bez podst pu, spokój serca, 

harmoni  woli i dzia ania celem stworzenia harmonijnego porz dku.  

I ten stan rzeczy nazywa si  w a nie ren. Cz owiek reguluje swoje 

sumienie, swój sposób my lenia i przekonania poprzez odniesienie si  

do ren. Idea ren spoczywa w niebie, samo niebo bowiem jest ren. 

W swoim yciu codziennym cz owiek kieruje si  cnot  (te), a cnota 

jest moralnym zachowaniem, które jest zgodne z li. Li jest poj ciem 

bardzo szerokim i oznacza ryt (rytua ), obyczaj, norm , regu  i miar  

ludzkiego zachowania w ró nych sytuacjach spo ecznych. Dla 

przeci tnego Chi czyka li oznacza wszystko to, czego od dzieci stwa 

nauczy  si , aby przestrzega , i to, co dalej ma formowa  jego moralne 

zachowanie. Poj cie li w kulturze chi skiej istnia o ju  przed 

                                                 
 21 Mo Ti (Mo Di), Von der Liebe des Himmels zu den Menschen, aus dem 

Chinesischen übersetzt und herausgegeben von Helwig Schmidt-Glintzer, 
München 1992, s. 67-70. 
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Konfucjuszem. Konfucjusz przyj  je do swego systemu etycznego  

i k ad  wielki nacisk na jego przestrzeganie22. 

W swoim zachowaniu moralnym cz owiek powinien urzeczy-

wistnia  id  zhong shu (z otej regu y), wed ug której cz owiek wobec 

innych powinien post powa  tak, jakby post powa  w stosunku do 

siebie. W Lunyu XIV,36 czytamy: „Odp acaj sprawiedliwo ci  za z o, 

a dobro nagradzaj dobrem”. A w dziele Zhongyong (miara i rodek) 

II,13 znajdujemy nast puj c  my l: „Nie czy  innym tego, czego  

nie chcesz, aby inni tobie czynili”. Tak wi c z oty rodek jest 

fundamentem, na którym jest oparte ycie spo eczne cz owieka,  

a harmonia jest drog , któr  wiat (spo ecze stwo) jest w stanie 

osi gn . Je li rodek i harmonia b d  mog y swobodnie si  rozwija , 

wówczas i niebo, i ziemia znajd  swoje od wieków im przypisane 

miejsce, a cz owiekowi i wszystkim innym stworzeniom wyjdzie to na 

korzy . 

Je li za  zachowanie cz owieka b dzie niezgodne z li, wówczas 

cz owiek straci doskona o , a wynikiem tego b dzie cierpienie i z o. 

W filozofii chi skiej nie ma jednak poj cia z a transcendentalnego. 

Poniewa  cz owiek jest odpowiedzialny za harmoni  w rodzinie, 

spo ecze stwie i we wszech wiecie, musi przestrzega  odpowie-

dzialno ci na obszarze, jaki jest mu powierzony. Je li jej zaniecha, 

wówczas powstaje dysharmonia, tj. z o. W konfucjanizmie z o nie ma 

charakteru personalnej winy, s  to raczej okoliczno ci, które powoduj  

dysharmoni , jako odchylenie od z otego rodka. W Ksi dze Doku-

mentów (Shujing) XIII,27 czytamy: „Dobro i z o nie spadaj  na 

cz owieka nies usznie, bowiem niebo zsy a szcz cie albo nieszcz cie 

zgodnie z ludzkim zachowaniem”. Dysharmoni  mo na usun  

poprzez samodoskonalenie, wychowanie, przestrzeganie li i powrót do 

pierwotnie dobrej ludzkiej natury. 

Wa nym elementem w moralno ci konfucja skiej jest koncepcja 

„twarzy” (lian, mian). W kulturze chi skiej panuje powszechne 

przekonanie, e cz owiek post puje dobrze, aby nie „straci  twarzy” 

(shi lian). Gdy cz owiek straci  twarz, pozostaje wstyd, natomiast nie 

                                                 
 22 Na temat li zob. monografi : N. E. Fehl, Li. Rites and Propriety in 

Literature and Life. A Perspective for a Cultural History of Ancient China, Hong 
Kong 1971; L. S. Hsu, dz. cyt., rozdzia  V: The Principle of Li, s. 90-104; D. S. 
Nivison, Li, w: ER, t. 8, s. 535-536. 
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ma adnego poczucia winy. Jednak w klasycznych tekstach 

konfucja skich znajdujemy tak e wiadectwa, e królowie-m drcy 

prosili niebo o mi osierdzie dla swojego ludu, aby zg adzi  „winy  

ich poddanych”23. Sprawami winy, grzechu i s du po mierci cz o-

wieka „z urz du” zajmuje si  buddyzm. 

 

1.3. Buddyzm 

 

Buddyzm24 z Indii poprzez Chiny i Kore  w 552 roku po Chr. 

dotar  do Japonii. Od momentu recepcji w ci gu ca ej historii Japonii 

odegra  wa n  rol  nie tylko w yciu religijnym Japo czyków, ale 

równie  w yciu kulturalnym i spo ecznym. Japonia jednak nigdy  

nie sta a si  krajem ca kowicie buddyjskim; buddyzm w Japonii 

wspó istnia  z tradycj  shintoistyczn  i konfucja sk . Rodzima kultura 

japo ska w znacznym stopniu wp yn a na modyfikacj  buddyzmu.  

Z dwóch postaci buddyzmu, hinajany i mahajany, w Japonii – id cej 

za przyk adem chi skim – ostatecznie przyj a si  ta druga25. 

Pozostaj c w cieniu kultury i cywilizacji chi skiej Japonia przyj a  

z Chin nie tylko buddyzm26, lecz tak e konfucjanizm, system 

polityczny i prawny oraz system znaków chi skich. 

Okres wietno ci i rozkwitu buddyzmu w Japonii przypada na 

epok  Nara (710-794), kiedy buddyzm sta  si  elementem unifikacji 

pa stwa japo skiego. W tym czasie buddyzm zosta  przyj ty najpierw 

przez wp ywowe klany i arystokracj , a nast pnie stopniowo przenika  

ca e spo ecze stwo japo skie, k ad c fundamenty pod rozwój 

spo ecze stwa i pa stwa. 

W czasie epoki Heian (794-1192) system biurokracji centralnej 

powoli chyli  si  ku upadkowi i nast powa a nowa era feudalizmu. 

Chocia  w adza polityczna nominalnie pozostawa a dalej w r kach 

cesarskich, w adza faktyczna przechodzi a stopniowo w r ce nieli-

                                                 
 23 Por. J. Ching, Der religiöse Sinn der Chinesen, �Concilium� 15(1979),  

s. 358-361. 
 24 Por. N. Tamaru, Buddhism in Japan, w: ER, t. 2, s. 426-435. 
 25 Szczegó owo na temat buddyzmu mahajana zob. H. Nakamura, 

Mahayana Buddhism, w: ER, t. 2, s. 457-472. 
 26 S. Hanayama, Prince Sh toku and Japanese Buddhism. Philosophical 

Studies of Japan, t. 4, Tokyo 1963, s. 23-48. 
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cznych rodów arystokratycznych. W tym procesie dezintegracji 

instytucje buddyjskie uzyska y pewien stopie  autonomii w stosunku 

do pa stwa, jednak nolens volens musia y si  podporz dkowywa  

interesom rz dz cej arystokracji. 

Wraz z ustabilizowaniem si  shogunatu w okresie Kamakura 

(1192-1338) w adza polityczna przesz a z r k arystokratów yj cych 

na dworze cesarskim w Ky to w r ce nowo powsta ej klasy 

wojskowej (shogunat), rozpoczynaj cej nowy okres feudalizmu, który 

przetrwa  a  do 1868 roku. Okres Kamakura by  czasem odrodzenia 

buddyzmu w Japonii. Powsta y wtedy trzy wa ne szko y buddyzmu: 

j do, zen i nichiren. Wszystkie te trzy szko y wyros y z tradycji 

Tendai, która jest japo sk  form  chi skiej Tientai27. Tradycja Tientai 

za  jest chi sk  form  buddyzmu mahajana. J do buddyzm g osi  

drog  zbawienia poprzez wiar  w mi osierdzie Buddy Amidy28, zen 

wybra  drog  medytacji29, a nichiren skoncentrowa  swoj  uwag  na 

szukaniu drogi do prawdy objawionej w Lotus Sutra30. 

W okresie Tokugawa (1603-1867) instytucje buddyjskie zosta y 

poddane procesowi konsolidacji niespotykanej dotychczas w historii 

buddyzmu. Wszystkie szko y buddyjskie cieszy y si  oficjalnym 

uznaniem ze strony pa stwa, ale jednocze nie zosta y podporz d-

kowane politycznym i administracyjnym celom rz du Tokugawa. Na 

pocz tku XVII wieku wszystkie wi tynie buddyjskie, wraz ze 

wi tyniami shintoistycznymi, poddano kontroli komisarzy pa stwo-

wych zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. W zwi zku  

z zakazem chrze cija stwa rz d poleci , aby ka dy Japo czyk 

przynale a  do konkretnej wi tyni buddyjskiej czy shintoistycznej. 

Kontrolowano w ten sposób, czy dana osoba nie by a cz onkiem 

                                                 
 27 Szerzej na temat Tientai patrz: L. M. Pruden, Tientai, w: ER, t. 14,  

s. 510-519; T. And , Tendai-gaku ronsh , Ky to 1975; P. L. Swanson, 
Foundations of Tien Tai Philosophy. The Flowering of the Two Truths Theory in 
Chinese Buddhism, Berkeley 1989. 

 28 Na temat j do buddyzmu zob. J. Fujiyoshi, J dosh , w: ER, t. 8,  
s. 104-107; Ten e, J doky  shis  no kenky , Ky to 1983; S. Tsuboi, H nen 
j doky  no kenky , T ky  1982; S. Hase, J do shinshu, w: ER, t. 8, s. 100-104. 

 29 Na temat zen zob. H. Dumoulin, Zen, w: ER, t. 15, s. 561-568 wraz  
z bibliografi . 

 30 Szerzej na temat nichiren zob. S. Murano, Nichirensh , w: ER, t. 10,  
s. 427-430. 
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zakazanej religii. Te poci gni cia rz du wzmocni y struktury organi-

zacji wi ty  buddyjskich, poniewa  ka da rodzina musia a, przy-

najmniej nominalnie, przynale e  do jednej ze wi ty  buddyjskich. 

W epoce Meiji (1868-1912) nast pi a zmiana na szczeblu 

instytucjonalnym w zakresie relacji pa stwa do buddyzmu. W celu 

zjednoczenia narodu wokó  osoby cesarza rz d Meiji wyda  dekret  

o separacji shintoizmu i buddyzmu, daj c pierwsze stwo shintoiz-

mowi jako rodzimej „religii” i czyni c go duchowym fundamentem 

jedno ci narodu. Decyzja rz du nie zmieni a jednak praktyk i wierze  

„prostych” ludzi, którzy obie tradycje do dzisiejszych czasów uwa aj  

za harmonijnie zjednoczone. Prawnie jednak buddyzm nie posiada ju  

statusu religii uprzywilejowanej; sta  si  jedn  z wielu tradycji w 

religijnie pluralistycznym spo ecze stwie japo skim. 

Buddyzm, jako religia, odnosi si  przede wszystkim do relacji 

cz owieka do bóstwa. Zawiera jednak tak e pewne egzystencjalne 

nakazy i zakazy, które dotycz  moralnego zachowania cz owieka. 

Centralnym poj ciem etyki buddyjskiej jest zwi zek pomi dzy wnik-

ni ciem (insight) w rzeczywisto  jako bezinteresowno  (anatman) 

albo w nico  (sunya) z jednej strony a autentyczn  moraln  aktyw-

no ci  z drugiej. Wnikni cie w bezinteresowno  formuje moraln  

aktywno , podczas gdy moralna aktywno  wspiera wnikanie w 

bezinteresowno . 

Druga powszechna charakterystyka etyki buddyjskiej mówi, e 

moralny charakter czynu ludzkiego jest ci le zwi zany z intencj , 

która go tworzy. Przyjmuje si , e czyny powodowane przez wol  

dobrych intencji, przez cnot  powszechnego porz dku, który tworzy 

rzeczywisto , prowadz  do dobrych i przyjemnych rezultatów dla 

jednostki i spo ecze stwa, tworz  bowiem harmoni  spo eczn . 

Natomiast czyny tworzone przez wol  z ych intencji, prowadz  do 

z ych i nieprzyjemnych rezultatów dla jednostki i dla spo ecze stwa. 

Trzecia powszechna charakterystyka etyki buddyjskiej zwraca 

uwag  na przywi zanie do zasad moralnych i odpowiedzialno  za 

wykorzenienie z ych na ogów i kultywowanie cnót. Z tym czy si  

odpowiedzialno  moralna, która jest wprost proporcjonalna do 

zajmowanej pozycji spo ecznej. 
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Podstawowe zasady etyki buddyjskiej s  zawarte w pi ciu „przyka-

zaniach”, które s  identyczne z przykazaniami etyki taoistycznej, 

a mianowicie: 

1. Nie pozbawiaj nikogo ycia; 

2. Nie kradnij; 

3. Nie mów fa szywie; 

4. Nie prowad  si  le seksualnie; 

5. Nie u ywaj napojów odurzaj cych. 

Te pi  przykaza  stanowi wskazówki ustanowione przez Budd  

dla spo ecznego i indywidualnego dobra swoich zwolenników 

(wyznawców). Ich nieprzestrzeganie powoduje negatywne sankcje dla 

cz owieka. Tradycja buddyzmu jest przepe niona przyk adami 

okropnych skutków, jakie po mierci czekaj  tych, którzy lekcewa  te 

podstawowe nakazy moralne. Wed ug nauki buddyjskiej, cz owiek po 

ziemskiej egzystencji wchodzi w przysz  lepsz  egzystencj  albo 

spada w gorsz , w zale no ci od zas ug i win. 

 

1.4. Religijno  ludowa 

 

Religijno  ludowa31 mia a nie tylko aspekt religijny, ale 

odgrywa a ponadto wa n  rol  w yciu spo ecznym. Ona w du ej 

mierze, bardziej ni  prawo czy oficjalny shintoizm pa stwowy, 

regulowa a codzienne ycie nie tylko „prostego” ludu. Religijno  

ludowa by a lu nym zbiorem wierze , praktyk, kultu ró nych bóstw, 

mitów i warto ci. Zawiera a elementy kultu przodków, kultu zmar ych, 

czci natury, elementy animistyczne, kulty lokalne, shintoizm ludowy, 

taoizm ludowy, buddyzm ludowy i konfucjanizm. By a wi c pod 

silnym wp ywem chi skiej religijno ci ludowej. W japo skiej 

religijno ci ludowej mo emy znale  równie  wp ywy chrze cija stwa 

i nowych religii. Ponadto nale y zaznaczy , e oficjalny shintoizm 

pa stwowy swoje ród o ma w niesko czonych zasobach ludowych 

praktyk religijnych, które od czasów niepami tnych regulowa y nie 

tylko ycie religijne Japo czyków. St d te  mówi si , e Japo czyk 

                                                 
 31 Na ten temat patrz: A. L. Miller, Japanese Religion. Popular Religion, w: 

ER, t. 7, s. 538-545; I. Hori, Folk Religion in Japan, Chicago 1968. 
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rodzi si  i eni w shintoizmie, umiera w buddyzmie, a yje wed ug 

zasad konfucjanizmu. 

W przeciwie stwie do ortodoksyjnego taoizmu, konfucjanizmu 

i buddyzmu, religijno  ludowa nie mia a skomplikowanych struktur 

organizacyjnych. Religijno  ludowa uwidacznia a si  w kultach 

lokalnych, w wierzeniach i praktykach skoncentrowanych wokó  kultu 

lokalnych bóstw. Religijno  ludowa przenika a wszystkie grupy 

spo ecze stwa japo skiego i dlatego b dem by oby uwa a  j  

wy cznie za religi  mieszka ców wsi, ludzi biednych czy niewy-

kszta conych. Trzeba jednak zaznaczy , e ludzie wykszta ceni, w 

szczególno ci urz dnicy pa stwowi, kierowali si  zasadami filozofii 

konfucja skiej i taoistycznej. Dlatego te  mo na mówi  o pewnej 

niech ci administracji pa stwowej do ró nych objawów religijno ci 

ludowej. Z tego powodu cz sto ró ne grupy religijne dzia a y  

w ukryciu. By y one niejednokrotnie reakcj  biednego ludu na ci k  

sytuacj  ekonomiczn  i inspirowa y ch opów do powsta  antyrz -

dowych. 

Podstawowe wierzenia i warto ci religijno ci ludowej przenikaj  

ca  japo sk  kultur  i ca e ycie spo eczne cz owieka. Odnosz  si  

one do jednostki, rodziny, do wspólnoty, pa stwa i do ca ego 

wszech wiata. W religijno ci ludowej wa ne by o zachowanie ycia, 

zdrowia, zachowanie ci g o ci rodziny i klanu. Istot  religijno ci 

ludowej by o przekonanie, e cz owiek yj cy na tym wiecie i byty 

duchowe maj  te same potrzeby yciowe, dlatego te  wzajemno  

musi by  podstaw  interakcji pomi dzy lud mi a duchami. Ofiary  

i przyrzeczenia by y sk adane bóstwom w celu otrzymania od nich 

wzajemnej pomocy. Niez o enie ofiary i niewype nienie przyrzeczenia 

mog o ci gn  na cz owieka zemst  bóstwa. 

Wspólna wszystkim objawom religijno ci ludowej jest wiara w 

istnienie nieba. Niebo (tien) jest uwa ane zarówno za miejsce 

zamieszkania bóstw i dusz przodków, jak i za najwy szy autorytet 

moralny kontroluj cy moralne zachowanie cz owieka. Wp yw na ycie 

cz owieka maj  dwie przeciwne, ale maj ce na siebie wzajemny 

wp yw aktywne si y, a mianowicie yang i yin32. Yang jest si  

                                                 
 32 Szerzej na temat yang-yin zob. W. M. Tu, Soul. Chinese Concepts, w: ER,  

t. 13, s. 447-450 wraz z bibliografi . Odpowiednikiem chi skiego yang-yin 
jest japo skie onmy ji. 
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pozytywn , jej symbolem jest wiat o; jest ona cech  s o ca 

i m czyzn, reflektuj c  dominuj c  pozycj  m czyzny w rodzinie 

i spo ecze stwie. Yin jest si  negatywn , cech  ksi yca i kobiety. 

Wzajemna relacja yang i yin jest taka, jak relacja wiat a do cienia. 

One obie dzia aj  we wszech wiecie i w cz owieku. One wyznaczaj  

„jasn ” i „ciemn ” stron  ycia ludzkiego. One tworz  „jasn ”  

i „ciemn ” stron  duszy ludzkiej. 

D ugo  ka dego ycia ludzkiego jest wyznaczana przez 

„kontrolera przeznaczenia” (ssu-ming), który zapisuje j  w ksi dze 

trzymanej przez w adc  piek a (czy ca). Po wype nieniu si  dni ycia 

cz owieka jest on wzywany do piek a (czy ca) celem os dzenia jego 

grzechów i ukarania go s uszn  kar . 

G ówne warto ci religijno ci ludowej mo na podzieli  na sze  

g ównych kategorii; cztery z nich odnosz  si  do wiata yj cych,  

a dwie z nich do ycia po mierci, a mianowicie: 

1. Troska o ycie i w asno ; 

2. Dostosowanie si  do porz dku natury; 

3. Pokój i harmonia w yciu rodzinnym; 

4. Sukces w walce o byt doczesny; 

5. Wybawienie od pot pienia w piekle; 

6. Pomy lne odrodzenie si  w procesie reinkarnacji. 

Najwa niejsze wierzenia i warto ci s  zawsze czone z kultem 

przodków. Zachowanie i przed u enie linii genealogicznej jest g ów-

nym przedmiotem we wszystkich aktywno ciach religijno ci ludowej. 

Linia genealogiczna czy przesz o  przodków z tera niejszo ci  

potomnych i przysz o ci  tych, którzy przyjd  pó niej. Rytua y, 

sprawowane w wa nych dla rodziny momentach ycia, maj  zapewni  

powodzenie i szcz cie wcze niejszym cz onkom rodziny i wyprosi  

synów celem kontynuowania wzrostu drzewa genealogicznego. Ze 

szczególn  trosk  nale y wi c grzeba  zmar ych33. 

Wierzenia i praktyki religijno ci ludowej tradycyjnie dzieli si  na 

wierzenia „królestwa wiat a” (yang chieh) i na wierzenia „królestwa 

cienia” (yin-chieh). Królestwo wiat a odnosi si  do bóstw, natomiast 

królestwo cienia odnosi si  do zmar ych. Nie s  to kategorie eksklu-

                                                 
 33 Na temat kultu przodków zob. H. Hardacre, Ancestors, w: ER, t. 1,  

s. 266-267. 
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zywne; s  one czym  w rodzaju „pomostu”, poprzez który ludzie, 

bóstwa i zmarli mog  si  komunikowa  pomi dzy sob . Królestwo 

wiat a zawiera wszystkie wierzenia, które odnosz  si  do ludzi i ich 

relacji do bóstw (shen)34. Ka dy obszar ycia ludzkiego, zarówno 

prywatny, jak i publiczny, mia  swoje bóstwo opieku cze. Bóg miasta 

na przyk ad by  boskim stró em prawa, który sprawowa  piecz  nad 

duchowymi sprawami w dystrykcie ludzkiego magistratu. Wa n  

funkcj  boga miasta by o reprezentowanie biurokracji piek a w 

królestwie wiat a. Je li kto  mia  umrze , wówczas wys annik boga 

miasta przyprowadza  go do wi tyni, gdzie jego grzechy zosta y 

zapisane, nast pnie wys ano go do piek a celem os dzenia i ukarania. 

W ten sposób bóg miasta pomaga  miejscowej administracji w 

egzekwowaniu prawa. 

W religijno ci ludowej panowa o przekonanie, e dobre czyny 

ludzkie s  nagradzane, natomiast z e czyny przynosz  cierpienie. 

Przekonanie to by o oparte na zasadzie odp aty (yin-kuo) za dobre i z e 

czyny ludzkie. Zasada ta by a tak e jedn  z g ównych regu  ludowego 

buddyzmu. 

Nauczanie moralne religijno ci ludowej k ad o wielki nacisk na 

respektowanie nieba, bóstw, na pos usze stwo prze o onym, na sza-

cunek dla rodziców i starszych, na dyscyplin  w wychowaniu dzieci, 

ostro no  w wyborze przyjació  i uprzejmo  w stosunku do s sia-

dów. W nauczaniu moralnym religijno ci ludowej mo emy znale  

zakaz zabijania, zakaz kradzie y, k amstwa, oszczerstwa, cudzo óstwa, 

po dliwo ci, z o ci, lenistwa, hipokryzji, nieszczero ci, narzekania, 

ekstrawagancji, zaniedbania, pija stwa i prostytucji. 

„Ciemna” strona religijno ci ludowej dotyczy mierci, dlatego te  

przodkowie, zmarli i ich duchy musz  by  „obs u eni” we w a ciwej 

formie. Idea em, zarówno w kulturze chi skiej, jak i japo skiej, by a,  

i nadal jest, mier  po d ugim yciu, po urodzeniu licznych synów, 

wnuków i prawnuków, i po zgromadzeniu wystarczaj cych dóbr  

na zabezpieczenie godnego pogrzebu dla ca ej rodziny i dla siebie.  

Z pogrzebem wi za y si  ró nego rodzaju przepisy „prawne”, które 

dok adnie okre la y ceremonie pogrzebowe i miejsce wiecznego 

spoczynku. Najlepszym miejscem na wyznaczenie grobu by y zbocza 

                                                 
 34 Bóstwo (shen) w j zyku japo skim to shin (kami). 
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gór i rzek, a wi c miejsca najwi kszego naturalnego pi kna, które 

wed ug geomantyki chi skiej okre la si  jako feng shui (dos ownie: 

wiatr i woda)35. 

Po mierci cz owieka „ciemny” aspekt duszy ludzkiej (yin) musi 

zst pi  do piek a (czy ca) celem os dzenia i ukarania za z e czyny 

pope nione w czasie ycia cz owieka. Piek o by o tutaj rozumiane jako 

„nasz” czy ciec, poniewa  jego celem by o zbadanie czynów ca ego 

ycia cz owieka, wyznaczenie kary i okre lenie stopnia reinkarnacji do 

nast pnego ycia. Idea dziesi ciu rodzajów s dów piekielnych zosta a 

wzi ta z ludowego buddyzmu. Ka dy z tych dziesi ciu s dów by  

imitacj  biurokracji ziemskiej i ka dy z nich mia  do os dzenia jeden 

rodzaj czynów ludzkich. Ludzie doskona ej cnoty byli posy ani 

bezpo rednio do najwy szego s du dziesi tego, który by  rodzajem 

s du ostatecznego i wyznacza  stopie  reinkarnacji do przysz ego 

ycia36. 

 

2. Relacja pa stwa do religii od pocz tków pa stwowo ci 

 

Pierwsze ród a pisane dotycz ce Japonii spotykamy w kronikach 

chi skich. W dokumentach dynastii Han37 znajdujemy zapis, e 

spo ecze stwo japo skie w I wieku po Chr. podzielone by o na 

kilkadziesi t klanów, które walczy y pomi dzy sob . Chi ska 

„Historia trzech królestw” (San-kuo chih) mówi, e pocz tki 

pa stwowo ci japo skiej przypadaj  na pocz tek III wieku po Chr., 

ród a chi skie nie s  jednak zgodne z shintoistyczn  tradycj  

japo sk , zawart  w Kojiki i Nihonshoki38, która g osi, i  pocz tek 

pa stwa japo skiego datuje si  na rok 66039 przed Chr. Wówczas to 

pierwszy cesarz japo ski Jimmu mia  wst pi  na tron. Jest to jednak 

tradycja oparta na mitologii spisanej dopiero w VII wieku po Chr. 

Bardziej wiarygodne wi c dla nas pozostaj  ród a chi skie. 

                                                 
 35 Zob. W. M. Tu, dz. cyt., s. 447-449. 
 36 Zob. A. Seidel, Afterlife. Chinese Concepts, w: ER, t. 1, s. 124-127. 
 37 Dynastia Han rz dzi a Chinami w latach 206 przed Chr. 220 po Chr. 

Na ten temat zob. A. Ko , dz. cyt., s. 94-111. 
 38 Na temat Kojiki i Nihonshoki zob. Rozdzia  2.1. Shintoizm. 
 39 Dzie  za o enia pa stwa japo skiego obchodzony jest 11 lutego. 
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ycie spo eczne w Japonii w III wieku po Chr. pozostawa o pod 

silnym wp ywem shintoizmu. Normy prawne na tym poziomie  

nie by y odró niane od innych norm spo ecznych; uto samiano je  

z normami religijnymi. Wed ug San-kuo chih cesarzowa Himiko  

by a traktowana jak pontifex maximus – pomost pomi dzy bogami  

a poddanymi. S u y a bogom, sprawowa a kult przodków, wywiera a 

charyzmatyczny wp yw na ca y naród. By a ona osob  starsz  i nie-

zam n . Cesarzowa Himiko panowa a, natomiast rz dzi  w jej 

imieniu m odszy brat. 

Zgodnie z tradycj  shintoizmu przodkowie byli uwa ani za bogów; 

cesarzowa Himiko s u y a bogom, wi c podstaw  jej w adzy 

politycznej by a religia (shintoizm). Poprzez modlitw  poznawa a 

wol  bogów i og asza a wyrocznie, które dla poddanych mia y by  

wi cym prawem. Dowodem na to s  staro ytne terminy japo skie 

okre laj ce sprawy polityczne bardzo ci le zwi zane z religi . Jako 

przyk ad niech pos u y s owo „rz dzi ”, które po japo sku brzmi 

shirasu i shiroshimesu. Oba te s owa w pierwotnym znaczeniu 

oznaczaj : „wiedzie ”, „zna ”, gdy  g ównym zaj ciem w adcy by o 

poznawanie woli bogów. Sprawy polityczne w staro ytnym j zyku 

japo skim s  okre lone jako matsurigoto, co dos ownie oznacza: 

sprawy wi t, sprawy kultu religijnego. Prawo w staro ytnym j zyku 

japo skim: nori40 lub noru, a nori znaczy: „deklarowa ”, „og asza ”. 

Prawo by o wi c wol  bogów, og aszan  przez osob  po rednicz c  

pomi dzy bogami a lud mi. 

Osob  po rednicz c  prawie zawsze by a kobieta, dlatego te  

nale y stwierdzi , e w tym czasie „kobieta-król” by a raczej zasad  

ni  wyj tkiem. Opini  t  potwierdza fakt, i  najwa niejszym bóstwem 

w shintoizmie jest nie bóg, ale bogini s o ca Amaterasu mikami. 

Jednak trzeba zauwa y , e Himiko, mimo i  og asza a wol  bogów, 

to jednak nigdy sama jej nie wykonywa a. Czyni  to w jej imieniu 

m odszy brat. Himiko wi c panowa a, lecz nie rz dzi a. Ta 

fundamentalna zasada dotycz ca panowania cesarzy japo skich (tylko 

z ma ymi wyj tkami) by a i jest przestrzegana do dzi . 

                                                 
 40 Na temat nori w j zyku japo skim zob. Y. Sanada, H gaku ny mon,  

wyd. 3, T ky  1999, s. 32-33. 
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Instytucje prawne i pa stwowe tego okresu nie by y pod wp ywem 

adnej obcej cywilizacji, dlatego mo na w nich odczyta  sposób 

my lenia w a ciwy mentalno ci japo skiej. Staro ytni Japo czycy 

tamtych czasów przest pstwa uwa ali za plamy czy skazy, których 

bogowie wprawdzie nienawidzili, ale przest pstwa te mog y by  

oczyszczone przez ceremonie religijne. Z tego powodu uroczysty akt 

harai, przez który kap an shintoistyczny wyp dza z e duchy, jest 

istotn  cz ci  shintoizmu. Osoby skazane musia y z o y  ofiary 

bogom. Kap an odmawia  modlitwy oczyszczenia i cz sto odbywa y 

si  obmycia wod  cia  osób skazanych. Przest pstwa by y okre lone 

nazw  tsumi41, a ta odnosi a si  równie  do plag i chorób. Sposób 

my lenia staro ytnych Japo czyków by  prostolinijny; moralno  

znaczy a wi cej ni  prawo, przest pstw by o niewiele, a jeszcze mniej 

procesów s dowych42. 

Na prze omie VI i VII wieku nast powa a stopniowa laicyzacja 

w adzy cesarskiej i zwi zany z tym upadek jej autorytetu. Umacnia a 

si  natomiast pozycja arystokracji, która grozi a zamachem stanu  

i obaleniem cesarza. Stronnicy rodziny cesarskiej podj li jednak udan  

prób  stabilizacji sytuacji politycznej w kraju, koncentruj c ca  

w adz  pa stwow  w r ku cesarza. Takie post powanie mia o te  

swoje uzasadnienie w zewn trznej sytuacji politycznej, a mianowicie 

pozycji Chin, które w tym czasie by y pa stwem z silnym rz dem 

centralnym. W celu obrony przed mo liw  inwazj  chi sk  

zjednoczenie wszystkich si  w kraju pod przewodnictwem cesarza 

sta o si  spraw  najwa niejsz . Na pocz tku VII wieku Japonia 

posiada a ju  siln  organizacj  pa stwow  opart  na centralistycznym 

modelu chi skim. Pomimo sprzeciwu wp ywowych klanów w 646 

roku zosta y zapocz tkowane reformy Taika. Sta y si  one podstaw  

silnego rz du cesarskiego, scentralizowanego i biurokratycznego 

                                                 
 41 We wspó czesnym j zyku japo skim tsumi oznacza �grzech� lub 

�przest pstwo�, dla staro ytnych Japo czyków tsumi by o jedynie plam , 
któr  mo na by o usun  przez obmycie. Na ten temat zob. J. Widacki, Spots 
on the rising sun. Essays on Japanese Crime and Punishment, Lublin 1998,  
s. 130-131. 

 42 Równie  i dzisiaj Japo czycy niech tnie udaj  si  do s dów, a sprawy 
sporne rozwi zuj  pomi dzy sob  na drodze mediacji i koncyliacji. Proces 
s dowy jest rzecz  ostateczn . 
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pa stwa. Cesarz rz dzi  osobi cie, bior c za wzór despotycznych 

cesarzy chi skich, a wszystkie chi skie instytucje pa stwowe i prawne 

zosta y przeniesione na grunt japo ski43. 

 

3. Relacja pa stwa do religii w Konstytucji Meiji 

 

Nowa karta historii Japonii rozpocz a si  wraz z restauracj  czy 

rewolucj  Meiji (1868-1912)44, zwan  Meiji Ishin45. Konstytucja owa 

by a wzorowana na Konstytucji Pruskiej z 1851 roku. Projekt zosta  

uko czony w roku 1888, a 11 lutego 1889 roku Konstytucja zosta a 

uroczy cie promulgowana i „podarowana” przez cesarza jego 

poddanym46. W tym dniu cesarz poinformowa  swoich przodków  

o konstytucji i „raczy ” wyda  reskrypt cesarski, w którym uroczy cie 

og osi  „swoim umi owanym poddanym” ustanowienie monarchii 

konstytucyjnej. Mia  to by  „wiecznie trwaj cy dar dla jego obecnych  

i przysz ych poddanych”47. Konstytucja wesz a w ycie 29 listopada 

1890 r.48 

Konstytucja ta, zwana potocznie Konstytucj  Meiji, by a komoro-

misem pomi dzy teokratycznym absolutyzmem a nowoczesnym 

konstytucjonalizmem. Z jednej strony by  cesarz (tenn ) jako abso-

lutny monarcha, a z drugiej zwolennicy liberalnych idei demo-

kratycznych, którzy proponowali ograniczenie absolutnej w adzy 

cesarza. By  to wi c produkt eklektyczny zawieraj cy elementy 

absolutyzmu i demokracji. Przewodnia zasada tej konstytucji mo e 

by  okre lona jako po czenie zasady monarchii konstytucyjnej, która 

                                                 
 43 Por. Y. Sanada, dz. cyt., s. 187. Wi cej na ten temat patrz: R. Nagao, 

Nihon h shis shi kenky , T ky  1981; R. Ishii, Nihon h seishi gaisetsu, T ky  
1960; I. Niida, Nihon ch sei no shakai to h , T ky  1995. 

 44 Na ten temat zob. R. Hartmann, Geschichte des modernen Japan. Von 
Meiji bis Heisei, Berlin 1996, s. 11-78; L. Leszczy ski, Gyoseishido w japo skiej 
kulturze prawnej. Nieformalne dzia ania administracji a prawo, Lublin 1996,  
s. 33-36. 

 45 Meiji Ishin oznacza dos ownie: nowe rzeczy o wieconych rz dów. 
 46 Legenda mówi, e Jimmu, pierwszy cesarz Japonii, wst pi  na tron  

11 lutego. 
 47 Por. Imperial Rescript on the Promulgation of the Constitution, w: The 

Japaneze System, red. H. Tanaka, s. 16-17. 
 48 Por. N. Ashibe, Kemp , wyd. 5, T ky  2000, s. 18-21. 
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by a charakterystyczna dla konstytucji niemieckich XIX wieku, i teorii 

prawa boskiego w jego ekstremalnej formie49. 

Wraz z promulgacj  Konstytucji Meiji zosta a og oszona równie  

ustawa dotycz ca dworu cesarskiego (k shitsu tempan). Dotyczy a ona 

spraw rodziny cesarskiej (m.in. sukcesji tronu), tzn. spraw, które 

normalnie s  umieszczone w konstytucji pa stwa. Oba akty prawne, 

tzn. Konstytucja i ustawa dotycz ca dworu cesarskiego, by y uwa ane 

za ustawy najwy szej i równej sobie rangi. Innymi s owy, konstytucja 

japo ska sensu lato epoki Meiji mia a dwie równe sobie rang  cz ci, 

a wi c konstytucj  sensu stricto i ustaw  dotycz c  dworu cesarskiego. 

Celem tej dualistycznej struktury by o powstrzymanie parlamentu od 

ingerowania w sprawy dotycz ce rodziny cesarskiej, poniewa  ustawa 

dotycz ca dworu cesarskiego mog a by  zmieniona jedynie przez 

cesarza. Parlament bowiem nie mia  adnego wp ywu na zmian  tej 

ustawy50. 

Konstytucja Meiji zosta a zbudowana na zasadzie, e suwerenno  

pa stwa spoczywa w r ku cesarza51. Zasada ta zosta a wyprowadzona 

z „filozofii” japo skiej, gdzie istnia o przekonanie, i  pe ni  suwe-

rennej w adzy posiada Amaterasu mikami, legendarna bogini s o ca, 

„matka” narodu japo skiego, st d te  suwerenno  pa stwa spoczy- 

wa w linii cesarzy, którzy bezpo rednio pochodz  od Amaterasu 

mikami. Skoro praprzodek cesarzy japo skich uwa any by  za 

bóstwo, to suwerenno  cesarzy swoje ród o mia a w bóstwie. System 

cesarski by  boski w swoim ródle; nikt wi c, nawet sam cesarz, nie 

móg  go zmieni . System cesarski czy  „niebo z ziemi ”52. Cesarz 

by  wcieleniem boga na ziemi. 

Wed ug Konstytucji Meiji cesarz posiada  równie  status najwy -

szego kap ana shintoizmu. Shintoizm zosta  narzucony poddanym jako 

pewien rodzaj ustabilizowanej rodzimej religii53. Nale y to rozumie  

w ten sposób, e ka dy poddany, niezale nie od wyznawanej przez 

                                                 
 49 Zob. T. Miyasawa, Kemp , w: Imperial Rescript…, s. 630. 
 50 Tam e, s. 631. 
 51 Zob. Constitution of the Empire of Japan, Preamble, w: tam e, s. 17. 
 52 Zob. A. Ko , dz. cyt., s. 217-221. 
 53 Do dzi  niezako czony jest spór, czy shintoizm jest religi , czy 

filozofi  ycia, czy te  tylko tradycj . Na ten temat patrz: Rozdzia  1.1. 
Shintoizm. 
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siebie religii, by  zobowi zany bra  udzia  w ceremoniach religijnych 

shintoizmu i powstrzyma  si  od publicznego deklarowania swojej 

niewiary w niego. Skoro wi c suwerenno  cesarza by a wypro-

wadzana z woli bóstw shintoizmu, wiara w te bóstwa nie mog a by  

przedmiotem wolnego wyboru poddanych. Gwarancja wolno ci 

religijnej zawarta w Konstytucji Meiji54 by a zatem jedynie fikcj . 

 

4. Relacja pa stwa do religii w Konstytucji Showa 

 

Obowi zuj ca obecnie Konstytucja japo ska z 3 maja 1947 roku 

zosta a narzucona Japonii si  przez Amerykanów. Konstytucja  

ta oparta zosta a na zasadach demokratycznych, europejskich  

i ameryka skich. Dlatego te  nie pasowa a do mentalno ci, sytuacji 

politycznej i spo ecznej Japonii. 

W Konstytucji Meiji cesarz by  uwa any za „wcielone bóstwo”. 

Jednak od momentu bezwarunkowej kapitulacji w 1945 roku pozycja 

cesarza w pa stwie japo skim zmieni a si  diametralnie. Wed ug 

Deklaracji Poczdamskiej z 26 lipca 1945 roku forma rz du Japonii 

powinna by  okre lona przez naród japo ski. Stary re im cesarski 

musia  wi c ust pi  miejsca nowemu porz dkowi demokratycznemu. 

Dnia 1 stycznia 1946 roku sam cesarz w reskrypcie cesarskim 

stwierdzi , e zosta  on pozbawiony swojego boskiego charakteru. 

Chocia  w nowej Konstytucji tytu  tenn  (cesarz) jest dalej u ywany, 

to jednak natura tej instytucji jest ca kowicie odmienna55. 

W nowej Konstytucji istotna rola cesarza polega na tym, e jest on 

symbolem pa stwa japo skiego i jedno ci narodu. Jego pozycja jest 

okre lona przez powszechn  wol  narodu, który jest podmiotem 

suwerennej w adzy56. Okre lenie cesarza jako „symbol pa stwa” 

japo skiego nie jest niczym nowym. Takie okre lenie bowiem by o  

i jest nadal przypisywane prawie wszystkim monarchom wiata, ale w 

                                                 
 54 Zob. Constitution of the Empire of Japan, art. 28, w: Imperial 

Rescript…, s. 19. 
 55 H. Tanaka, The Constitutional System of Japan, w: Imperial Rescript…,  

s. 36-37; L. Leszczy ski, Gyoseishido w japo skiej kulturze prawnej. Nieformalne 
dzia ania administracji a prawo, Lublin 1996, s. 49-50. 

 56 Por. The Constitution of Japan, 1946, art. 1, w: w: Imperial Rescript…,  
s. 3. 
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Konstytucji Meiji tenn  posiada  ca  pe ni  w adzy rz dowej i pod 

p aszczem „symbolu pa stwa” ukrywa  si  wszechmocny dyktator. 

Nowa Konstytucja japo ska za  nie obdarzy a cesarza adnym nowym 

atrybutem w adzy, wr cz przeciwnie, odebra a mu ca  w adz , któr  

mia  zgodnie z poprzedni  Konstytucj  i jego rola rzeczywi cie  

jest ograniczona do symbolu pa stwa. Podobnie jak w Konstytucji 

Meiji, równie  i w nowej Konstytucji tron cesarski jest dynastyczny,  

a nast pstwo tronu odbywa si  zgodnie z prawem dworu cesarskiego, 

ustanowionym przez parlament57, tzn. zgodnie z prawem primo-

genitury w linii m skiej. 

Konstytucja japo ska zakazuje naruszania wolno ci my li i sumie-

nia58. Wolno  ta wyra a si  przede wszystkim w poszanowaniu 

wolno ci religijnej. Konstytucja gwarantuje wolno  religijn  dla 

wszystkich. Dlatego te  adna organizacja religijna nie mo e otrzyma  

przywilejów od pa stwa ani sprawowa  jakiejkolwiek w adzy poli-

tycznej. Nikt nie mo e by  zmuszany do brania udzia u w adnym 

akcie religijnym, celebracji, rytuale czy praktyce. Pa stwo i jego 

organy powinny powstrzymywa  si  od religijnego wychowania czy 

innych czynno ci religijnych59. 

W praktyce jednak pa stwo w stosunku do religii nie zawsze 

pozostaje neutralne. W roku 1971 miasto Tsu zorganizowa o ceremo-

ni  „oczyszczenia” gruntu60 zgodnie z rytua em shintoistycznym pod 

budow  miejskiej hali sportowej pokrywaj c wszystkie wydatki, w 

tym honorarium dla kap anów shintoistycznych, z funduszy publi-

cznych. Mieszka cy miasta Tsu wnie li spraw  do s du daj c, aby 

burmistrz miasta zwróci  pieni dze do kasy miejskiej, gdy  post pi  

wbrew artyku owi 20 Konstytucji, który mówi, e pa stwo i jego 

organy powinny powstrzymywa  si  od jakichkolwiek czynno ci 

religijnych61. S d rejonowy miasta Tsu rozstrzygn  na korzy  

burmistrza, twierdz c, e ceremonia by a zwyczajowym rytua em i nie 

mia a na celu propagowania shintoizmu. 

                                                 
 57 Tam e, art. 2. 
 58 Art. 19. 
 59 Por. Art. 20. 
 60 Ceremonia �oczyszczenia� gruntu po japo sku to jichin-sai i odpo-

wiada katolickiemu po wi ceniu gruntu pod budow . 
 61 Por. Art. 20, par. 3. 
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S d drugiej instancji stwierdzi  jednak, e ceremonia ta by a aktem 

religijnym, a wi c by a naruszeniem artyku u 20 Konstytucji. Argu-

mentacja s du drugiej instancji by a nast puj ca. Skoro ceremonia ta 

by a wykonywana ci le wed ug rozporz dzenia Ministra Spraw 

Wewn trznych dotycz cego wi ty  shintoistycznych z 1907 roku 

(wraz z pó niejszymi poprawkami), to powinna by  uwa ana za 

religijn  ceremoni  shintoistyczn . Natomiast burmistrz miasta Tsu 

argumentowa , e shintoizm nie jest religi  w sensie teologicznym. 

S d jednak uzna , e chocia  shintoizm jest form  religii naturalnej czy 

te  form  religijno ci ludowej, to jednak jest to religia, poniewa  

bóstwa shintoistyczne s  przedmiotem kultu religijnego a shintoizm 

zajmuje si  relacj  pomi dzy istot  ludzk  a istot  nadprzyrodzon . 

Zdaniem s du ceremonia jichin-sai nie by a jedynie natury czysto 

zwyczajowej, poniewa  spe nia a wszystkie warunki ceremonii 

religijnej, tj. sprawowa  j  kap an shintoistyczny, wed ug zasad  

i przepisów kultu shintoistycznego, a przez wyznawców shintoizmu 

by a odbierana jako akt religijny. Dlatego te  s d, stosuj c powy sze 

kryteria, uzna , e ceremonia ta nie by a jedynie ceremoni  natury 

zwyczajowej. By  to rytua  religijny oparty na zasadach shintoizmu,  

a zatem nie mo e by  on porównywany z takimi aktami jak ustawianie 

ga zi sosny przy wej ciu do domu (kadomatsu) w czasie Nowego 

Roku czy stawianie choinek w domach handlowych przed Bo ym 

Narodzeniem, które to akty straci y w Japonii ca kowicie charakter 

religijny62. 

                                                 
 62 Zob. Imperial Rescript…, s. 735-736; N. Ashibe, dz. cyt., s. 141-154. 
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Pozycja prawna gmin wyznaniowych ydowskich  

w wietle ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku  

o stosunku Pa stwa do gmin wyznaniowych ydowskich 

 w Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Na terenach Rzeczypospolitej ludno  ydowska zamieszkiwa a 
od redniowiecza stanowi c przez wi ksz  cz  dziejów najwi k-
szy niechrze cija ski zwi zek religijny.  

Ze wzgl du na regulacje dotycz ce po o enia prawnego ydów 
na ziemiach polskich mo na dokona  periodyzacji na nast puj ce 
okresy: I Rzeczypospolitej, rozbiorów, mi dzywojenny, okupacji 
hitlerowskiej i sowieckiej, PRL oraz III RP.  

Jednak dopiero okres ostatni – Polski odrodzonej po transforma-
cji ustrojowej w 1989 roku – charakteryzuje si  wprowadzeniem do 
naszego systemu prawnego nowych regulacji normatywnych dla 
wyznawców wyznania moj eszowego, niew tpliwie najbardziej 
korzystnych z dotychczas obowi zuj cych. Umo liwiaj  one spe -
nienie wspó czesnych standardów regulacji stosunków demokra-
tycznego pa stwa prawnego z ko cio ami i zwi zkami wyzna-
niowymi. 

Pozycje prawn  gmin wyznaniowych ydowskich reguluj  obec-
nie nast puj ce ród a powszechnie obowi zuj cego prawa: Konsty-
tucja RP z 2 kwietnia 1997 roku1, umowy mi dzynarodowe podpi-
sane i ratyfikowane przez w a ciwe organy RP, ustawa z dnia  
20 lutego 1997 roku o stosunku Pa stwa do gmin wyznaniowych 

                                                      
1 Dz. U. Nr 78, poz. 483. 
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ydowskich w RP2, ustawy normuj ce okre lone przejawy dzia alno-
ci zwi zków wyznaniowych, rozporz dzenia dotycz ce wszystkich 

zwi zków wyznaniowych, rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 
14 czerwca 1999 roku w sprawie okre lenia pa stwowych jednostek 

organizacyjnych oraz samorz du terytorialnego, z których mienia 

mog  by  wy czone nieruchomo ci zamienne, oraz okre lenia pa -

stwowej jednostki organizacyjnej, na któr  mo e by  na o ony obo-

wi zek zap aty odszkodowania na rzecz gmin wyznaniowych ydow-

skich lub Zwi zku Gmin Wyznaniowych ydowskich3 oraz zarz dze-
nie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 10 pa -
dziernika 1997 roku w sprawie szczegó owego trybu dzia ania 

Komisji Regulacyjnej do spraw gmin wyznaniowych ydowskich4. 
W systemie róde  prawa wyznaniowego szczególn  rol  odgry-

waj  ród a statutowe, czyli prawo wewn trzne5. Generalnie naj-
wi ksze i najstarsze ko cio y i zwi zki wyznaniowe dzia aj ce w 
Polsce charakteryzuje rozbudowane prawo wewn trzne. Nie inaczej 
jest w przypadku Zwi zku Gmin Wyznaniowych ydowskich, który 
w dniu 6 grudnia 1992 roku na walnym zebraniu Zwi zku Gmin w 
porozumieniu z Rad  Religijn  Zwi zku Gmin uchwali  obowi zu-
j cy do dzisiaj Statut Zwi zku Gmin Wyznaniowych ydowskich w 
Rzeczypospolitej Polskiej6.  

Zasadnicze znaczenie dla po o enia prawnego gmin wyznanio-
wych ydowskich ma akt indywidualnej regulacji, czyli ustawa  
z ustawa z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Pa stwa do gmin 

wyznaniowych ydowskich. 
Akt ten kontynuuje trwaj cy od 1919 roku proces tworzenia in-

dywidualnych regulacji prawnych dla mniejszo ci ydowskiej za-
mieszkuj cej w Polsce. 

Pierwszym aktem normatywnym odrodzonej Rzeczypospolitej, 
który dotyczy  ludno ci ydowskiej, by  dekret Naczelnika Pa stwa 

                                                      
2 Dz. U. Nr 41, poz. 251, z pó . zm. 
3 Dz. U. Nr 53, poz. 553. 
4 Dz. U. Nr 77, poz. 730. 
5 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa, 1999, s. 248. 
6 Tekst Statutu Zwi zku Gmin Wyznaniowych ydowskich w Rzeczypospolitej 

Polskiej znajduje si  w: W. Wysocza ski, M. Pietrzak, Prawo ko cio ów i zwi zków 

wyznaniowych nierzymskokatolickich w Polsce, Warszawa, 1997, s. 369-380.  
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z dnia 7 lutego 1919 roku o zmianach w organizacji gmin wyzna-

niowych ydowskich na obszarze by ego Królestwa Kongresowego7. 
W latach 1925-28 na podstawie rozporz dze  Rady Ministrów oraz 
rozporz dze  Prezydenta8 jego moc obowi zuj ca zosta a rozci -
gni ta na obszar ca ej II RP z wyj tkiem autonomicznego l ska. 

Dekret sprowadza  kompetencje gmin wyznaniowych ydow-
skich do zada  wy cznie religijnych. Zwi ksza  zakres ingerencji 
organów pa stwowych w ich funkcjonowanie. Wprowadza  tak e 
zasad  bezwzgl dnego zwi zania przynale no ci narodowej z reli-
gijn  nadaj c ydowskiemu Zwi zkowi Religijnemu charakter kor-
poracji przymusowej, do której z mocy prawa musieli nale e  wszy-
scy ydzi9.  

Przyj te w dekrecie rozwi zania normatywne by y krytykowane  
i wzbudza y liczne kontrowersje w rodowiskach ydowskich. Po 
uchwaleniu Konstytucji RP z dnia 17 marca 1921 roku10 zarzucano 
im tak e niezgodno  i sprzeczno  z konstytucj 11. 

Po drugiej wojnie wiatowej na skutek holokaustu oraz emigracji 
gminy ydowskie skupione w ydowskim Zwi zku Religijnym nie 
reaktywowa y swojej dzia alno ci.  

Cz ciowe odej cie od przepisów przedwojennych nast pi o w 
dniu 6 lutego 1945 roku, kiedy to na wniosek rodowisk ydowskich 
Minister Administracji Publicznej wyda  okólnik w sprawie tymcza-

sowego uregulowania spraw wyznaniowych ludno ci ydowskiej12. 
Ca kowite zerwanie z zasadami przedwojennej regulacji prawnej 

dotycz cej mniejszo ci ydowskiej nast pi o w momencie powsta-
nia na podstawie dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 roku o zmianie nie-

                                                      
7 DPPP Nr 14, poz. 175.  
8 Szczególne istotne jest rozporz dzenie Prezydenta RP z dnia 14 pa dziernika 

1927 o uporz dkowaniu stanu prawnego organizacji gmin wyznaniowych ydow-

skich na obszarze RP z wyj tkiem województwa l skiego, Dz. U. Nr 52, poz. 500.  
9 K. Krasowski, Zwi zki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historycz-

no-prawne, Warszawa - Pozna , 1988, s.187. 
10 DzURP Nr 44, poz. 267. 
11 Szerzej na temat po o enia prawnego ydowskiego Zwi zku Religijnego 

tak e J. Sawicki, Studia nad po o eniem prawnym mniejszo ci religijnych w Pa -

stwie Polskim, Warszawa, 1937, s. 161-170. 
12 Dz. Urz. M.A.P. nr 1. 
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których przepisów prawa o stowarzyszeniach13 Zwi zku Religijnego 
Wyznania Moj eszowego w Polsce. W 1961 roku na podstawie 
Statutu z dnia 19 czerwca 1961 roku Zwi zek uzyska  wpis do Reje-
stru Stowarzysze  i Zwi zków Wyznaniowych prowadzonego przez 
Urz d do Spraw Wyzna .  

Na podstawie tego Statutu w sk ad Zwi zku Religijnego Wyzna-
nia Moj eszowego wchodzili obywatele polscy wyznania moj e-
szowego obojga p ci zamieszkali w PRL. Przyj to tak e zasad  
swobodnego cz onkostwa lub nienale enia do Zwi zku14. 

Taki stan prawny obowi zywa  do dnia 19 listopada 1991 roku, 
kiedy to na zje dzie Zwi zku Religijnego Wyznania Moj eszowego 
przekszta cono go w Zwi zek Gmin Wyznaniowych ydowskich. 
Utworzone wówczas gminy wyznaniowe otrzyma y szeroki zakres 
autonomii wewn trznej i organizacyjnej. Nadal jednak gminy, 
wbrew tradycji ydowskiej, nie by y samodzielnymi organizacjami, 
lecz cz ci  scentralizowanego Zwi zku15.  

W wietle nowego Statutu Zwi zku Gmin Wyznaniowych y-
dowskich z dnia 6 grudnia 1992 roku organami Zwi zku Gmin Wy-
znaniowych ydowskich ustanowiono: Walne Zebranie, Zarz d, 
Komisj  Rewizyjn , Rad  Religijn  i S d Polubowny. Utrzymano 
zasad  dobrowolnego cz onkostwa jednostki nale cej do mniejszo-
ci ydowskiej w Zwi zku, z tym e ka dy cz onek musia  nale e  

do w a ciwej ze wzgl du na swoje miejsce zamieszkiwania gminy 
wyznaniowej. Ca y obszar Polski podzielono w tym celu na 9 gmin 
wyznaniowych16, które obejmuj  swoj  jurysdykcj  ca y obszar 
administracyjny RP. 

Rozpocz ty w czerwcu 1989 roku proces budowy w Polsce de-
mokratycznego pa stwa prawnego, przywracanie pe ni praw i wol-
no ci obywatelskich, a tak e przyj ta na pocz tku lat dziewi dzie-
si tych koncepcja indywidualnych aktów normatywnych rangi 

                                                      
13 Dz. U. Nr 45, poz. 335. 
14 W. Wysocza ski, Prawo wewn trzne ko cio ów i zwi zków wyznaniowych  

w PRL, Warszawa 1971, s. 342. 
15 M. Winiarczyk-Kossakowska, Pa stwowe prawo wyznaniowe w praktyce 

administracyjnej, Warszawa, 1999, s. 80. 
16 Gminy wyznaniowe ydowskie powsta y w: Bielsku-Bia ej, Gda sku, Kato-

wicach, Krakowie, Legnicy, odzi, Szczecinie, Warszawie, Wroc awiu. 



Pozycja prawna gmin wyznaniowych ydowskich 35

ustawowej jako metody regulacji stosunków mi dzy RP a najwi k-
szymi ko cio ami i zwi zkami wyznaniowymi leg y u podstaw sta-
ra  w adz Zwi zku Gmin Wyznaniowych ydowskich o ustawow  
regulacj  jego pozycji prawnej. 

Niew tpliwie na starania Zwi zku Gmin Wyznaniowych ydow-
skich wp yn o tak e sta e pog bianie si  regulacji wyznaniowych 
w polskim systemie prawnym i pal cy problem rewindykacji maj t-
kowych.  

Prace nad ustaw  o stosunku Pa stwa do gmin wyznaniowych 
ydowskich rozpocz y si  w polskim parlamencie w 1994 roku. 

Prace trwa y prawie trzy lata. W toku procedury ustawodawczej 
uczestniczyli przedstawiciele Zwi zku Gmin Wyznaniowych y-
dowskich. Najwi cej rozbie no ci i sporów wywo a a sprawa mie-
nia po ydowskich gminach wyznaniowych funkcjonuj cych w 
okresie mi dzywojennym na ziemiach polskich. 

 Ustawa zosta a uchwalona 20 lutego 1997 roku, a jej tekst zosta  
opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 26 kwietnia 1997 roku. 

Jest to jeden z najkrótszych indywidualnych aktów normatyw-
nych spo ród aktów okre laj cych stosunek pa stwa do ko cio ów  
i zwi zków wyznaniowych wydanych w latach 1989-199717. Zawie-
ra podobny uk ad i zakres regulacji merytorycznej do tego, jaki 
znajduje si  w innych indywidualnych ustawach wyznaniowych.  

Mo na powiedzie , oczywi cie uwzgl dniaj c specyfik  wyzna-
nia moj eszowego, e jest wr cz wzorowany na klasycznym uk a-
dzie pierwszych ustaw wyznaniowych, na przyk ad na ustawie  
z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Pa stwa do Ko cio a katolic-

kiego18 czy te  ustawie z dnia 4 lipca 1991 roku o stosunku Pa stwa 

do Polskiego Autokefalicznego Ko cio a Prawos awnego19. 
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Pa stwa do gmin 

wyznaniowych ydowskich sk ada si  z pi ciu rozdzia ów. Znajduj  
si  w nich regulacje dotycz ce: zasad ogólnych, osób prawnych i ich 
organów, dzia alno ci gmin ydowskich, spraw maj tkowych, po-
st powania regulacyjnego oraz innych materii.  

                                                      
17 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Pa stwa do gmin wyznanio-

wych ydowskich zawiera tylko 37 artyku ów. 
18 Dz. U. Nr 29, poz. 154. 
19 Dz. U. Nr 66, poz. 287. 
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Znacz ca cz  tej problematyki znajduje swoje uszczegó owie-
nie w Statucie Gmin Wyznaniowych ydowskich z 6 grudnia 1992 
roku. Statutowe poszerzenie materii ustawowych obejmuje w szcze-
gólno ci: zasady generalne; cele, zadania, cz onkostwo oraz organi-
zacj , tryb powo ywania i kompetencje organów Zwi zku Gmin; 
zadania oraz organizacj  gmin terenowych; maj tek oraz dochody 
Zwi zku Gmin i gmin terenowych. 

Ustawa z 20 lutego 1997 roku okre la stosunki mi dzy Pa -
stwem a gminami wyznaniowymi ydowskimi w RP oraz ich sytu-
acj  prawn  i maj tkow 20. Przewodni  my l  regulacji jest samo-
dzielno  gmin ydowskich, które z mocy ustawy tworz  obligato-
ryjny Zwi zek Gmin Wyznaniowych ydowskich oraz dobrowol-
no  cz onkostwa w gminach. 

Autorzy ustawy odeszli od istoty przedwojennej regulacji, czyli 
zasady, zgodnie z któr  ka dy yd musia  by  cz onkiem gminy 
wyznaniowej, bez wzgl du na to, czy by  wyznania moj eszowego, 
czy te  nie. Zgodnie zatem z artyku em 2 ustawy z 1997 roku gminy 
ydowskie zrzeszaj  pe noletnie osoby wyznania moj eszowego, 

posiadaj ce obywatelstwo polskie, zamieszka e na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej. 

Ustawodawca okre laj c pozycj  prawn  gmin wyznaniowych 
ydowskich wprowadzi  kilka zasad generalnych regulacji znanych 

z wcze niej uchwalanych indywidualnych ustaw wyznaniowych. 
Zaliczy  do nich nale y nast puj ce zasady: autonomii, statutowej 
regulacji, niezale no ci zewn trznej, informowania organów pa -
stwa, swobody dzia alno ci, preferencji podatkowych i celnych, 
regulacji maj tkowej, status quo w zakresie w asno ci, rewindykacji 
maj tkowych, kontynuacji oraz derogacji.  

Pierwsz  generaln  zasad  przedstawianej regulacji wyznaniowej 
jest zasada autonomii. Znajduje ona swoj  podstaw  w art. 25 ust. 3 
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku21, który stanowi: „Stosunki 
mi dzy pa stwem a ko cio ami i innymi zwi zkami wyznaniowymi 
s  kszta towane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wza-

                                                      
20 Jest to klasyczne sformu owanie celu regulacji ustawodawczej i wyst puje 

we wszystkich indywidualnych ustawach wyznaniowych. 
21 S. Bo yk, J. Matwiejuk, Prawo konstytucyjne i administracyjne. Podstawowe 

akty normatywne, Bia ystok, 1999, s. 8. 
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jemnej niezale no ci ka dego w swoim zakresie, jak równie  
wspó dzia ania dla dobra cz owieka i dobra wspólnego”.  

Konstytucyjne uznanie przez pa stwo autonomii ko cio ów  
i zwi zków wyznaniowych oznacza, e w niektórych sprawach na-
le y si  tym podmiotom prawo do samodzielnego decydowania. 
Normy konstytucyjne nie precyzuj  obszaru autonomii pozostawia-
j c ten problem do rozwi zania ustawom. Wydaje si , e autonomia 
ko cio ów i zwi zków wyznaniowych powinna by  uj ta jak najsze-
rzej, albowiem jest niezb dnym warunkiem realizacji wolno ci  
religijnej22.  

Zasada autonomii widoczna jest w przede wszystkim w artykule 
3 ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Pa stwa do gmin 

wyznaniowych ydowskich, który przyzna  gminom ydowskim 
prawa do: swobodnego wykonywania zasad wyznania moj eszowe-
go, zarz dzania swoimi sprawami oraz rz dzenia si  w swoich 
sprawach w asnym prawem wewn trznym.  

Prawo wewn trzne powinno by  zgodne z systemem powszech-
nie obowi zuj cego prawa w Polsce i w szczególno ci okre la   
organizacj  gmin wyznaniowych. Ustawodawca postanowi , e 
prawo wewn trzne uchwalane mo e by  jedynie przez Walne Ze-
branie Zwi zku Gmin Wyznaniowych ydowskich w Rzeczypospo-
litej Polskiej w porozumieniu z Rad  Religijn  Zwi zku Gmin Wy-
znaniowych ydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z zasad  autonomii ci le jest zatem zwi zana zasada statutowej 
regulacji s u ca rozwini ciu g ównych postanowie  ustawy. Statut 
Gmin Wyznaniowych ydowskich z 6 grudnia 1992 roku w ró nym 
stopniu uszczegó awia w zasadzie wszystkie materie ustawy z wy-
j tkiem materii maj tkowych23 i rewindykacji maj tkowych. Wpro-
wadza tak e materie, których ustawodawca nie uj  w ustawie.  

Przyk adem jest art. 6 Statutu, w którym znajduje si  szczegó o-
wa regulacja normatywna dotycz ca celów i zada  Zwi zku Gmin 
Wyznaniowych ydowskich. Zgodnie z brzmieniem tego artyku u 

                                                      
22 J. Krukowski, Ko ció  i Pa stwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin 2000,  

s. 285. 
23 W cz ci VI statutu nosz cej tytu  „Maj tek Zwi zku i maj tek gmin” mowa 

jest przede wszystkim o dochodach oraz cz ciach sk adowych maj tku Zwi zku 
Gmin ydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz gmin ydowskich. 
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Zwi zek Gmin realizuje swoje cele poprzez wykonywanie mi dzy 
innymi nast puj cych zada : organizowanie ycia religijnego (tak e 
publicznego), wdra anie cz onkom zasad mi o ci bli niego i mi o-
sierdzia zgodnie z zasadami religii moj eszowej, zak adanie i utrzy-
mywanie: gmin, synagog, domów modlitwy, sto ówek, a ni, cmen-
tarzy, oraz przeciwstawianie si  wszelkim przejawom antysemity-
zmu i rasizmu. 

W cis ym zwi zku z zasad  autonomii pozostaje tak e trzecia 
zasada generalna omawianej regulacji ustawowej, zasada niezale -
no ci zewn trznej. Wydaje si  za mo liwe do przyj cia stwierdze-
nie, e jej istota polega na autonomii skierowanej na zewn trz pa -
stwa w stosunku do zagranicznych jednostek organizacyjnych wy-
znania moj eszowego.  

Zasada niezale no ci zewn trznej wyartyku owana jest w art. 4 
ustawy o stosunku Pa stwa do gmin wyznaniowych ydowskich. 
Zgodnie z jego brzmieniem gminy ydowskie oraz Zwi zek Gmin 
s  niezale ne organizacyjnie od jakiejkolwiek zagranicznej w adzy 
religijnej i wieckiej24. Niezale no  ta zgodnie z wol  ustawodaw-
cy obejmuje tylko i wy cznie niezale no  organizacyjn . Takie 
rozwi zanie oznacza zatem, e dopuszczalne s  zwi zki i zale no ci 
w innych obszarach regulacji, na przyk ad pomocy materialnej ze 
strony zagranicznych podmiotów w adzy religijnej i wieckiej.  

Takie intencje regulacji ustawowej potwierdza art. 5 Statutu 
Gmin Wyznaniowych ydowskich, który stanowi, e „Zwi zek ma 
prawo utrzymania kontaktów w zakresie swojej dzia alno ci z insty-
tucjami oraz osobami fizycznymi w kraju i zagranic ” 25. 

Kolejn  zasad  generaln  ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku jest 
zasada informowania organów pa stwa. Zasada ta wydaje si  by  
jedn  z dopuszczalnych form nadzoru organów pa stwowych nad 

                                                      
24 Podobne rozwi zania s  standardem w innych polskich ustawowych regula-

cjach wyznaniowych dotycz cych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych nierzym-
skokatolickich. Reguluje dotycz ce tego problemu podyktowane s  przez fakt,  
e ko cio y i zwi zki wyznaniowe skupiaj ce mniejszo ci wyznaniowe w Polsce 

nale y zaliczy  do tzw. zdecentralizowanych. Patrz tak e M. Pietrzak, dz. cyt.,  
s. 13.  

25 Oczywi cie chodzi o Zwi zek Gmin Wyznaniowych ydowskich. W zwi z-
ku z tym, e Zwi zek sk ada si  z gmin wyznaniowych ydowskich, wydaje si , e 
i one mog  takie kontakty prowadzi  i utrzymywa . 
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Zwi zkiem Gmin Wyznaniowych ydowskich w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz gmin ydowskich26.  

Zasada informowania organów pa stwowych polega na obo-
wi zku Zarz du Zwi zku Gmin27 niezw ocznego powiadamiania 
wojewody, który jest organem administracji rz dowej i przedstawi-
cielem Rady Ministrów w województwie, o fakcie utworzenia  
nowych gmin wyznaniowych ydowskich28, ich znoszeniu i prze-
kszta caniu oraz w przypadku powo ania lub odwo ania osoby 
wchodz cej w sk ad zarz du gminy.  

W a ciwym do przyj cia powiadomienia jest wojewoda na któ-
rego terenie dzia alno ci ma siedzib  gmina ydowska. Powiado-
mienie powinno by  dokonane wy cznie w formie pisemnej i za-
wiera  co najmniej informacj  o: siedzibie gminy, jej zasi gu teryto-
rialnym oraz wskazanie osób wchodz cych w sk ad zarz du gminy. 
Uprawnionymi do z o enia powiadomienia s  dzia aj cy cznie 
dwaj cz onkowie Zarz du Zwi zku Gmin Wyznaniowych ydow-
skich w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym jego przewodnicz cy29.  

Zasada informowania organów pa stwowych polega tak e na 
obowi zku powiadomienia Ministra Spraw Wewn trznych i Admi-
nistracji jako w a ciwego ministra do spraw wyznaniowych o przy-
padku powo ania lub odwo ania osoby wchodz cej w sk ad Zarz du 
Zwi zku Gmin Wyznaniowych ydowskich w Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Do grupy zasad generalnych charakteryzuj cych indywidualn  
regulacj  ustawow  obejmuj c  gminy wyznaniowe ydowskie 
nale y zaliczy  tak e zasad  swobody dzia alno ci. Wydaje si  za 
                                                      

26 W demokratycznym pa stwie prawnym nadzór dotyczy g ownie tworzenia 
nowych jednostek organizacyjnych przez ko cio y i zwi zki wyznaniowe. W ród 
form nadzoru nad ko cio ami i zwi zkami wyznaniowymi dominuje informowanie. 

27 Zgodnie z postanowieniami art. 19 Statutu Zarz d Zwi zku Gmin Wyzna-
niowych ydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany zwyk  wi kszo-
ci  g osów w tajnym g osowaniu przez Walne Zebranie Cz onków. Zarz d sk ad 

si  od 7 do 9 cz onków. 
28 Ustawodawca uzale ni  od powiadomienia nabycie osobowo ci prawnej 

przez nowo tworzone gminy ydowskie. Dowodem uzyskania osobowo ci prawnej 
przez nowo powsta  gmin  jest odpis powiadomienia z umieszczonym na nim 
potwierdzeniem odbioru. 

29 Na podstawie art. 20 Statutu uprawnionymi do sk adania powiadomie  s  
cznie przewodnicz cy Zarz du Zwi zku oraz g ówny ksi gowy.  
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konieczne rozpatrywanie jej w dwóch aspektach, indywidualnym 
oraz kolektywnym. 

Indywidualny wymiar zasady swobody dzia alno ci polega na 
wyposa eniu osób nale cych do gmin wyznaniowych ydowskich 
w konkretne uprawnienia. W rozdziale 3 ustawy obywatel polski 
wyznania moj eszowego, zamieszka y na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, otrzyma  nast puj ce prawa: zwolnienia od pracy  
i nauki na czas obejmuj cy siedem g ównych enumeratywnie wyli-
czonych wi t religijnych30 i na czas szabasu31, uczestniczenia w 
kulcie i obrz dach, pomocy i pos ug religijnych w miejscach, w 
których si  znajduj , ma e stwa religijnego, uroczysto ci pogrze-
bowych i pochówku.  

Do grupy wy ej wymienionych w ustawie uprawnie  indywidu-
alnych nale y doda  trzy dodatkowe, które s  ci le zwi zane z pe -
nion  lub wykonywan  funkcj . Ustawodawca zalicza do nich pra-
wa: ucznia i studenta wyznania moj eszowego do odraczania zasad-
niczej s u by wojskowej ze wzgl du na odbywanie nauki tak e w 
polskich i zagranicznych szko ach rabinackich, prawo o nierza 
wyznania moj eszowego, pe ni cego czynn  s u b  wojskow , do 
uczestniczenia poza terenem jednostek wojskowych w nabo e -
stwach i czynno ciach religijnych w dni wi teczne32 oraz prawo 
rabinów (podrabinów) do przenoszenia do rezerwy i nie powo ywa-
nia do odbywania wicze  wojskowych w czasie pokoju. Jedynym 

                                                      
30 Zwolnienie od pracy i nauki obejmuje nast puj ce wi ta religijne: Nowy 

Rok – 2 dni, Dzie  Pojednania – 1 dzie , wi to Sza asów – 2 dni, Zgromadzenie 
Ósmego Dnia – 1 dzie , Rado  Tory – 1 dzie , Pesach – 4 dni, Szawuot – 2 dni. 
Szczegó owy tryb zwolnie  reguluje rozporz dzenie Ministrów Pracy i Polityki 
Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie zwolnie  

od pracy lub nauki osób nale cych do ko cio ów i innych zwi zków wyznaniowych 

w celu obchodzenia wi t religijnych nie b d cych dniami ustawowo wolnymi od 

pracy, Dz. U. Nr 26, poz. 235.  
31 Czas szabasu trwa od zachodu s o ca w pi tek do zachodu s o ca w sobot . 
32 Pod warunkiem, e w miejscowo ci stacjonowania jednostki wojskowej lub 

w jej pobli u znajduje si  synagoga lub dom modlitwy i je eli nie koliduje to  
z wa nymi obowi zkami s u bowymi. Unormowanie to jest do  nieprecyzyjne  
i mo e wywo ywa  problemy w praktycznym stosowaniu. Ustawodawca nie wyja-
nia bowiem, co to s  wa ne obowi zki s u bowe oraz co to znaczy w pobli u 

jednostki wojskowej. W przypadku realizowania tego uprawnienia wiele b dzie 
zale a o od wysokiej kultury osobistej kadry dowódczej.  
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wyj tkiem od tego jest przeszkolenie do pe nienia funkcji kapelana 
wojskowego dokonywane ka dorazowo za zgod  zarz du w a ciwej 
gminy ydowskiej.  

Zasada swobody dzia alno ci wyst puje tak e w aspekcie kolek-
tywnym. Na ten aspekt sk adaj  si  prawa Zwi zku Gmin Wyzna-
niowych ydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz gmin wy-
znaniowych. Oba podmioty s  osobami prawnymi w rozumieniu 
ustawy z 20 lutego 1997 roku. Ich organami s  odpowiednio Zarz d 
Zwi zku Gmin oraz zarz d gminy wyznaniowej33. 

Ustawodawca gwarantuj c swobod  dzia alno ci wyposa y  
Zwi zek Gmin w dwa uprawnienia. Pierwszym z nich jest prawo do 
tworzenia, uchylania uchwa  i wyst powania z wnioskiem o rozwi -
zanie organizacji wyznaniowych ydowskich. Organizacje te dzia a-
j  w oparciu o prawo o stowarzyszeniach. W przypadku likwidacji 
tego typu organizacji jej maj tek przechodzi zawsze na w asno  
Zwi zku Gmin lub konkretnej gminy ydowskiej. 

Drugie uprawnienie Zwi zku Gmin Wyznaniowych ydowskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej polega na prawie do emitowania w 
publicznych rodkach masowego przekazu nabo e stw oraz pro-
gramów religijno-spo ecznych, religijno-moralnych i kulturalnych. 

W uj ciu ustawowym zdecydowanie dominuj  prawa gmin wy-
znaniowych, co potwierdza istnienie kolejnej zasady samodzielno ci 
gmin34. Ustawodawca potwierdzi  gminom nast puj ce prawa: or-
ganizowania kultu publicznego, udzielania pos ug religijnych, spra-
wowania obrz dów, zaopatrzenia w koszern  ywno , posiadania 
sto ówek i a ni rytualnych, uboju rytualnego, udzielania lubów 
wyznaniowych, prowadzenia katechezy, zak adania i prowadzenia 
szkó  oraz placówek o wiatowo-wychowawczych i opieku czo-
wychowawczych, prowadzenia dzia alno ci charytatywnej oraz w 
zakresie opieki zdrowotnej, zak adania organizacji wyznaniowych. 

Oczywi cie uprawnienia indywidualne oraz kolektywne zawarte 
w ustawie o stosunku Pa stwa do gmin wyznaniowych ydowskich 
nale y uzupe ni  o prawa jednostki i prawa zwi zków wyznanio-
wych zawarte w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach 

                                                      
33 Art. 5 ustawy o stosunku Pa stwa do gmin wyznaniowych ydowskich. 
34 Zasada ta b dzie przedstawiona w dalszej cz ci niniejszego artyku u. 
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wolno ci sumienia i wyznania35. Ustawa o gwarancjach wolno ci 
sumienia i wyznania zajmuje w ród róde  prawa wyznaniowego 
szczególne miejsce i jest swoist  ustaw  wykonawcz  do konstytu-
cyjnych przepisów wyznaniowych36. 

W cis ym zwi zku z problematyk  swobody dzia alno ci pozo-
staj  dwie kolejne zasady indywidualnej regulacji ustawowej, tj. 
zasada preferencji podatkowych i celnych oraz zasada regulacji 
maj tkowej.  

Zasada preferencji podatkowych i celnych oznacza, e pomimo 
wprowadzenia zasady podlegania maj tku i przychodów gmin y-
dowskich oraz Zwi zku Gmin ogólnym przepisom podatkowym 
ustawodawca wprowadzi  ca y szereg wyj tków. Wyj tki te maj  
charakter ulg i u atwiaj  funkcjonowanie okre lonych w ustawie  
z 1997 roku osób prawnych. Preferencje te s  dok adnie takie same 
jak i obowi zuj ce w stosunku do innych ko cio ów i zwi zków 
wyznaniowych. Jest to oczywi cie zgodne z zasad  konstytucyjnego 
równouprawnienia ko cio ów i zwi zków wyznaniowych.  

Preferencje dotycz : podatku dochodowego, podatku od nieru-
chomo ci, podatku od spadków i darowizn, op aty skarbowej, op at 
s dowych oraz ce . Z tym, e ulgi i zwolnienia gmin wyznaniowych 
ydowskich oraz Zwi zku Gmin dotycz ce podatku dochodowego, 

podatku od spadków i darowizn wynikaj  z przepisów ustawy  
o gwarancjach wolno ci sumienia i wyznania37. 

W zwi zku z zasad  swobody dzia alno ci pozostaje tak e zasa-
da regulacji maj tkowej. Charakteryzuje si  ona tym, e wyznanio-
wym ydowskim osobom prawnym przys uguje prawo nabywania, 

                                                      
35 Dz. U. Nr 29, poz. 155.  
36 M. Pietrzak, dz. cyt., s. 245.  
37 Warto odnotowa , e w tym zakresie obserwujemy pewn  ewolucj  w prawie 

wyznaniowym. W pierwszych indywidualnych regulacjach wyznaniowych, na 
przyk ad ustawie o stosunku Pa stwa do Ko cio a katolickiego oraz o stosunku 

Pa stwa do Polskiego Autokefalicznego Ko cio a Prawos awnego, znajduje si  
pe na regulacja zwolnie  podatkowych. Natomiast w ostatnich regulacjach wyzna-
niowych, na przyk ad dotycz cych stosunku pa stwa do Ko cio a Starokatolickiego 
Mariawitów, Ko cio a Zielono wi tkowego czy te  Ko cio a Katolickiego Maria-
witów, ustawodawca odszed  od tej praktyki, odsy aj c do rozwi za  normatyw-
nych zawartych w ustawie o gwarancjach wolno ci sumienia i wyznania.  
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posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego, nabywa-
nia i zbywania innych praw.  

Celem, któremu te dobra materialne i uprawnienia maj tkowe 
maj  s u y , jest organizowanie kultu, utrzymanie duchownych  
i innych pracowników instytucji, prowadzenie dzie  mi osierdzia, 
jak równie  prowadzenie dzia alno ci instytucji s u cych nauczaniu 
i wychowaniu, rozwojowi nauki i kultury38.  

Nieod cznym elementem tej zasady jest te  prawo do swobod-
nego zarz dzania swoim maj tkiem przez osoby prawne wymienio-
ne w ustawie oraz nie wymienione w ustawie, je eli zostan  powo-
ane do istnienia zgodnie z przewidzianym dla osób prawnych try-

bem.  
Gminy ydowskie i Zwi zek Gmin maj  prawo do realizowania 

praw maj tkowych nie tylko samodzielnie, ale i przez utworzon  w 
tym celu fundacj . Wartym zauwa enia jest w tym miejscu unikalny 
w polskim systemie prawnym przepis, który nie wyst puje w innych 
indywidualnych ustawach wyznaniowych. Daje on prawo udzia u w 
fundacji innym krajowym osobom prawnym i fizycznym oraz – co 
jest godne szczególnego podkre lenia – zagranicznym organizacjom 

ydów pochodz cych z Polski i wiatowej ydowskiej Organizacji 
Restytucji39.  

Ustawodawca przyj  takie rozwi zanie na pro b  rodowisk  
ydowskich w Polsce, które sygnalizowa y trudno ci organizacyjne  

i kadrowe gmin oraz ich Zwi zku40.  
Regulacje maj tkowe zawarte w ustawie okre laj cej stosunki 

mi dzy Pa stwem a gminami wyznaniowymi ydowskimi w RP 
charakteryzuj  si  ponadto zakazem wyw aszczania cmentarzy y-
dowskich i zasad , zgodnie z któr  maj tek zlikwidowanej osoby 
prawnej przechodzi zawsze na w asno  Zwi zku Gmin. 

Nieodzownym elementem polskich regulacji prawnych odnosz -
cych si  do konkretnych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych jest 

                                                      
38 J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa, 2000, s. 217. 
39 World Jewish Restyitution Organisation zrzesza dziewi  organizacji ydow-

skich o zasi gu ogólno wiatowym. 
40 M. Winiarczyk-Kossakowska,  dz. cyt., s. 83. 
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zasada status quo w zakresie w asno ci41. Istota tej zasady polega na 
tym, e nieruchomo ci lub ich cz ci pozostaj ce w dniu wej cia w 
ycie ustawy we w adaniu gmin wyznaniowych ydowskich lub 

Zwi zku Gmin staj  si  z mocy praw ich w asno ci .  
Celem zasady status quo w zakresie w asno ci jest szybkie i bez-

konfliktowe uporz dkowanie spraw w asno ci oraz zapewnienie 
bezpiecze stwa obrotu prawnego. 

Stwierdzenie przej cia w asno ci nieruchomo ci lub ich cz ci 
nast puje w drodze decyzji administracyjnej w a ciwego miejscowo 
wojewody. Decyzja wydawana jest na wniosek gminy ydowskiej 
lub Zwi zku Gmin. 

Ustawa z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Pa stwa do gmin 

wyznaniowych ydowskich, wzoruj c si  na rozwi zaniach innych 
ustaw okre laj cych stosunek RP do ko cio ów i zwi zków wyzna-
niowych, reguluje tak e problem rewindykacji maj tkowych. 

Przepisy rewindykacyjne ustawy stanowi , e na wniosek gminy 
ydowskiej lub Zwi zku Gmin wszczynane jest post powanie regu-

lacyjne w przedmiocie przeniesienia na rzecz gminy ydowskiej lub 
Zwi zku Gmin w asno ci nieruchomo ci lub ich cz ci przej tych 
przez Pa stwo, a które w dniu 1 wrze nia 1939 roku by y w asno-
ci  gmin ydowskich lub innych wyznaniowych ydowskich osób 

prawnych, dzia aj cych na terytorium RP. 
Na obszarach przedwojennej RP, które obecnie wchodz  w sk ad 

naszego pa stwa, mo liwa jest rewindykacja dwóch rodzajów nie-
ruchomo ci lub ich cz ci.  

Pierwsza kategoria obejmuje nieruchomo ci lub ich cz ci, na 
których w dniu wybuchu drugiej wojny wiatowej znajdowa y si  
synagogi lub cmentarze ydowskie. 
                                                      

41 W przypadku ustawy z dnia 4 lipca 1991 roku o stosunku Pa stwa do Pol-
skiego Autokefalicznego Ko cio a Prawos awnego wyst puje jedyny w polskim 
systemie regulacji wyznaniowych wyj tek od zasady status quo w zakresie w asno-
ci. Dotyczy on nieruchomo ci, a tak e ich cz ci, które pozostaj  we w adaniu 

prawos awnych ko cielnych osób prawnych, ale przesz y na w asno  Pa stwa na 
podstawie dekretu z dnia 5 wrze nia 1947 roku o przej ciu na w asno  Pa stwa 
mienia pozosta ego po osobach przesiedlonych do ZSRR, a by y w asno ci  diece-
zji, parafii, klasztorów lub innych instytucji grecko-katolickich (unickich) Diecezji 
Przemyskiej obrz dku grecko-katolickiego oraz Administracji Apostolskiej em-
kowszczyzny. Uregulowanie stanu prawnego tych nieruchomo ci oraz ich cz ci 
ma nast pi  w drodze odr bnej ustawy.  
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Druga kategoria obejmuje nieruchomo ci lub ich cz ci, na któ-
rych w dniu wej cia w ycie ustawy o stosunku Pa stwa do gmin 

wyznaniowych ydowskich42 znajduj  si  budynki stanowi ce wcze-
niej siedziby gmin ydowskich lub budynki s u ce wcze niej kul-

towi religijnemu, dzia alno ci o wiatowo-wychowawczej i charyta-
tywno-opieku czej. 

Ustawodawca dopuszcza mo liwo  wszcz cia post powania re-
gulacyjnego równie  w przedmiocie przekazania w asno ci nieru-
chomo ci lub ich cz ci, stanowi cych na Ziemiach Zachodnich  
i Pó nocnych w dniu 30 stycznia 1933 roku43 w asno  gmin syna-
gogalnych44 i innych wyznaniowych ydowskich osób prawnych, 
lub nieruchomo ci lub ich cz ci, których stan prawny nie jest usta-
lony: je eli w dniu 30 stycznia 1933 roku znajdowa y si  na nich 
cmentarze ydowskie lub synagogi, je eli by y siedzibami gmin 
synagogalnych45 oraz w celu przywrócenia kultu religijnego, dzia-
alno ci o wiatowo-wychowawczej i charytatywno-opieku czej. 

Z brzmienia przepisów regulacyjnych ustawy wynika wyra nie, 
e nie jest przedmiotem rewindykacji maj tkowych mienie prywatne 

nale ce do ydów, którzy w przesz o ci zamieszkiwali obszar dzi-
siejszej Polski.  

Zasadniczym celem post powania regulacyjnego jest przeniesie-
nie na rzecz gminy ydowskiej lub Zwi zku Gmin w asno ci nieru-
chomo ci lub ich cz ci przej tych przez pa stwo lub samorz d 
terytorialny. Gdyby przeniesienie w asno ci natrafia o na trudne do 
przezwyci enia przeszkody, ustawa dopuszcza przyznanie odpo-
wiedniej nieruchomo ci zamiennej, a gdyby i taka regulacja by aby 
                                                      

42 Ustawa wesz a w ycie w dniu 11 maja 1997 roku. Prawo wyznaniowe, opr. 
K. Warcha owski, Warszawa, 2000, s. 400.  

43Jest to dzie  wr czenia przez Prezydenta Republiki Weimarskiej Paula Hin-
denburga aktu powo ania na kanclerza dla Adolfa Hitlera. W zasadzie tak e od tego 
dnia rozpocz y si  pierwsze represje wymierzone w spo eczno  ydowsk  yj c  
w Niemczech.  

44 Tak zgodnie z pruskim systemem prawnym nazywa y si  gminy wyznaniowe 
ydowskie. Patrz ustawa pruska z dnia 23 lipca 1847 roku o stosunkach do ydów. 

Zbiór ustaw pruskich nr 30. 
45 Post powanie rewindykacyjne mo e dotyczy  siedziby gmin synagogalnych 

wy cznie znajduj cych si  w miejscowo ciach b d cych w dniu wej cia w ycie 
niniejszej ustawy siedzibami gmin ydowskich. W istocie chodzi o Gda sk, Legni-
c , Szczecin oraz Wroc aw.  
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niemo liwa, mo liwe jest przyznanie odszkodowania. Odszkodowa-
nie ustala si  wed ug przepisów o wyw aszczaniu nieruchomo ci. 
Regulacje maj tkowe nie mog  narusza  praw nabytych przez osoby 
trzecie. 

Post powanie regulacyjne przeprowadza Komisja Regulacyjna 
do Spraw Gmin Wyznaniowych ydowskich, z o ona z przedstawi-
cieli wyznaczonych w równej liczbie przez Ministra Spraw We-
wn trznych i Administracji oraz Zarz d Zwi zku Gmin. 

Na podstawie zarz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Ad-
ministracji z dnia 10 pa dziernika 1997 roku w sprawie szczegó o-

wego trybu dzia ania Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyzna-

niowych ydowskich46 Komisja Regulacyjna sk ada si  z 12 sta ych 
cz onków47.  

Warto w tym miejscu odnotowa , e polski system regulacji wy-
znaniowych okre la liczb  cz onków komisji regulacyjnych na dwa 
sposoby. Pierwszy sposób polega na okre leniu sk adu komisji regu-
lacyjnej w ustawie48, a drugi na okre leniu sk adu w aktach prawa 
wewn trznego – zarz dzeniach49. 

Wnioski w sprawach maj tkowych mog  by  sk adane przez 
gminy ydowskie lub Zwi zek Gmin w terminie 5 lat. Jest to naj-
d u szy z okresów zg aszania wniosków rewindykacyjnych w sys-
temie polskiego prawa wyznaniowego50. Jego wprowadzenie by o 
uzasadniane przede wszystkim brakiem dokumentacji wskutek 
zniszczenia archiwów oraz s abo ci  organizacyjn  gmin. 

Inne szczegó owe rozwi zania normatywne obejmuj ce post -
powanie regulacyjne zawarte w ustawie s  podobne do innych in-
dywidualnych ustaw wyznaniowych. 

                                                      
46 Dz. U. Nr 77, poz. 730.  
47 Jest to pod wzgl dem liczby cz onków druga po Ko ciele katolickim Komisja 

Regulacyjna. Komisja Maj tkowa zajmuj ca si  regulacjami maj tkowymi Ko cio-
a katolickiego liczy 14 cz onków. 

48 Na przyk ad ustawa z dnia 4 lipca 1991 roku o stosunku Pa stwa do Polskie-
go Autokefalicznego Ko cio a Prawos awnego (art. 48a ust. 2). 

49 Na przyk ad zarz dzenie Ministra - Szefa Urz du Rady Ministrów z dnia  
8 lutego 1990 roku w sprawie szczegó owego trybu post powania regulacyjnego 
 w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Ko cio a katolickiego w asno ci 
nieruchomo ci lub ich cz ci. M.P. 1990, Nr 5, poz. 39 (§ 2 ust. 2). 

50 Generalnie w indywidualnych ustawach wyznaniowych przyjmowano okres 
dwóch lat. 
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Akt ustawodawczy z 1997 roku kryje w sobie jeszcze jedn  za-
sad . Mo na j  okre li  jako zasad  kontynuacji. Oznacza ona kon-
tynuacj  tradycji wyznaniowych gmin ydowskich dzia aj cych w 
przesz o ci w Polsce przez Zwi zek Gmin ydowskich w Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Zasada ta jest wyra ona przez ustawodawc   
w art. 28, który stanowi, e istniej ce w dniu wej cia w ycie ustawy 
gminy ydowskie oraz Zwi zek Gmin Wyznaniowych, dzia aj ce  
na podstawie obowi zuj cych dotychczas przepisów, staj  si   
z mocy prawa gminami ydowskimi i Zwi zkiem Gmin w rozumie-
niu ustawy. 

Zasada kontynuacji jest dodatkowo wzmocniona postanowie-
niem statutu z 1992 roku51.  

Zbiór generalnych zasad ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku  
o stosunku Pa stwa do gmin wyznaniowych ydowskich zamyka 
zasada derogacji. Na podstawie jej postanowie  w dniu wej cia w 
ycie ustawy utraci y moc wszystkie inne przepisy dotycz ce kwe-

stii uregulowanych w ustawie, w tym rozporz dzenie Prezydenta RP 
z dnia 14 pa dziernika 1927 o uporz dkowaniu stanu prawnego 

organizacji gmin wyznaniowych ydowskich na obszarze RP z wy-

j tkiem województwa l skiego. 
Podsumowuj c dotychczasowe rozwa ania nale y stwierdzi , e 

indywidualne okre lenie pozycji prawnej gmin wyznaniowych y-
dowskich oraz Zwi zku Gmin dokonane w 1997 roku w formie 
ustawy jest nie tylko zgodne ze standardami regulacji wyznanio-
wych obowi zuj cymi w demokratycznym pa stwie prawnym, ale 
równie  i korzystne dla wyznawców religii moj eszowej.  

                                                      
51 Patrz art. 2 ust. 2 Statutu Zwi zku Gmin Wyznaniowych ydowskich w Rze-

czypospolitej Polskiej z 1992 roku, w: W. Wysocza ski, M. Pietrzak, dz. cyt.,  
s. 369.  
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Wolno  religijna w wymiarze pozytywnym i negatywnym 

na przyk adzie orzeczenia Niemieckiego Federalnego  

Trybuna u Konstytucyjnego z 16 maja 1995 roku 
 

Gwarancje wolno ci religijnej wesz y na trwa e do ustawo-

dawstw wspó czesnych pa stw demokratycznych. Trudno dzi  wy-

obrazi  sobie pa stwo w pe ni demokratyczne, które wy czy oby  

z katalogu praw i wolno ci konstytucyjnie gwarantowanych (a tym 

samym chronionych) wolno  religijn . By oby to w jakiej  mierze 

zaprzeczeniem samej istoty pa stwa demokratycznego, sytuuj cego 

przecie  siebie w radykalnej opozycji do pa stwa totalitarnego.  

Powszechna akceptacja wolno ci religijnej jako dobra chronio-

nego Ustaw  Zasadnicz  nie oznacza braku ró nic w pogl dach co 

do jego tre ci oraz granic. Fakt istnienia podobnej dyskusji potwier-

dza mi dzy innymi przegl d tre ci orzecze  trybuna ów konstytu-

cyjnych wielu krajów. 

Prezentowany artyku  podejmuje problem napi cia mi dzy wol-

no ci  religijn  w jej wymiarze pozytywnym i negatywnym, na 

przyk adzie orzeczenia Niemieckiego Federalnego Trybuna u Kon-

stytucyjnego z 16 maja 1995 roku, w sprawie umieszczania krzy y 

w szko ach publicznych. W pierwszej cz ci artyku u analizie pod-

dane zostan  unormowania Konstytucji RFN z 1949 roku w zakresie 

gwarancji wolno ci religijnej, jako podstawa, do której odwo uje si  

wskazane orzeczenie, co u atwi jego rozumienie. W drugiej za  cz -

ci, w oparciu o stwierdzenia zawarte w cz ci pierwszej, przeanali-

zowane zostanie wskazane orzeczenie, z uwzgl dnieniem zda  od-

r bnych. 
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I. Wolno  religijna w Konstytucji RFN z 23 maja 1949 roku 

 
Gwarancje wolno ci religijnej zawarte zosta y w art. 4 Niemiec-

kiej Ustawy Zasadniczej (Grundgesetzt), w rozdziale zatytu owa-
nym prawa zasadnicze. Wymieniony artyku  brzmi nast puj co: 

1. Wolno  wyznania, sumienia, przekona  religijnych i wiato-
pogl dów jest nienaruszalna. 

2. Zapewnia si  swobodne wykonywanie praktyk religijnych. 
3. Nikt nie mo e by  zmuszany do udzia u w wojnie z broni  w 

r ku wbrew swemu sumieniu. Szczegó y ureguluje ustawa 
zwi zkowa1. 

Wymienione w art. 4 GG gwarancje uzupe nia przepis artyku u 
140 GG (137.2 WRV)2: Por cza si  wolno  zrzeszania si  w sto-
warzyszenia religijne. czenie si  stowarzysze  religijnych w obr -
bie terytorium Rzeszy nie podlega adnych ograniczeniom.  

Artyku y 4 GG i 140 GG (137. 2 WRV) posiadaj  fundamentalne 
znaczenie dla analizy niemieckiej formu y prawnej wolno ci religij-
nej. Nie oznacza to jednak, e przepisy te wyczerpuj  konstytucyjne 
regulacje w tej materii. Ustrojodawca w kilku miejscach wyra nie 
nawi zuje do wolno ci religijnej, nadaj c jej konkretny wyraz. Wy-
mieni  tu nale y przede wszystkim art. 6. 2, który deklaruje prawo 
rodziców do religijnego wychowania dzieci, art. 7. 2 i 3, traktuj cy  
o nauce religii w szko ach publicznych, oraz art. 3. 3 i 33. 3, zawie-
raj ce zakaz dyskryminacji kogokolwiek z powodu wyznania czy 
wiatopogl du. 

Jak wynika z przytoczonych przepisów, zakres przedmiotowy 
wolno ci religijnej uj ty zosta  szeroko. Obejmuje tak wolno  su-
mienia, wyznania, przekona , wiatopogl dów, z wyra nym pod-
kre leniem ich nienaruszalno ci, jak i swobod  wykonywania prak-

                                                      
1 Przy cytowaniu Konstytucji Niemieckiej korzystam z przek adu S. Bo yka, 

Konstytucja Niemiec, Warszawa 1993. 
2 Obowi zuj cy obecnie w Niemczech system relacji prawnych, zachodz cych 

mi dzy pa stwem i Ko cio em, ukszta towany zosta  w zasadniczych zr bach w 
okresie Republiki Weimarskiej aktem prawnym powszechnie zwanym Konstytucj  
Weimarsk  (Weimarer Reichsverfassung – WRV) z 11 sierpnia 1919 roku. Posta-
nowienia tego aktu odnosz ce si  do Ko cio ów i zwi zków wyznaniowych (art. 
136, 137, 138, 139 i 141) zosta y inkorporowane do Konstytucji Niemieckiej  
z 1949 roku (art. 140 Grundgesetzt – GG), zachowuj c tym samym moc obowi zu-
j c . 
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tyk religijnych3. Jest tak e znamienne, e art. 18 GG, traktuj cy  
o mo liwo ci utraty niektórych praw zasadniczych ze wzgl du na 
ochron  porz dku demokratycznego, nie wspomina o wolno ci reli-
gijnej. Ustawodawca uznaje tym samym jej specyfik  w porównaniu 
z innymi prawami zasadniczymi. 

Podmiotem wolno ci religijnej jest przede wszystkim osoba 
ludzka. Prawo do wolno ci religijnej jest jej prawem fundamental-
nym, zakorzenionym w jej niezbywalnej i nienaruszalnej godno ci,  
i jako takie nie mo e by  przez pa stwo nadane, natomiast powinno 
by  uznane i chronione4. W szerszym rozumieniu podmiotem wol-
no ci religijnej s  tak e rodzice, art. 6. 2 GG gwarantuje im prawo 
wychowania dzieci zgodnie z w asnymi przekonaniami, oraz wspól-
noty religijne. Gwarancje wolno ci religijnej posiadaj  zatem wy-
miar tak indywidualny, jak i ponadindywidualny. 

Wyk adnia art. 4. 1 GG wskazuje na dwa wymiary gwarantowa-
nej wolno ci religijnej, pozytywny i negatywny5. Wolno  religijna 
w znaczeniu pozytywnym wyra a si  przede wszystkim w wolno ci 
wyboru religii czy wiatopogl du, wolno ci wyra ania (manifesto-
wania) w asnych przekona , swobodzie wype niania praktyk religij-
nych, tak prywatnie, jak i publicznie, indywidualnie czy zbiorowo. 
Wolno  religijna w znaczeniu negatywnym wyra a si  przede 
wszystkim w wolno ci od przymusu zarówno w wyznawaniu jakiej-
kolwiek religii czy wiatopogl du, jak równie  w wype nianiu prak-
tyk religijnych, a tak e w prawie do nieujawniania w asnych prze-
kona  religijnych. 

Regulacja art. 4.1 i 2 GG nie zawiera sformu owania, które na-
k ada oby jakiekolwiek ograniczenie wolno ci religijnej. Brak po-

                                                      
3 Punkt 3 cytowanego art. 4 GG wydaje si  posiada  nieco inny charakter. Sta-

nowi on konkretn  norm  prawn  (w formie zakazu), wyprowadzon  z gwaranto-
wanej wolno ci religijnej (ar. 4. 1 GG). Na jej kszta t wp yn y bez w tpienia tra-
giczne do wiadczenia okresu II wojny wiatowej. 

4 Szerzej na temat godno ci osoby ludzkiej jako podstawy praw i wolno ci:  
J. Krukowski, Godno  ludzka podstaw  praw i wolno ci cz owiek w umowach 
mi dzynarodowych, w: Kultura i prawo. Materia y z pierwszej mi dzynarodowej 
Konferencji na temat podstaw jedno ci europejskiej, red. J. Krukowski, O. Theisen, 
Lublin 1999, s. 179-199. 

5 W komentarzach niemieckich stosowane s  sformu owania: pozytywna wol-
no  religijna (positive Religionsfreiheit) i negatywna wolno  religijna (negative 
Religionsfreiheit). Por. Mangoldt, Klein, Starck, Das Bonner Grundgesetzt. Kom-
mentar, t. 1, art. 4. 1, nr 13. 
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dobnej formu y w przepisie art. 4 GG nie oznacza, e wolno  reli-
gijna w my l ustawodawstwa niemieckiego nie mo e zosta  ograni-
czona. Ju  sam ponadindywidualny wymiar wolno ci religijnej po-
rednio wskazuje na tak  mo liwo . Korzystanie z okre lonego 

dobra konstytucyjnego zawiera w sobie ograniczenie w postaci ana-
logicznych uprawnie  innych podmiotów. Komentatorzy niemieccy 
jako prawn  podstaw  mo liwo ci ograniczenia wolno ci religijnej 
wskazuj  zwykle na art. 2. 1 GG, który swobod  wykonywania pra-
wa podstawowego ogranicza prawami innych, porz dkiem konsty-
tucyjnym i nakazami moralno ci. Triada ta stanowi zdaniem von 
Campenhausena granice wolno ci religijnej6. Powszechne jest rów-
nie  przekonanie, e jakiekolwiek ograniczenie wykonywania prawa 
wynikaj cego z art. 4.1 GG musi znale  konstytucyjne umocowa-
nie. Niedopuszczalne jest zatem ograniczanie wolno ci religijnej w 
drodze ustawy, bez odniesienia do konkretnej normy konstytucyj-
nej7. Jako przyk ad mo e pos u y  problem umieszczania na formu-
larzu zeznania podatkowego informacji o przynale no ci wyzna-
niowej podatnika. Zdaniem Federalnego Trybuna u Konstytucyjne-
go8 wymóg taki nie narusza wolno ci religijnej w jej negatywnym 
wymiarze. Informacja o przynale no ci wyznaniowej warunkuje 
gwarantowan  konstytucyjnie mo liwo  pobierania podatku ko-
cielnego przez uprawnione Ko cio y i zwi zki wyznaniowe. Obo-

wi zek umieszczenia w zeznaniu informacji o przynale no ci wy-
znaniowej Trybuna  wi e zatem z art. 140 GG (137. 6 WRV), który 
uprawnia Ko cio y i inne zwi zki wyznaniowe o statusie korporacji 
prawa publicznego do pobierania od swych cz onków podatku. Ana-
logicznie nale y interpretowa  ujawnienie przynale no ci wyzna-
niowej w momencie przyjmowania osoby (pacjenta) do publicznego 
o rodka leczniczego. Tak e i w tym przypadku pytanie o przynale -
no  wyznaniow  nie narusza prawa do nieujawniania w asnych 
przekona  religijnych. Zgodnie z cytowanym wcze niej art. 140 GG 
(136. 3 WRV), prawo do nieujawniania w asnych przekona  religij-
nych nie jest równoznaczne z zakazem pytania o przynale no  
wyznaniow . W adze maj  do tego prawo, „o ile od tego zale  
pewne prawa i obowi zki lub wymagaj  tego zarz dzone ustaw  

                                                      
6 Zob. A. Von Campenhausen, Staatskirchenrecht, Munchen 1996, s. 69. 
7 Tam e. 
8 BVerfGE 49, 375. 
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badania statystyczne”. Informacja o przynale no ci wyznaniowej 
pacjenta umo liwia realizacje uprawnienia, gwarantuj cego im mo -
liwo  korzystania z opieki duszpasterskiej. Uprawnienie to wynika 
równie  z samego art. 4 GG, gwarantuj cego przecie  nie tylko 
wolno  religijn  w znaczeniu negatywnym, ale i (przede wszyst-
kim) pozytywnym, w tym przypadku prawo pacjenta do korzystania 
z opieki duszpasterskiej w publicznych zak adach leczniczych9. 

 
II. Analiza orzeczenia Federalnego Trybuna u  

Konstytucyjnego z 16 maja 1995 roku 
 
Tre  artyku u 4 GG by a podstaw  licznych rozstrzygni  nie-

mieckiego Federalnego Trybuna u Konstytucyjnego. wiadczy to 
nie tyle o licznych s abo ciach czy wr cz brakach niemieckiego 
systemu prawnego w tej materii, ile wynika z faktu pluralizmu reli-
gijnego i wiatopogl dowego w Niemczech.   

Gor c  dyskusj  wywo a o przywo ane powy ej orzeczenie Try-
buna u z 16 maja 1995 roku, w sprawie umieszczania krzy y w 
szko ach publicznych (tzw. Kruzifixentscheidung). Orzeczenie to, 
zgodnie z którym umieszczenie krzy y w szko ach publicznych na 
terenie Bawarii narusza art. 4. 1 GG oraz art. 6. 2 GG, jest jednym  
z najbardziej kontrowersyjnych orzecze  ostatnich lat. Warto zapo-
zna  si  z uzasadnieniem tego orzeczenia, argumentami, lini  inter-
pretacji norm konstytucyjnych. Problematyka, któr  podj  Trybu-
na , jest niezmiernie wa na, nie tylko dla osób deklaruj cych sw  
przynale no  do okre lonego Ko cio a czy zwi zku wyznaniowe-
go, ale tak e dla osób niewierz cych, dla ca ego spo ecze stwa. 
Dotyka ona bowiem samych podstaw funkcjonowania pa stwa,  
jego rozumienia, zada , znaczenia tzw. „elementów wiatopogl do-
wych” w ca okszta cie warto ci i zasad, na których pa stwo jest 
„zbudowane”. 

Zasadnicza teza orzeczenia brzmi: paragraf 13.1 obowi zuj cego 
w Bawarii prawa szkolnego (Volksschulordnung) jest nie do pogo-
dzenia z art. 4.1 i 6.2 GG, tym samym nie obowi zuje. Sw  argu-
mentacj  Trybuna  opar  na nast puj cych przes ankach: 

                                                      
9 Por. A. Von Campenhausen, dz. cyt., s. 70. 
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1. Art. 4.1 GG gwarantuje wolno  religijn . Obejmuje ona nie 
tylko wolno  „posiadania wiary”, ale tak e wolno  do ycia i dzia-
ania zgodnie z wyznawan  wiar  ( wiatopogl dem). Wolno  reli-

gijna zawiera w sobie w szczególno ci prawo wyznawania wiary 
przez kult i przez symbole, w których wiara ta si  wyra a10. Artyku  
4. 1 GG gwarantuje jednak równie  wolno  „nieposiadania wiary”, 
wolno  niewyznawania jej w jakikolwiek sposób, w tym poprzez 
okre lone symbole. Tre  artyku u 4 GG interpretowa  nale y w 
tym przypadku w powi zaniu z artyku em 6. 2 GG, uznaj cym natu-
ralne prawo rodziców do wychowania swych dzieci, zgodnie z w a-
snymi przekonaniami religijnymi czy wiatopogl dowymi. Rodzice 
maj  prawo do wychowania dzieci we w asnej wierze. Przys uguje 
im tak e prawo ochrony dzieci przed ideami czy przekonaniami, 
które wydaj  im si  fa szywe i szkodliwe11. 

2. Podwa any przez wnosz cego skarg  par. 13 ust. 1 Regula-
minu, na mocy którego w salach lekcyjnych znajduj  si  krzy e, 
Trybuna  interpretuje jako postawienie uczniów w sytuacji przymu-
sowego pobierania nauki „pod krzy em”12. Obecno  krzy a w sa-
lach lekcyjnych szkó  publicznych nie mo e by  porównywana, 
zdaniem Trybuna u, z obecno ci  krzy a w innych miejscach pu-
blicznych. Po pierwsze dlatego, e osoba niewierz ca czy wyznaj ca 
inn  religi  nie jest zmuszana do przebywania w pomieszczeniu, w 
którym znajduje si  symbol, którego nie akceptuje. Po drugie, nie 
bez znaczenia jest fakt, e chodzi o osoby ma oletnie, o nieuformo-
wanym jeszcze w asnym wiatopogl dzie. Obecno  krzy a, nauka 
„pod krzy em”, mo e mie  wp yw na kszta towanie si  ich wiato-
pogl du.  

3. Krzy  jest zdaniem Trybuna u symbolem specyficznie chrze-
cija skim. Nie mo e by  on traktowany tylko jako wyraz (symbol) 

ukszta towanej na warto ciach chrze cija skich zachodniej kultury. 
Tre ci zawarte w symbolu krzy a s  przede wszystkim tre ciami  
o charakterze religijnym. Umieszczenie tego znaku na jakim  bu-

                                                      
10 BVerfGE 93, 1. 
11 BVerfGE 91, 1 (15-17). 
12 „Zusammen mit der allgemeinen Schulpflicht führen Kreuze in Unterrichts-

räumen dazu, dass die Schüller während des Unterrichts von Staat wegen und ohne 
Ausweichmöglichkeit mit diesem Symbol konfrontiert sind und gezwungen werden 
unter dem Kreuz zu lernen”. BverfGE 93, 1 (18). 
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dynku lub w jakim  pomieszczeniu wskazuje, e w a ciciel uto sa-
mia si  z wiar  chrze cija sk . W tym duchu, ci le wyznaniowo, 
rozumiany jest znak krzy a przez osoby niewierz ce lub wyznaj ce 
inn  religi . Uto samiany jest on z chrze cija stwem jako religi , 
jako znak dzia alno ci misyjnej. Traktowanie krzy a tylko jako wy-
razu kultury aci skiej by oby zdaniem trybuna u jego zubo e-
niem.13 Nie mo na równie  wykluczy , argumentuj  s dziowie, e 
obecno  krzy a w salach lekcyjnych wywiera pewien wp yw na 
uczniów. Szko a nie jest tylko miejscem „przygotowania technicz-
nego”, ale pe ni równie  istotn  rol  wychowawcz . W takim kon-
tek cie zawarte w znaku krzy a tre ci o charakterze religijnym mog  
pe ni  rol  przyk adu, który oddzia uje tak e na uczniów nieuto sa-
miaj cych si  z wiar  chrze cija sk . 

4. Napi cie mi dzy pozytywnym i negatywnym wymiarem 
wolno ci religijnej nale y rozwi zywa  w drodze kompromisu, wy-
wa aj c racje stron. W analizowanym przypadku ramy dla tego 
kompromisu stanowi, zdaniem Trybuna u, z jednej strony art. 7 GG, 
pozwalaj cy na uwzgl dnienie w ramach nauki w szkole publicznej 
elementów wiatopogl dowych (np. nauka religii – por. par. 3 ww. 
artyku u), z drugiej za  strony, artyku  4.1 GG, nak adaj cy na pod-
miot publiczny obowi zek ochrony przed przymusem w sprawach 
religijnych i wiatopogl dowych, w stopniu mo liwie maksymal-
nym14. Umieszczenie krzy y w salach lekcyjnych szkó  publicznych 
wykracza, zdaniem Trybuna u, poza granice, jakie stawia ustawo-
dawca obecno ci „elementów wiatopogl dowych” w ramach nauki 
w szkole publicznej. Krzy , jakkolwiek mo e by  równie  interpre-
towany jako symbol korzeni kulturowych Europy, pozostaje nade 
wszystko symbolem stricte religijnym, który jako taki nie przez 
wszystkich jest akceptowany. Umieszczenia tego symbolu w szko-
ach publicznych, które nie mog  by  traktowane jako szko y wy-

znaniowe, jest nie do pogodzenia z art. 4. 1 Konstytucji Federalnej15. 

                                                      
13 BVerfGE 93, 1 (19). 
14 BVerfGE 93, 1 (22). 
15 „Die Anbringung von Kreuzen in Klassenzimmern überschreitet die danach 

gezogene Grenze religiös-weltanschaulicher Ausrichtung der Schule. Wie bereits 
festgeschtelt, kann das Kreuz nicht seines specyfischen Bezugs auf die Glaubensin-
halte des Christentums entkleidet und auf allgemeines Zeichen abendländischer 
Kulturtradizion reduziert werden. Es symbolisiert den wesentlichen Kern der christ-
lichen Glaubensüberzeugung, die zwar insbesondere die westliche Welt in vielfa-
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Analizowane orzeczenie Trybuna u wywo a o w Niemczech, jak 
wspomniano, szerok  dyskusj , szczególnie yw  z oczywistych 
wzgl dów w Bawarii. Nie bez znaczenia by  fakt, e trzech s dziów 
Federalnego Trybuna u Konstytucyjnego zg osi o zdanie odr bne16. 
Konieczne wydaje si  w tym kontek cie przytoczenie istotnych 
punktów ich argumentacji. 

1. Pierwsza cz  argumentacji dotyczy kwestii formalnych. 
Otó  artyku  7 GG stanowi, e ca e szkolnictwo znajduje si   
pod nadzorem pa stwa. Artyku  77 GG z kolei, traktuj cy o dzie-
dzinach podlegaj cych wy cznej kompetencji Zwi zku, nie wspo-
mina o szkolnictwie, jak to czyni  wyra nie np. art. 10 pkt 2 Konsty-
tucji Waimarskiej. Autorzy zdania odr bnego wysnuwaj  st d wnio-
sek, e kompetencje w sprawach szkolnictwa przys uguj  poszcze-
gólnym landom. Tym samym punkt wyj cia w ocenie zasadno ci 
skargi powinno stanowi  prawo obowi zuj ce w Bawarii. 

2. Artyku  131. 2 Konstytucji Bawarii z 2 grudnia 1946 roku 
wymienia jako jeden z naczelnych celów kszta cenia, obok np. po-
szanowania godno ci cz owieka, poczucia odpowiedzialno ci oraz 
otwarcia na wszystko co warto ciowe, dobre i pi kne, równie  sza-
cunek wobec Boga i poszanowanie przekona  religijnych. Artyku  
135, traktuj cy o szko ach publicznych, wyra nie stwierdza, e 
„dzieci b d  w nich nauczane i wychowywane na zasadach wspól-
nych wyznaniom chrze cija skim”17. Sformu owania u ytego przez 
ustawodawc  nie nale y interpretowa  w sensie wyznaniowym. 
Ustawodawcy chodzi o warto ci, które s  wspólne chrze cija skim 
wyznaniom i przede wszystkim normy etyczne z warto ci tych wy-

                                                      
cher Weise geform hat, aber keineswegs von allen Gesellschaftsgliedern geteilt, 
sondern von vielen in Ausübung ihres Grundrechts aus Art. 4 Abs. 1 GG abgelehnt 
wird. Seine Anbringung in der staatlichen Pflichtschule ist daher mit Art. 4 abs.  
1 GG unvereinbar, soweit es sicht nicht um christliche Bekenntnisschulen handelt”. 
BVerfGE 93, 1 (24). 

16 Orzeczenie Trybuna u zapad o wi kszo ci  g osów 5 do 3. Trzej s dziowie 
(Seidl, Söllner i Haas) zg osili zdanie odr bne. Pe ny tekst por. BVerfGE 93,  
1 (25-37). 

17 „Die öffentlichen Volksschulen sind gemeinsame Schulen für alle volks-
schulpflichtigen Kinder. In ihnen werdern die Schüler nach den Grundsätzen der 
christlichen Bekenntnisse unterrichtet und erzogen. Die Nähere bestimmt das 
volksschulgesetz”. Przepis ten wprowadzony zosta  do Konstytucji Bawarii nowel  
z 22 lipca 1968 roku. 
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nikaj ce18. Chodzi o warto ci i normy etyczne, które leg y u podstaw 
chrze cija stwa, tworz ce równie  fundament kultury, okre lanej 
mianem kultury aci skiej. Akceptacja tych warto ci i norm nie jest 
równoznaczna z akceptacj  tre ci wiary chrze cija skiej19. Zaskar-
ony par. 13 regulaminu szkó  publicznych stanowi cz  tej ca o ci, 

jest konsekwencj  przytoczonych norm o randze nieporównywalnie 
wy szej ni  unormowania samego Regulaminu. Umieszczenie krzy-
y w salach lekcyjnych autorzy zdania odr bnego interpretuj  jako 

ukazanie uczniom w sposób po redni i symboliczny tych ponadwy-
znaniowych i wspólnych dla wiata zachodniego warto ci i norm 
etycznych20. 

3. Umieszczenie krzy y w salach lekcyjnych szkó  publicznych 
nie narusza, zdaniem autorów zdania odr bnego, neutralno ci wia-
topogl dowej pa stwa. Wynikaj cy z Konstytucji nakaz wiatopo-
gl dowej neutralno ci nie mo e by  równoznaczny ze zobowi za-
niem pa stwa do indyferentyzmu czy laicyzmu. Inkorporacja do 
Konstytucji Federalnej na mocy art. 140 postanowie  Konstytucji 
Waimarskiej odnosz cych si  do relacji Pa stwo – Ko ció  wskazu-
je, e nakaz neutralno ci nale y interpretowa  nie tyle w duchu izo-
lacji, ile wspó dzia ania obu podmiotów, wspó dzia ania, które nie 
wyklucza aktywnej postawy pa stwa21. 

4. Zaskar ona regulacja par. 13 Regulaminu nie narusza prawa 
podstawowego, wynikaj cego z art. 4. 1 GG. Wnosz cy skarg  nie 
powo uje si  na art. 4. 2 GG, zapewniaj cy mu swobodne wykony-
wanie praktyk religijnych. Nie deklaruje równie  naruszenia przy-
s uguj cej mu wolno ci religijnej w sensie pozytywnym. Nie doma-
ga si  prawa umieszczenia w salach lekcyjnych symbolu wyznawa-
nego przez siebie wiatopogl du. Powo uje si  natomiast na wolno  

                                                      
18 Por. BVerfGE 93, 1 (27). 
19 Tam e. 
20 „Durch das Kreuz im Klassenzimmer werden die in dieser Schulform zu 

vermittelnden überkonfessionellen christlich-abendländischen Werte und ethischen 
Normen den Lehren und Schüllern sinnbildlich vor Augen geführt”. BVerfGE 93,  
1 (28). 

21 „Durch das Anbringung von Kreuzen in Unterrichtsräumen wird die Pflicht 
des Staates zu weltanschaulich- religiöser Neutralität nicht verletzt. Unter der Gel-
tung des Grundgesetzes darf das Gebot der weltanschaulich-religiösen Neutralität 
nicht als eine verpflichtung des Staates zur Indifferenz oder zum Laizismus ver-
standen werden”. Tam e.  
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religijn  w znaczeniu negatywnym, domagaj c si  usuni cia z sal 
lekcyjnych krzy a, poniewa  jest on symbolem wiatopogl du, któ-
rego nie podziela. W rozstrzygni ciu z 5 listopada 1991 roku Trybu-
na  zauwa a22, e ocena, czy i pod jakimi warunkami umieszczenie 
symbolu religijnego w szkole nie narusza przys uguj cej mniejszo-
ciom wolno ci religijnej w sensie negatywnym, nie mo e nie 

uwzgl dnia  wolno ci religijnej rozumianej w sensie pozytywnym, 
przys uguj cej wi kszo ci. Prawo do wolno ci religijnej nie mo e 
by  rozumiane jako prawo udaremniania komukolwiek wyznawania 
okre lonego wiatopogl du23. Orzeczenie Trybuna u z 16 maja 1995 
roku rodzi takie niebezpiecze stwo. 

5. Nie znajduje uzasadnienia, zdaniem autorów zdania odr b-
nego, pogl d, e obecno  krzy a w klasach jest elementem dzia al-
no ci misyjnej. Obecno  tego symbolu ma w Bawarii walor trady-
cji. Znale  go mo na w szpitalach, hotelach, przy drogach. 
 

III. Zako czenie 
 
Problem, którym zaj  si  Trybuna , nale y bez w tpienia do 

grupy problemów o du ym stopniu z o ono ci. Przedstawiona ar-
gumentacja zawarta w samym orzeczeniu, jak i w zdaniach odr b-
nych mo e rodzi  ró ne, cz sto skrajne odczucia. Zasadniczy pro-
blem wydaje si  dotyczy  nie tyle rozumienia znaku krzy a – czy 
jest to znak stricte religijny, czy symbol pewnych warto ci, jako 
fundamentu kultury aci skiej, ile rozumienia i zakresu zasady okre-
lanej w literaturze zasad  neutralno ci wiatopogl dowej pa stwa. 

W tym kontek cie argumentacja autorów zdania odr bnego, e neu-
tralno  ta nie mo e prowadzi  do laicyzmu, do rugowania tre ci  
i symboli religijnych z obszaru ycia publicznego, trafia w sedno 
sprawy. Poza tym wydaje si , e rozstrzygni cie promuje wolno  
religijn  w sensie negatywnym, kosztem jej wymiaru pozytywnego, 
co mo e niepokoi .  

                                                      
22 Por. BVerfGE 85, 94 (96). 
23 BVerfGE 93, 1 (31). 
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Ewolucja podstawowych regulacji wyznaniowych 

w prawie Peru 
 

Peru by o ostatnim z krajów Ameryki aci skiej, który uzyska  
niepodleg o  – 28 lipca 1821 r. Wielu duchownych by o jej or -
downikami, wbrew stanowisku papie a Piusa VII, wyra onym w 
encyklice Etsi longissimo z 30 stycznia 1816 r.1, oraz nieco z ago-
dzonym jego nast pcy – Leona XII2.  

Wspó czesn  Republik  Peru, o powierzchni 1.285.215,6 km 

kw., zamieszkuje ok. 25 mln ludzi. Wed ug oficjalnych danych z 

ostatniego spisu powszechnego (w 1993 r.) w populacji 22 048 356 

osób pod wzgl dem wyznaniowym 88,9 proc. (19 530 338) stanowi-

li katolicy, 7,3 proc. (1 595 494) ewangelicy, 0,3 proc. (553 974) 

wyznawcy innych religii, a bezwyznaniowcy i atei ci 1,4 proc. (310 

498)3. Spo ecze stwo peruwia skie staje si  zró nicowane wyzna-

niowo. O ile w 1940 r. katolicy stanowili 98 proc. w ród mieszka -

ców Peru, w 1961 – 96 proc., w 1981 – 92 proc., to w 1993 ju  nie-

spe na 89 proc.4  

                                                      
1 Zob. A. De Egaña, Historia de la Iglesia en América Española. Desde el 

Decubrimiento hasta comienzos del siglo XIX – Hemiferio Sur, Madrid 1966,  

s. 1061. 
2 Bulla Etsi iam diu z 25 wrze nia 1816 r., zob. H. J. Prien, La Historia del 

Cristianismo en América Latina, Salamanca 1985, s. 398. 
3 M. M. Marzal, Categorías y números en la religión del Perú hoy, w: M. M. 

Marzal, C. Romero, J J. S nchez ed., La religión en el Perú al filo del milenio, 

Lima 2000, s. 23-24. 
4 F. Armas Asín, Libertad religiosa, violencia y Derechos Humanos en el Perú 

de fines del siglo XX, w: La religión en el Perú…, s. 124. 
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Zmiany spo eczne w wiecie, a tak e w stanowisku Ko cio a ka-

tolickiego odno nie do kwestii wolno ci religijnej, by y z trudem 

przyjmowane przez w adze pa stwowe usi uj ce korzysta  z prawa 

patronatu, które zachowa y a  do reformy konstytucji w 1979 r. (I). 

Nowy typ relacji z Ko cio em katolickim zosta  ustalony w uk adzie 

mi dzy Republik  Peru i Stolic  Apostolsk  (II). Mimo konstytu-

cyjnych zasad, regulacji w ró nych ustawach (np. o pracy, ochronie 

zdrowia itp.)5, zobowi za  mi dzynarodowych Peru, przez liczne 

wspólnoty religijne podnoszony jest zarzut braku ustawy o wolno ci 

religijnej, dok adniej reguluj cej t  materi  (III). 

 

I. Od nietolerancji do wolno ci religijnej w przepisach 

 konstytucyjnych 

 
Od pocz tku niepodleg o ci Republika Peru mia a 12 konstytucji, 

czyli rednio jedn  co ka de 15 lat. Oprócz konstytucji by y stano-
wione statuty i normy generalne, czyli cznie mamy 20 aktów 
ustaw zasadniczych6. Z tych, które nosi y nazw  konstytucji (1823, 
1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, 1920, 1933, 1979, 
1993), przedstawione b d  podstawowe regulacje wyznaniowe, przy 
zaakcentowaniu wprowadzanych w nich zmian, z uwzgl dnieniem 
kontekstu spo eczno-politycznego. 

 

a) Invocatio Dei i status religii w pa stwie 
 
W pierwszym z dokumentów niepodleg ego bytu, w tzw. Statu-

cie Tymczasowym z 28 lipca 1821 r., za religi  pa stwa przyj to 
rzymsk , katolick , apostolsk , któr  to rz d zobowi zany by  za-
chowywa , broni  przed jakimikolwiek atakami na jej fundamental-
ne zasady i dogmaty, karz c winnych naruszenia doktryny (art. 1). 

                                                      
5 Zob. np. Ley No 25 327 i Decreto Legislativo No 713 (z 7 listopada 1991), art. 

1: „Pracownik ma prawo minimum 24 godziny ci g ego wypoczynku w ci gu 

ka dego tygodnia, z preferencj  w niedziel ”. www.congreso.gob.pe. 
6 D. García Belaunde, Sobre la problemática constitucional en el Perú de hoy 

(reflexiones al inicio de 2000), w: Constitucionalismo Iberoamericano del siglo 

XXI, coord. D. Valdés, M. Carbonell, México 2000, s. 195-209. 
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Funkcjonariuszem publicznym móg  by  wy cznie wyznaj cy t  
religi  (art. 3)7. 

W pierwszym projekcie ustawy zasadniczej, skierowanym w 

1822 r. do Konstytuanty zebranej na posiedzeniu w Limie dnia  

20 wrze nia, przewidywano, e „Religi  Republiki jest katolicka, 

apostolska i rzymska”. Jej ochrona nie mia a oznacza  wy czenia 

innych. Takie te  stanowisko zajmowali liberalni duchowni, z któ-

rych 26 na czn  liczb  79 deputowanych zasiada o w Kongresie. 

Jednak e po zawi zaniu si  wi kszo ci konserwatywnej do projektu 

dodano klauzul : „z wy czeniem jakiejkolwiek innej” (art. 8). 

Przeciwko temu g osowali m.in. ówczesny przewodnicz cy Kongre-

su ks. Francisco Javier de Luna Pizarro, pó niejszy biskup Limy 

(1845-1855) i ks. Mariano José de Arce8. Uznano za obowi zek 

pa stwa chroni  t  religi  skutecznie poprzez wszystkie rodki 

zgodne z duchem Ewangelii (art. 9)9. W ten sposób ustanowiony 

zosta  przepis, który z niewielkimi przerwami przetrwa  a  do re-

formy konstytucyjnej z 20 pa dziernika 1915 r. Pomini to go tylko 

w Konstytucji Simona Bolivara (La Constitución Vitalica) z 1826 r. 

i Konstytucji konfederacyjnej Peru-Boliwia z 1837 r. Nie zawiera y 

one przepisów ani o ochronie religii katolickiej, ani o zakazie innych 

kultów, aczkolwiek w pierwszej z nich stanowiono wyra nie, e 

                                                      
7 J. Pareja Paz-Soldán, Las Constituciones del Perú, Madrid 1954, s. 415; Por. 

Konstytucja Polityczna Monarchii Hiszpa skiej z 19 marca 1812 r., bezpo rednio 

poprzedzaj ca proklamowanie niepodleg o ci: „W imi  Boga Wszechmog cego, 

Ojca, Syna i Ducha wi tego, autora i najwy szego prawodawcy spo ecze stw...” 

(pocz tek preambu y); art. 12: Religi  narodu hiszpa skiego jest i b dzie wiecznie 

katolicka, apostolska, rzymska, jedyna prawdziwa. Naród j  chroni poprzez m dre  

i sprawiedliwe prawa i zakazuje praktykowania jakiejkolwiek innej”. Wszystkie 

teksty konstytucji zosta y zaczerpni te z bazy danych parlamentu peruwia skiego: 

www.congreso.gob.pe. T umaczenia w asne. 
8 F. Armas Asín, Liberales, protestantes y masones. Modernidad y tolerancia 

religiosa - Perú, siglo XX, Lima 1998, s. 27; J. Pareja Paz-Saldán, Las Consti-

tuciones …, s. 434. Dekret wykonawczy w sprawie ochrony religii Pa stwa zosta  

wydany 19 grudnia 1822 r.  
9 Constitución Política de la República Peruana Sancionada por el Primer 

Congreso Constituyente el 12 de Noviembre de 1823. Pierwsz  konstytucj  niepod-

leg ego pa stwa poprzedza a preambu a z uroczyst  formu  Invocatio Dei:  

„W imi  Boga, pod którego w adz  tworz  si  wszystkie spo ecze stwa i którego 

m dro  inspiruje ustawodawców...”. 
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„religi  Peru jest katolicka, apostolska i rzymska”10. Znaczenie tych 

konstytucji by o niewielkie i krótkotrwa e. Konstytucj  Bolivara 

zast pi a nowa z 18 marca 1828 r. zwana „matk  wszystkich konsty-

tucji”. W kwestii statusu religii w nowej redakcji odtworzono prze-

pis z 1823 r.: „Jego (Narodu) religi  jest katolicka, apostolska, 

rzymska. Naród j  chroni poprzez wszystkie rodki zgodne z du-

chem Ewangelii; i nie zezwoli na praktykowanie jakiej  innej”  

(art. 3); natomiast Invocatio Dei w Preambule zaczerpni to z Kon-

stytucji Monarchii Hiszpa skiej z 1812 r.11 W nast pnej reformie  

z 1834 r. zmieniono tylko czas z przysz ego na tera niejszy zast pu-

j c w art. 3 s owa „nie zezwoli” na „nie zezwala” (art. 2)12. Równie  

w dwa lata po przyj ciu wspomnianej wy ej Konstytucji konfedera-

cyjnej, w Konstytucji z Huancayo, postanowiono, e „Jego (Peru) 

religi  jest katolicka, apostolska i rzymska, któr  si  wyznaje, bez 

zezwolenia na publiczne uprawianie jakiegokolwiek innego kultu” 

(art. 3). Pomini to preambu , a wi c i Invocatio Dei13. Konstytucj  

z 19 pa dziernika 1856 r. og aszano ponownie „ze wsparciem  

Boga”, a w art. 4 w nowej szacie s ownej wyra ano poprzednie idee: 

„Naród wyznaje religi  katolick , apostolsk , rzymsk . Pa stwo j  

chroni wszystkimi rodkami zgodnymi z duchem Ewangelii i nie 

pozwala na publiczne uprawianie adnej innej”14. 

Konstytucj  z 10 listopada 1860 og asza o „Zgromadzenie Naro-

dowe [...] wzywaj c wi tych imion Boga i Ojczyzny”. Proklamo-

wano ponownie Ko ció  katolicki jako pa stwowy i zakazano pu-

blicznego kultu niekatolickiego (art. 4)15. W wydanym trzy lata pó -

niej (w marcu 1863 r.) kodeksie karnym naruszenie tego posta-

nowienia obwarowano sankcj  jednego roku wi zienia dla cele-

                                                      
10 Constitución Política para la República Peruana (1 de Julio de 1826): „En el 

Nombre de Dios…” (uroczysta preambu a); art. 6: „Religi  Peru jest katolicka, 

apostolska i rzymska”. 
11 Constitución Políca de la República Peruana 1828 (18 de marzo de 1828). 
12 Constitución Política de la República Peruana. Dada por la Convención Na-

cional el día 10 de Junio de 1834. 
13 Constitución de la RP. Dada por el Congreso General el día 10 de noviem-

bre de 1939 en Huancayo; J. Pareja Paz-Soldán, Las constituciones..., s. 616. 
14 Constitución de la República Peruana. Dada el 13 de octubre de 1856 y 

promulgada en 19 del mismo mes. 
15 Consticución Política del Perú 10 de Noviembre de 1860. 
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bruj cego go. Zakaz ten, przy pozostawieniu katolicyzmu jako reli-

gii pa stwa oraz utrzymaniu zasady ochrony jej przez pa stwo, 

móg  by  zniesiony w 1867 r., ale i tak ju  w nast pnym roku przy-

wrócono konstytucj  z 186016. Ostatecznie dopiero 20 pa dziernika 

1915 r. parlament usun  drug  cz  artyku u 4 Konstytucji, zaka-

zuj cego publicznego sprawowania kultu niekatolickiego. Wcze-

niej libera owie wygrali kampani  na rzecz sekularyzacji cmentarzy 

(1869) oraz cywilnej formy zawierania ma e stw przez niekatoli-

ków (1897)17.  

W nowej Konstytucji z 1920 r. utrzymano jednak nadal przepis, 

i  „Naród wyznaje religi  katolick , apostolsk  i rzymsk . Pa stwo 

j  chroni (popiera)” (art. 5)18. Dodano natomiast norm , e „Nikt nie 

mo e by  prze ladowany z powodu przekona ” (art. 26). Zarazem 

stopniowo ograniczano wp yw Ko cio a na rodzin . W Konstytucji  

z 1933 r. przyj to wydane wcze niej przez Luisa Miguela Sáncheza 

Cerra dekrety o obligatoryjno ci cywilnej formy zawierania ma -

e stw dla wszystkich Peruwia czyków oraz o rozwodach z 1930 r. 

Konstytucja nie mia a preambu y i Invocatio Dei. W art. 5 zapisano, 

e „Wolno  sumienia i wierzenia jest nienaruszalna. Nikt nie mo e 

by  prze ladowany z powodu swoich przekona ”. „Wszyscy maj  

prawo do pokojowego gromadzenia si , bez przymusu i naruszenia 

porz dku publicznego”. Szczegó y tych zgromadze  mia a regulo-

wa  ustawa (art. 26). Z o enie lubów zakonnych pozbawia o praw 

obywatelskich, na równi z nie maj cymi u ywania rozumu i ubez-

w asnowolnionymi (art. 85). Nast puje okres, który F. Armas Asín 

nazywa czasem „m czenników” i „codziennej przemocy”, mimo 

                                                      
16 Constitución Política del Perú. Sancionada por el Congreso Constituyente de 

1867 (29 de agosto de 1867). Powtórzono przepisy z 1856 r. W czasie debaty  

i podczas g osowa  cz stkowych za utrzymaniem katolicyzmu jako religii pa stwa 

by o 79 deputowanych, przeciw 13; ochron  tej e popar o 71, przy sprzeciwie 11, 

za  zakaz sprawowania publicznego kultu przyj to przy 43 g osach za i 41 prze-

ciwnych. Zob. J. Basadre, Historia de la República del Perú, 1822-1933, Lima 

(1988), 8 ed., s. 1271. 
17 P.J. Klaiber, Iglesia Católica y Poder Político en el Siglo XX, w: La religión 

en el Peru…, s. 88; zob. te : F. Armas Asin, Liberales, protestantes y masones. 

Modernidad y tolerancia religiosa. Perú. S. XIX, Lima 1997. 
18 Constitición para la República del Perú. Dictada por la Asamblea Nacional 

de 1919 y promulgada el 18 de Enero de 1920. 
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cytowanych wy ej konstytucyjnych gwarancji z art. 5 i 2619, a tak e 

z art. 23: „Konstytucja i ustawy chroni  i wi  jednakowo wszyst-

kich mieszka ców Republiki. Mog  by  wydane ustawy specjalne  

z uwagi na natur  rzeczy, ale nie z uwagi na ró nice osób” i art. 24: 

„Nikt nie b dzie zobligowany wykonywa  to, czego nie nakazuje 

ustawa, ani powstrzymywa  si  od tego, czego nie zakazuje”. Prze-

ladowania te dosi ga y zarówno katolików, jak te  ewangelików20. 

Zwracano uwag  na fakt konstytucyjnie gwarantowanego plura-

lizmu religijnego, ale jednocze nie brak równouprawnienia w tej 

materii. W czasie debat nad projektem nowej Konstytucji, w latach 

1978-1979, g os zabra a równie  Konferencja Episkopatu Peru, in-

spirowana postanowieniami Soboru Watyka skiego II21, proponuj c 

w miejsce dotychczasowych regulacji o religii pa stwowej i jej 

ochronie formu , i  w ramach porz dku niezale no ci i autonomii 

Pa stwo uznaje Ko ció  katolicki jako wa ny element w formacji 

historycznej, kulturalnej i moralnej Peru oraz ofiaruje mu swoj  

wspó prac . Pa stwo mo e tak e ustanawia  formy wspó pracy  

z innymi wyznaniami. Ostatecznie formu a o separacji, cho  bez 

u ycia tego s owa, i o wspó pracy zosta a wpisana do nowej Konsty-

tucji22. W ród istotnych róde  przyj tej formu y znajduje si  art. 16 

Konstytucji hiszpa skiej z 1978 r.23  

Powtórzono j  w obowi zuj cej z 1993 r. (art. 50). Odnotowa  

nale y równie  art. 2, w którym gwarantuje si  ka dej osobie „pra-

wo do wolno ci sumienia i religii, w formie indywidualnej lub 

                                                      
19 F. Armas Asín, Libertad religiosa, violencia y Derechos Humanos en el 

Perú, w: La religión en el Perú…, s. 116-117. 
20 Tam e, s. 114-123. 
21 Zob. Konstytucja Gaudium et Spes, nry 42-43 i 76. 
22 Constitución para la República del Perú (12 de Julio de 1979). Art. 3. „Ka -

da osoba ma prawo do (...) wolno ci sumienia i wyznania, w formie indywidualnej  

i wspólnej. Nie ma prze ladowania z powodu idei lub wierze . Kult publiczny 

wszystkich wyzna  jest wolny, zawsze gdy nie narusza moralno ci lub porz dku 

publicznego”. Art. 86: „Wed ug porz dku niezale no ci i autonomii Pa stwo uzna-

je Ko ció  katolicki za wa ny element w formacji historycznej, kulturalnej i moral-

nej Peru. Okazuje mu swoj  wspó prac . Pa stwo mo e tak e ustanawia  formy 

wspó pracy z innymi wyznaniami”. Zob. P. J. Klaiber, Iglesia Católica y Poder…, 

s. 99; J. J. Ruda Santolaria, Relaciones Iglesia-Estado…, s. 61. 
23 Zob. BOE, núm. 311.1, de 29 de diciembre; zob. J. J. Ruda Santolaria, Rela-

ciones Iglesia-Estado..., s. 60. 
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wspólnotowej. Nie ma prze ladowania z powodu pogl dów lub wie-

rze . Praktyki publiczne wszystkich wyzna  s  wolne, zawsze gdy 

nie naruszaj  moralno ci lub nie burz  porz dku publicznego” (art. 

2.3). Równie  i t  Konstytucj  uchwalano „przyzywaj c Boga 

Wszechmog cego”, co uwidoczniono w preambule24. 

 

b) Religijna przysi ga przy obejmowaniu urz dów publicznych  

i prawo patronatu 

 

Konsekwencj  uznania jednej religii za religi  pa stwa oraz  

zasady patronatu by  wymóg sk adania przysi gi religijnej przy 

obejmowaniu urz dów pa stwowych. W pierwszej z Konstytucji  

(z 1823 r.) postanowiono, i  ka dy deputowany wobec Prezydenta 

Senatu z o y przysi g . Pierwsze z pyta  skierowanych do elekta 

brzmia o: „Czy przysi gasz Bogu broni  religi  katolick , apostol-

sk , rzymsk  bez pozwalania na praktykowanie adnej innej w Re-

publice?” Po pozytywnej odpowiedzi na wszystkie pytania pytaj cy 

deklarowa : „Je li to wype nicie, Bóg wam wynagrodzi, je li nie – 

oskar y was” (art. 52). 

Równie  prezydent i jego zast pca byli zobowi zani do przysi gi 

wobec Kongresu, wed ug przepisanej formu y, rozpoczynaj cej si  

od s ów: „Ja, N., przysi gam na Boga i te wi te Ewangelie...” (art. 

87)25. W Konstytucji z 1834 r. wyszczególnione zosta y tak e g ów-

ne zadania: „Ja, N., lubuj  na Boga i te wi te Ewangelie, e b d  

wype nia  wiernie urz d prezydenta, który mi powierzy a Republika; 

e b d  chroni  religi  pa stwa;...” (art. 84).  

Niepodleg e kraje Ameryki aci skiej, odcinaj c si  od prze-

sz ych zale no ci ch tnie powo ywa y si  na prawo patronatu 

                                                      
24 Constitución Política del Perú de 1993. Ratyfikowana zosta a w referendum 

31 pa dziernika 1993 r. Na temat w tpliwo ci co do mocy prawnej tej konstytucji, 

przyj tych rozwi za  w zakresie ochrony wolno ci zob. np.: P. Eguiguren, J. Fran-

cisco, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y habeas data en el constitucional-

ismo peruano, México 1999, s. 31-37; E. Carpio Marcos, Constitución y reelección 

presidencial: el caso peruano, „Boletín Mexicano de Derecho Comparado”, 2000 

nr 3 (98); J.F. Palomino Manchego, Problemas escogidos de la Constitución peru-

ana de 1993, w: Constitucionalismo Iberoamericano…, s. 279-290. 
25 Constitución Política..., 18 de marzo de 1828. 
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wzgl dem Ko cio a i jego sprawy regulowa y w nowych konstytu-

cjach w sposób jednostronny, wyra aj c w ten sposób mentalno  

regalistyczn . Stolica Apostolska formalnie potwierdzi a przywileje 

patronackie tylko prezydentom Peru. Uczyni  to dopiero 5 marca 

1875 r. papie  Pius IX bull  Praeclara inter beneficia26. Jednak ju  

od pierwszej konstytucji z 1823 r. pojawia y si  regulacje dotycz ce 

tej materii. Do uprawnie  Senatu nale a o badanie bulli, dekretów  

i in. dokumentów papieskich oraz decyzje co do ich wykonywania 

lub zatrzymania (art. 90.9)27.  

W nast pnych konstytucjach znacznie je poszerzano. Na przy-

k ad w roku 1826 poddano cenzurze równie  decyzje soborów (art. 

47.10). Ponadto Senat mia  inicjatyw  ustaw ko cielnych (art. 47.4), 

w tym porz dkuj cych wykonywanie patronatu (art. 47.9), propo-

nowa  w adzy wykonawczej list  kandydatów maj cych obj  arcy-

biskupstwa, biskupstwa, kanonie oraz beneficja katedralne (art. 

47.6). Z kandydatów tych prezydent przedstawia  trzech Izbie Cen-

zorów, która dokonywa a ostatecznego wyboru (art. 83.25 i 60).  

Dwa lata pó niej w ród uprawnie  Kongresu wyodr bniono 

prawo do wydawania instrukcji w sprawie zawierania konkordatów 

ze Stolic  Apostolsk , jak te  wyra ania zgody na ich ratyfikacj  

(art. 48.6)28. Spraw  za  prowadzi a w adza wykonawcza (art. 90). 

Jej te  przekazano uprawnienie do oceny dekretów soborowych  

i dokumentów papieskich, z zaanga owaniem w poszczególnych 

przypadkach w adzy ustawodawczej i s downiczej (art. 90.24). 

Równie  do prezydenta nale a  wybór lub prezentacja – stosownie 

do przepisów ustaw – urz dników ko cielnych, zarz dców benefi-

cjów, kanoników, kuratorów (art. 90.26). Zachowa  on te  poprzed-

nie uprawnienia przy obsadzaniu arcybiskupstw, biskupstw (art. 

90.25). W tej materii szeroko potraktowano uprawnienia zgroma-

dzenia departamentu, które mog o wybra  6 kandydatów na biskup-

stwo, z czego po ow  – wed ug potrzeby – pochodz c  spoza diece-

zji, ale z miejscem urodzenia w Republice lub z faktycznym pos u-

giwaniem duszpasterskim w Peru co najmniej od 20 lat i z obywa-

                                                      
26 Zob. J. J. Ruda Santolaria, Los sujetos de Derecho Internacional: el caso de 

la Iglesia Católica y del Estado de la Ciudad del Vaticano, Lima 1995, s. 586-589. 
27 Constitución Política..., 12 de Noviembre de 1823. 
28 Constitución Política..., 18 de marzo de 1828. 
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telstwem niepodleg ego pa stwa Ameryki. Kandydaci byli prezen-

towani Senatowi (art. 75). 

W konstytucji z 1834 r. wyra nie podkre lono uprawnienie pre-

zydenta do wykonywania funkcji zwi zanych z patronatem, wed ug 

przepisów ustaw (art. 85.26)29. Rozstrzyganie spraw spornych zwi -

zanych z sukcesj  patronatów oraz kapelanii ko cielnych zaliczono 

do kompetencji Najwy szych Trybuna ów (art. 118). 

Wed ug J. Klaibera, jezuity, profesora Papieskiego Katolickiego 

Uniwersytetu w Limie, na kszta towanie si  regu  prawnych wywie-

ra y wp yw dwie tendencje: romanizacja (usi owania Rzymu do 

utrzymania instytucjonalnych wp ywów) i antyklerykalny libera-

lizm, staj cy si  coraz agresywniejszy wobec Ko cio a, postuluj cy 

wolno ci, a jednocze nie promuj cy ustawy, które np. domaga y si  

od biskupa zgody rz du na zwo anie synodu, czy nawet na wyjazd 

poza granice kraju30. W najbardziej wyra nej formie wykonywania 

patronatu – obsadzania biskupstw – a  do roku 1860, w przeciwie -

stwie do sytuacji w innych nowych republikach, nie by o konflik-

tów. Wtedy to odnotowano sprzeciw Stolicy Apostolskiej przy mia-

nowaniu biskupem Cuzco Deana Juana Gualterii Valdivi , za  rok 

pó niej sprzeciw rz du Manuela Parda na obj cie arcybiskupstwa 

Limy przez Manuela Lorenza de Velle, desygnowanego przez po-

przedniego prezydenta Balt 31. Sytuacje te nale y postrzega  w kon-

tek cie zaostrzenia sytuacji po decyzjach Zgromadzenia Konstytu-

cyjnego z lat 1855-1856 – w okresie nasilenia kampanii liberalnej – 

o zniesieniu dziesi ciny i s downictwa ko cielnego, co zosta o po-

twierdzone w Konstytucji z 1860 r., za rz dów Ramona Castilli. 

Jeszcze w Konstytucji z 1933 r. w ród uprawnie  Kongresu 

znajdowa  si  wybór arcybiskupa i biskupów, z proponowanej przez 

rz d trójki kandydatów (art. 123). Prezydent proponowa  ich Parla-

mentowi (art. 154.23), za  wybranego prezentowa  Stolicy Apostol-

skiej (art. 154.24). Ostatecznie w 1940 r. prawo to przesz o do jego 

wy cznej kompetencji. Ponadto wed ug obowi zuj cych ustaw 

                                                      
29 Constitución Política..., 10 de Junio de 1834. 
30 Zob. J. Klaiber, La Iglesia en el Perú: su historia social desde la Independ-

encia, Lima 1988, wyd. 2, s. 136-137. 
31 J. J. Ruda Santolaria, Relaciones Iglesia – Estado: reflexiones sobre su mar-

co jurídico, w: La religión en el Perú..., s. 70-71. 



W. Bar 68

prezydent prezentowa  kandydatów do godno ci kanoników kate-

dralnych, kuratorów beneficjów itp. (art. 154.25). Stosuj c si  do 

instrukcji Kongresu móg  negocjowa  i podpisywa  konkordaty ze 

Stolic  Apostolsk  (154.22). Nadawa  równie  bieg lub wstrzymy-

wa  wykonywanie – za zgod  Kongresu – decyzji papieskich (art. 

154.26). Zakres uprawnie  zwi zanych z prawem do patronatu, 

formy jego realizacji, atwo mo na by o poszerzy  – prezydent by  

uprawniony: „Wykonywa  Patronat Narodowy zgodnie z ustawami  

i obowi zuj c  praktyk ” (art. 154.21). Stan taki utrzyma  si  do 

roku 1979. 

W kontek cie patronatu nale y jeszcze odnotowa , e od pierw-

szej Konstytucji przysi g  na ni  sk adali równie  biskupi wobec 

swoich rad i w adz departamentu (art. 189-190). Pocz tkowo w Se-

nacie mogli zasiada  duchowni diecezjalni, ale nie wi cej ni  sze-

ciu (art. 93). Wed ug postanowie  Konstytucji z 1828 r. Senat 

sk ada  si  z trzech senatorów pochodz cych z ka dej prowincji, w 

tym jeden z trzech móg  by  duchownym diecezjalnym (art. 24); w 

1834 r. proporcje te ustanowiono na jeden do pi ciu (art. 25). Jedno-

cze nie wyra nie okre lono, e nie mog  by  deputowanymi oraz 

senatorami arcybiskupi, biskupi, ich wikariusze generalni i kapitu-

larni (art. 21, 25). W Konstytucji z 1933 r. pozbawiono g osu bier-

nego do Kongresu wszystkich duchownych (art. 100)32, a prawa 

obywatelskie traci o si  przez z o enie profesji zakonnej (art. 85.2). 

Ostateczny tytu  do zniesienia zasad patronatu stanowi a reforma 

Konstytucji w 1979 r., wspomniana wy ej, oraz podpisanie uk adu 

ze Stolic  Apostolsk  dnia 18 lipca 1980 r. 

  

II. Uk ad mi dzy Stolic  Apostolsk  i Republik  Peru z 1980 r. 

Dnia 18 lipca 1980 r. w Limie pe nomocnicy stron: Mario Ta-

gliaferri – nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Peru oraz Arturo Garcia 

podpisali uk ad, który po niezw ocznej ratyfikacji i wymianie not 

                                                      
32 W czasie debaty Victor Andrés Belaúnde wyst puj c w obronie Ko cio a  

zaproponowa  przyznanie prawa wyborczego kobietom. Zosta o to odrzucone  

przez libera ów obawiaj cych si  wp ywu Ko cio a na kobiety. Otrzyma y prawa 

wyborcze tylko na szczeblu municypalnym. Zob. P.J. Klaiber, Iglesia Católica...,  

s. 88-89. 
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ratyfikacyjnych dnia 26 lipca tego  roku zacz  z dat  t  obowi zy-

wa 33. Uk ad by  wyra nym zamanifestowaniem ducha wspó pracy 

obydwu podmiotów prawa mi dzynarodowego, co strony potwier-

dzi y w preambule. Doda  przy tym nale y, e w konstytucjonali-

zmie peruwia skim prawie zawsze przewidywano konkordatow  

form  regulacji stosunków z Ko cio em katolickim, o czym wprost 

wiadcz  unormowania konstytucyjne z lat 1856, 1860, 1867, 1920  

i 193334. 

Potwierdzona zosta a pe na autonomia i niezale no  Ko cio a 

katolickiego w Peru (art. 1), osobowo  prawna o charakterze pu-

blicznym oraz zwi zane z tym zdolno ci i wolno ci do udzia u w 

obrocie, w tym do otrzymywania pomocy spoza granic kraju (art. 2). 

Ponadto osobowo  prawn  posiadaj  jednostki organizacyjne Ko-

cio a: Konferencja episkopatu, archidiecezje, diecezje, pra atury, 

wikariaty, instytucje ko cielne, seminaria diecezjalne, parafie i misje 

(art. 3-4). Stolica Apostolska zobowi za a si  do troski, by adna 

cz  Peru nigdy nie nale a a do diecezji z siedzib  poza granicami 

kraju, jak te  by diecezja peruwia ska nie obejmowa a terytorium 

poza granicami pa stwa (art. 5). Diecezja lub inna jurysdykcja ko-

cielna nie cieszy si  osobowo ci  prawn  do czasu, a  Stolica Apo-

stolska powiadomi prezydenta pa stwa. Tryb notyfikacji przyj to 

                                                      
33 AAS 72(1980), s. 807-812. Tekst w j. polskim zob.: J. Krukowski, Konkor-

daty wspó czesne. Doktryna, teksty (1964-1994), Warszawa 1995, s. 374-377. 

Stosunki dyplomatyczne mi dzy Stolic  Apostolsk  i Peru maj  tak d ug  histori  

jak niepodleg e Peru. Do roku 1916 rezydowali w Republice delegaci apostolscy. 

Wtedy to – dekretem Sekretariatu Stanu z 8 maja – ówczesny Jacinto Scapardini 

otrzyma  tytu  internuncjusza (AAS, 1916, s. 213). Natomiast 20 lipca 1917 r. 

placówka zosta a podniesiona do rangi nuncjatury (AAS, 1917, s. 413). Od tego 

czasu misj  nuncjuszy apostolskich pe nili: 1. Lonrenzo Lauri (1917-1921), dla 

ceremonii 100-lecia niepodleg o ci abp Carlos Pietropaoli (1921); 2. José Petrelli 

(1921-1925); dla obchodów 100-lecia Ayacucho abp Tito Trocchi (1924); 3. Sera-

fino Cimino (1925-1928); 4. Cayetano Cicognani (1928-1936); 5. Fernando Cento 

(1936-1946); 6. Luis Arrigoni (1946-1948); 7. Juan Panico (1949-1953); 8. Franci-

sco Lardone (1954-1959); 9. Romulo Carboni (1959-1969); 10. Luis Poggi (1969-

1973); 11. Carlos Furno (1973-1978); 12. Mario Tagliaferri (1978-1985); 13. Luigi 

Dossena (1985-1994); 14. Fortunato Baldelli (1994-1999); 15. Passigato Rino (od 

17 lipca 1999 r.). 
34 Zob. J.J. Ruda Santolaria, Los sujetos de Derecho Internacional: el caso de 

la Iglesia Católica y del Estado de la Ciudad del Vaticano, Lima 1995, s. 290-297. 
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tak e przy znoszeniu ko cielnych jednostek organizacyjnych (art. 6). 

Instytuty zakonne i wieckie mog  si  organizowa  równie  jako 

stowarzyszenia cywilne wed ug prawa peruwia skiego (art. 9): „Dla 

uzyskania wpisu wspólnoty zakonnej wystarczy, e w a ciwy prze-

o ony zadeklaruje wobec w adzy publicznej, jakie s  jej cele oraz 

e jest stowarzyszeniem uznanym przez Ko ció ”35. Zatem nie ma 

potrzeby przeprowadzania pe nej procedury przy zak adaniu stowa-

rzysze , ale wystarczy dope nienie formalno ci rejestrowych.  
Po okresie cis ej zale no ci, zwi zanej z prawem patronatu, Sto-

lica Apostolska uzyska a wzmocnienie niezale no ci w zakresie 
nominacji arcybiskupich, biskupich, koadiutorów z prawem nast p-
stwa, pra atów i wikariuszy apostolskich b d  czasowych zarz d-
ców. Przed og oszeniem takiej nominacji Stolica Apostolska po-
przez Nuncjatur  Apostolsk  w Peru przekazuje stosowne powia-
domienie Prezydentowi kraju. Praktykowan  wcze niej desygnacj  
zast pi o prawo do otrzymania poprzedzaj cej og oszenie notyfika-
cji; sta o si  to zgodnie z posoborow  praktyk . Stolice arcybiskupie 
i biskupie s  zastrze one wy cznie dla posiadaj cych obywatelstwo 
peruwia skie. Oczywi cie nie musz  to by  obywatele Peru z uro-
dzenia, ale tak e naturalizowani, a nawet posiadaj cy podwójne 
obywatelstwo na podstawie umowy z Hiszpani  z 1959 r. (art. 7). 
Jedynym wyj tkiem jest urz d Wikariusza Polowego. Na mocy 
uk adu mo e go obj  wy cznie Peruwia czyk z urodzenia. Ponad-
to, maj c godno  biskupi , b dzie mianowany za zgod  Prezydenta 
(art. 15). 

Duszpasterstwu wojskowemu po wi cono a  7 z 22 artyku ów 
Uk adu. Uznawszy znaczenie Wikariatu Polowego, jak te  szanuj c 
przekonania religijne wi kszo ci spo ecze stwa, Republika Peru 
gwarantuje opiek  religijn  w si ach zbrojnych i policyjnych, obej-
muj c  te  cywilnych pracowników tych formacji (art. 11). Pe ni  j  
kapelani wojskowi, z regu y Peruwia czycy, pochodz cy spo ród 
duchownych diecezji, gdzie znajduj  si  jednostki wojskowe i poli-
cyjne, mianowani przez Wikariusza Polowego, a uznawani odpo-
wiednio przez Naczelne Komendy Instytutów Wojskowych albo 
Najwy sz  Dyrekcj  Policji (art. 17). Kapelanom przys uguj  prawa 
i promocje przewidziane dla cywilnych pracowników wojska lub 

                                                      
35 Zob. Código Civil peruano de 1936, art. 1057. 
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policji (art.14). Wikariuszowi Polowemu przyznano prerogatywy 
w a ciwe genera owi brygady za  kapelanom – kapitana lub równo-
wa ne (art. 13). Stopnie wojskowe i prerogatywy obowi zuj ce w 
dniu wej cia w ycie uk adu zosta y zachowane (art. 12). 

Zosta a równie  zagwarantowana opieka duszpasterska dla kato-
lików przebywaj cych w szpitalach, innych centrach leczniczych,  
a tak e wi zieniach. Do wykonywania funkcji kapelanów w tych 
o rodkach nie wymaga si  obywatelstwa peruwia skiego, konieczne 
jest natomiast skierowanie przez w adze ko cielne i akceptacja 
kompetentnych w adz placówki. Ta grupa kapelanów zosta a zali-
czona do s u by cywilnej pa stwa, ze wszystkimi jej obowi zkami  
i prawami, w tym w zakresie ubezpieczenia spo ecznego (art. 18).  

W dwóch artyku ach – 19 i 20 – zapisano podstawowe regulacje 
zwi zane z edukacj . Gwarantuje si  swobod  Ko cio a do zak ada-
nia centrów edukacyjnych wszystkich stopni, w tym edukacji spe-
cjalnej. Maj  tu zastosowanie powszechnie obowi zuj ce ustawy, 
tak e generalnego dekretu z moc  ustawy o edukacji (Decreto Ley 
19 326). Równie  seminaria diecezjalne oraz o rodki formacyjne 
ciesz  si  uznaniem pa stwa, o ile maj  te  uznanie Konferencji 
Episkopatu Peru, a ich w asne tytu y s  traktowane równorz dnie  
z tytu ami publicznymi drugiego cyklu wy szego (licencjat lub  
magisterium). W edukacji publicznej mog  by  anga owani du-
chowni, tak e cudzoziemcy, ciesz cy si  wszystkimi uprawnieniami 
nauczycieli. 

W szko ach publicznych naucza si  religii. Nauczyciele religii 
musz  mie  misj  od biskupa. Tylko na jego wniosek mog  by  
zatrudniani na tym stanowisku. 

W kwestiach finansowych pozostawiono obowi zuj cy w chwili 
zawierania uk adu system (subwencji dla osób, instytucji i z tytu u 
pos ug). Zwolnione s  od podatków darowizny na cele religijne 
pochodz ce od osób fizycznych (art. 8 i 10). Wskutek zmian w 
przepisach finansowych, niejednolitej praktyki urz dów skarbo-
wych, a wreszcie orzeczenia s du, 29 listopada 1990 r. wydany zo-
sta  dekret (Decreto Legislativo 626), w którym potwierdzono wa -
no  wszystkich zasad i regulacji w sferze obci e  i zwolnie  po-
datkowych, subwencji itd. w odniesieniu do Ko cio a katolickiego, 
zgodnie z Uk adem z 1980 r.36 

                                                      
36 Zob. J.J. Ruda Santolaria, Relaciones Iglesia – Estado..., s. 73-74. 
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III. Parlamentarny projekt ustawy o wolno ci religijnej 

z 2001 r. 

 

Od kilku lat pojawiaj  si  dania oraz projekty specjalnej usta-

wy o wolno ci religijnej, bardziej adekwatnie (ca o ciowo, w randze 

ustawy) i szczegó owo konkretyzuj ce postanowienia konstytucji w 

tej materii. Jednak dotychczas ustawy takiej nie przyj to. Powstawa-

o wiele projektów, jednak by y na tyle parcjalne, nastawione na 

ochron  jednego wyznania, w zale no ci od orientacji projektodaw-

ców, e aden nie pos u y  za podstaw  ustawy. 

Od pa dziernika 2001 r. znajduje si  w uzgodnieniach komisji 

parlamentarnych projekt z o ony przez Natali  Amrima Pl  z De-

mokratycznej Partii „Jeste my Peru”, korzystaj cej z prawa o inicja-

tywie Konstytucji Peru (art. 107)37. 

Propozycje przepisów zawarte zosta y w 14 artyku ach, uj tych 

w cztery rozdzia y. W dyspozycjach generalnych (rozdz. I, art. 1-8) 

potwierdza si  konstytucyjny obowi zek poszanowania i ochrony 

wolno ci sumienia i religii ka dej osoby, jako prawa fundamental-

nego, we wszystkich jego formach wyra ania i praktykowania, w 

formach indywidualnych i wspólnotowych, publicznie lub prywat-

nie. Zakazuje si  wszelkich czynów, ale i zaniedba , które by bez-

po rednio lub po rednio dyskryminowa y osob  ze wzgl du na jej 

przekonania religijne. Nie mo na narusza  tego prawa, ogranicza  

czy interpretowa  wbrew zasadzie równo ci wobec prawa gwaran-

towanej przez Konstytucj . Granicami do korzystania z tego prawa 

s  prawa innych, normy porz dku publicznego oraz dobre obyczaje. 

Przekonania religijne nie mog  te  by  powodem do uchylania si  

od wype nienia obywatelskich, politycznych i innych obowi zków 

okre lonych w Konstytucji i ustawach. Korzystanie z nich nie mo e 

narusza  prawa do obrony osoby i poszanowania jej godno ci jako 

najwy szych celów spo ecze stwa i pa stwa. 

Na u ytek proponowanej ustawy podaje si  definicj  ko cio a, 

wyznania czy instytucji religijnej: jest to zrzeszenie osób fizycz-

nych, które wyznaj  okre lon  wiar , praktykuj  j  i nauczaj  oraz 

                                                      
37 Zob. Proyecto de Ley de Libertad Religiosa para el Perú. Oznaczenie w par-

lamencie: nr 894; www.congreso.gob.pe. 
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szerz . Tylko stowarzyszenia religijne uznane administracyjnie mo-

g  korzysta  z uprawnie  okre lonych w cz ci czwartej projektu. 

Proponuje si  równie  okre li  byty, do których nie stosuje si  

przepisów tej ustawy. Wyj te spod niej zosta y osoby i grupy pro-

wadz ce studia i eksperymenty astrofizyczne, psychologiczne i pa-

rapsychologiczne, wró biarstwo, astrologi  oraz rozprzestrzeniaj ce 

idee i warto ci czysto filozoficzne, humanistyczne i spirytystyczne, 

czarn  magi  i podejmuj ce analogiczne dzia ania. Zakazuje si  

równie  osobom trzecim publicznego u ywania nazw, znaków  

i innych form zewn trznych, w sposób sta y identyfikowanych  

z okre lonym ko cio em, religi . 

W rozdziale drugim (art. 9-10) okre la si  uprawnienia wynika-

j ce z wolno ci religijnej dla poszczególnych osób, jak te  wspólnot 

wyznaniowych. W obydwu przypadkach s  to g ówne jej przejawy, 

a nie wyliczenie taksatywne. 

Wolno  sumienia i religii obejmuje m.in. wolno  wyznawania 

lub nie wybranych w sposób wolny wierze ; manifestowanie ich lub 

nie; zmian , porzucenie w dowolnej chwili; praktykowanie indywi-

dualnie lub wspólnotowo, na sposób publiczny lub prywatny, aktów 

modlitwy lub analogicznych wed ug w asnych przekona ; obcho-

dzenie wi t, celebrowanie rytów, b d  powstrzymywanie si  od 

nich, bez jakichkolwiek form zmuszania; otrzymanie pochówku 

zgodnie z wiar , na jakimkolwiek cmentarzu; otrzymywanie pos ug 

przedstawicieli w asnego wyznania w ka dym miejscu przebywania; 

gromadzenie si  celem rozwoju i praktykowania we wspólnocie 

czynno ci religijnych oraz manifestowania publicznego w asnych 

celów religijnych; otrzymywanie informacji, podawanie ich, jak te  

nauczanie religijne przy u yciu wszelkich rodków, zarówno pu-

blicznych, jak i prywatnych; otrzymywanie edukacji religijnej, mo-

ralnej i etycznej zgodnie z yczeniem rodziców i prawnych opieku-

nów; propagowanie w asnych przekona  poprzez publiczne prezen-

towanie dogmatów czy doktryny bez cenzury uprzedniej; sk adanie 

przysi gi w formie religijnej b d  powstrzymywanie si  od takiej; 

uczestniczenie indywidualne i wspólnotowe w yciu spo ecznym, 

tak e poprzez akty w a ciwe dla w asnych przekona  religijnych. 

Nikt te  nie mo e by  zobowi zany na aden sposób, do manifesto-

wania ich. 
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Do podstawowych uprawnie  wspólnot wyznaniowych zaliczo-

no: sprawowanie swoich misteriów, praktykowanie kultu, spotka  

zwi zanych z celami religijnymi i tworzenie odpowiednich miejsc; 

ustanawianie w asnej struktury organizacyjnej, hierarchii; wybiera-

nie form organizacyjnych zewn trznej aktywno ci, jak te  obsadza-

nie stanowisk; szerzenie wiary przez rodki masowego przekazu; 

ustanawianie i zarz dzanie centrami edukacyjnymi oraz kulturalny-

mi, w których prowadzi  mo na edukacj  sformalizowan  i nie, na 

sposób szkolny lub inny, na ró nych poziomach i w ró nymi sposo-

bami, zawsze z zachowaniem obowi zuj cego w tej materii ustawo-

dawstwa; tworzenie i utrzymywanie zak adów dobroczynnych, 

schronisk, szpitali, wydawnictw i innych dzie  zwi zanych z doktry-

n  wspólnoty; tworzenie i rozwijanie stowarzysze , fundacji zgod-

nie z w asnymi celami; proszenie i przyjmowanie dóbr i wolnych 

datków oraz posiadanie w asnych cmentarzy prowadzonych zgodnie 

z obowi zuj cym w tej materii prawem. 

Rozdzia  trzeci, dotycz cy relacji mi dzy pa stwem i Ko cio em 

katolickim, to zaledwie jeden artyku  (11), w którym stanowi si , e 

opieraj  si  one na zasadzie wzajemnej wspó pracy, wed ug Decreto 

Ley 23 211, aprobuj cego omówiony wcze niej uk ad z 1980 r. 

Uznaniu administracyjnemu wspólnot religijnych i ich skutkom 

po wi cono w projekcie przepisy zawarte w cz ci czwartej (art.  

12-14). Organem uprawnionym do prowadzenia rejestru jest Mini-

sterstwo Sprawiedliwo ci. Warunki takiego uznania maj  by  okre-

lone w przepisach wykonawczych. Wpis do rejestru zwi zków 

wyznaniowych uprawnia do korzystania z nast puj cych przywile-

jów zwi zku uznanego: zwolnie  lub wy cze  podatkowych i cel-

nych istniej cych i przysz ych; uznania ministrów kultu i u atwie  

koniecznych dla wype niania przez nich zada ; nienaruszalno ci 

wi ty  i miejsc kultu oraz przedmiotów przeznaczonych wy cznie 

do kultu, zawsze je li s  w asno ci  ko cielnej osoby prawnej. 

Zwi zki religijne uznane mog  te  zawiera  konwencje z rz dem 

centralnym, rz dami regionalnymi i w adzami lokalnymi. Mi dzy 

innymi mog  one dotyczy  przekazywania czy przyjmowania zada  

i s u b publicznych oraz wspólnej realizacji zada  w obszarze edu-

kacji, kultury, wypoczynku, zdrowia. 
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*  *  * 

 

Oceniaj c poszczególne rozwi zania konstytucyjne w materii 

wyznaniowej nale y uwzgl dnia  ówczesne realia spo eczno-

polityczne. D. García Belaunde uwa a, e najwi ksze znaczenie 

mia y regulacje zawarte w konstytucjach z 1828 i 1979 r. Ta pierw-

sza z uwagi na swój charakter fundacyjny: m.in. wprowadzenie trój-

podzia u w adz, praw fundamentalnych; druga za  po o y a koniec 

dyktaturze, zrezygnowa a z przepisów o prawie patronatu, wprowa-

dzi a nowe instytucje konstytucyjne. Uwzgl dnili my nieco szerzej 

postanowienia konstytucji z 1860 r. z tytu u najd u szego okresu jej 

obowi zywania – a  do 1919 r. Mia a charakter pojednawczy mi -

dzy grupami ekstremalnymi (libera owie, konserwaty ci). Z kolei 

konstytucja z 1933 r. po o y a kres dyktaturze, ale te  rozpocz a 

okres wielu rz dów wojskowych, wielokrotnie wyra nie nieprzy-

chylnych religii i Ko cio owi katolickiemu. W interesuj cej nas 

materii nic nowego nie wprowadzi a konstytucja z 1993 r., gdy  

by a ona przygotowana dla konkretnego celu – reelekcji prezydenta 

Fujimoriego. Owszem, usuni to z niej nieco ekonomizmu poprzed-

niczki, ale w materii wyznaniowej ograniczono si  do powtórzenia 

wcze niejszych unormowa . 

To konstytucja z 1979 r. wp yn a na kszta t uk adu ze Stolic  

Apostolsk  z 1980 r. Nie mo na równie  pomin  faktu ratyfikacji 

przez Peru w 1978 r. Paktu z San José (Konwencji OEA)38 i uznania 

kompetencji Mi dzyameryka skiego Trybuna u Praw Cz owieka w 

1979, zgodnie z dyspozycj  16 konstytucji z tego  roku39. W ten 

                                                      
38 Convención Americana sobre Derechos Humanos: www.cidh.oas.org/ Básic-

os/Basicos2.htm. Konwencj  Organizacji Pa stw Ameryka skich o Prawach Cz o-

wieka z 22 listopada 1969 r. Peru podpisa o 27 lipca 1977 r., dokumenty ratyfika-

cyjne z o y o 28 lipca 1978 r. Zob. Comisión Interamericana de Derechos Huma-

nos, Signatarios y Ratificaciones Convención Americana: www.cidh.oas.org/ Bási-

cos/Basicos2.htm. Zob. W. Bar, Wolno  religijna w latynoameryka skim systemie 

ochrony praw cz owieka, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, t. 4, Lublin 2002,  

s. 73-90; H. Fix-Zamudio, Los Derechos Humanos y su protección juridical y 

procesal en Latinoamerica, w: Derechos Humanos. Memoria del IV Congreso 

Nacional de Derecho Constitucional, t. III, coord. D. Valdés, R. Gutiérrez Rivas, 

México 2001, s. 3-28. 
39 Kompetencje Komisji Praw Cz owieka OEA i Trybuna u Republika Peru 

uzna a 21 stycznia 1981 r. W ci gu niespe na 20 lat sprawy przeciwko Peru stano-
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sposób przyj to mi dzynarodowe zobowi zania tak e w zakresie 

poszanowania wolno ci religijnej (art. 13 Konwencji). Jednak nie 

zawsze by y one wykonywane, o czym wiadcz  oceny Komisji 

Praw Cz owieka, m.in. ostatnia z 1 listopada 2000 r. Najpowa niej-

sze zastrze enia budz  ograniczenia w zakresie wolno ci wyra ania 

opinii (art. 16-17) i przymusowych sterylizacji (art. 21). Pi ta cy-

kliczna informacja nt. praw cz owieka w Peru b dzie przedstawiona 

do 31 pa dziernika 2003 r. (art. 22)40. W raporcie nie by o natomiast 

zastrze e  bezpo rednio dotycz cych realizacji prawa do wolno ci 

religijnej. Jednak trzeba uwzgl dnia  fakt, e wierz cych z moty-

wów religijnych interesuje prawo i praktyka wyodr bnionej w nim 

sterylizacji. Raport dotyczy przymusowych jej aktów. W Peru pod-

nosi si  tak e spraw  sprzeciwu sumienia41 i pomijanie tego  

uprawnienia w ustawodawstwie. Do parlamentu zosta  wniesiony – 

w lipcu 2001 r. – projekt ustawy, której przepisy gwarantowa yby 

pracownikom s u by zdrowia korzystanie z niego w swojej praktyce 

zawodowej42. 

Co do projektu ustawy o wolno ci religijnej, prezentowanego w 

III p., zdania s  podzielone. Dla Ewangelików ju  istnienie uk adu 

ze Stolic  Apostolsk  jest uprzywilejowaniem Ko cio a katolickie-

go. Wed ug M. Almii Bartra, rektora Universidad Peruana Unión, 

ka dy z projektów, jaki by  dotychczas przedstawiany, jest ska ony 

spojrzeniem sekciarskim. Projekt znajduj cy si  aktualnie w Parla-

mencie odbiega od tego, ale ma inklinacje faworyzowania wi kszo-

ci religijnej. Dla J. Klaibera nie jest najwa niejsze mno enie no-

wych ustaw, ale edukacja do wzajemnego poszanowania mi dzy 

                                                      
wi  prawie ¼ wszystkich rozpatrywanych przez Trybuna . Zob. La jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, red. S. García Ramírez, México 

2001. 
40 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre Perú 

CCPR/CO/70/PER; 70o periodo de sesiones. 
41 Na ten temat zob. np.: R. M. Satorras Fioretti, Lecciones de Derecho ecle-

siástico, Barcelona 2000, s. 181-207; Objeción de conciencia, J.L. Soberanes 

Fernández, México 1998. 
42 Proyecto de Ley que garantiza a los profesionales de la salud la absoluta lib-

ertad profesional para ejercer el derecho de objeción de conciencia. W parlamen-

cie: Nro 116. 
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Peruwia czykami, bez wzgl du na ich przekonania religijne43. Nie-

w tpliwie zgodzi  si  mo na, e w a nie podstawowa ustawa ma 

szans  odegra  wa n  rol  w prawnej edukacji spo ecze stwa, co 

prze o y si  równie  na praktyk  korzystania z tego fundamentalne-

go prawa. J.J. Ruda Santolaria proponuje nawet – za przyk adem 

Hiszpanii44 – przygotowanie ustawy organicznej w tej materii. Ju  

prace nad ni  stworzy yby potrzeb  szerokiego konsensu politycz-

nego i spo ecznego (potrzeba wi kszo ci kwalifikowanej do przyj -

cia) i nadawa oby ustawie wy sz  rang 45. Wed ug Fernanda Arma-

sa Asína zauwa ana nietolerancja ma u pod o a nie tyle czynnik 

religijny, co socjalny.  

Ostatecznie da si  ustali  nast puj c  periodyzacj  kwestii wol-

no ci religijnej w prawie Republiki Peru: wiek XIX – czas nietole-

rancji religijnej wobec niekatolików; od 1915 r. do 1979 r. okres 

tolerancji; od 1979 r. etap wolno ci religijnej46, w praktyce znaczo-

ny krwi  – g ównie katolików i protestantów – po rozpocz ciu 

zbrojnej walki przez Komunistyczn  Parti  Peru Sendero Lumino-

so47. Nie zak óca to jednak ogólnie pozytywnej oceny owoców pro-

cesu ewolucji, czyli obowi zuj cych oraz projektowanych w Peru 

regulacji wyznaniowych. 

                                                      
43 Zob. Libertad Religiosa. Actas del Congreso Latinoamericano de Libertad 

Religiosa. Lima-Perú (setiembre, 2000), Lima 2001. 
44 Zob. Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, BOE núm. 

177, de 24 de Julio. 
45 J.J. Ruda Santolaria, Relaciones Iglesia-Estado..., s. 81-82. 
46 Zob. F. Armas Asín, Libertad religiosa, violencia y Derechos Humanos en el 

Perú de fines del siglo XX, w: La religión en el Perú..., s. 110, 132-133. 
47 Zob. W. Bar, Na krwawym szlaku. Sendero Luminoso – prze ladowca, Lublin 

1999, s. 166-259; J. Klaiber, Iglesia, dictaduras y democracia en América Latina, 

Lima 1997, s. 233-278. 
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Od 1919 r. na Ukrainie (a w jej zachodnich regionach – od 

1939 r.) w sferze stosunków religijnych faktycznie wesz o w ycie 

ustawodawstwo radzieckie. Przewa aj ca wi kszo  dokumentów 

normatywnych Ukrai skiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 

(URSR) by a duplikatem aktów Sojuszu Radzieckiego. Specyfik  

prawa radzieckiego wobec wolno ci religijnej i jej podmiotów mo -

na scharakteryzowa  nast puj co:  

– ci g a negacja – pomimo proklamowania w konstytucjach 

URSR1 poszanowania wolno ci sumienia – religijnych praw 

jednostki w wymiarze zarówno indywidualnym jak i wspól-

notowym; 

– cis a reglamentacja dzia alno ci jednostki w tej sferze ycia 

religijnego; 

– pozbawienie organizacji religijnych osobowo ci prawnej oraz 

nie uznanie ich pe noprawnej podmiotowo ci w relacjach wy-

znaniowych; 

                                                      
1 Konstytucja Ukrajins’koji Socialistychnoji Radians’koji Respubliky z 14 be-

reznia 1919 r., Kyjiv 1919; Konstytucjija Ukrajins’koji Socialistychnoji Ra-

dians’koji Respubliky z 15 travnia 1929 r., Charkiv 1933; Konstytucjija Ukraj-

ins’koji Socialistychnoji Radians’koji Respubliky z 30 sichnia 1937 r., Kyjiv 1937; 

Konstytucjija Ukrajiny vid 20 kvitnia 1978 r. nr 888-IX, VVRU (Vidomosti Ver-

chovnoji Rady Ukrajiny – organ urz dowy URSR) nr 18, poz. 268. Zob. wi cej 

Istorija sovetskoj Konstitucyi (v dokumientach) 1917-1956, Moskva 1957; O. My-

ronenko, Istorija Konstytuciji Ukrajiny, Kyjiv 1997. 
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– przewa nie administracyjny charakter pa stwowej regulacji w 

sferze kultów religijnych2. 

Na dzie  dzisiejszy 58% obywateli Ukrainy deklaruje si  jako 

wierz cy, 23% waha si  pomi dzy wiar  a niewiar 3. Od pocz tku 

1991 r. na Ukrainie dwukrotnie wzros a ilo  organizacji religijnych 

ró nych tradycji i wyzna  – z 10810 w roku 1991 do 26049 w roku 

20024. Z nich 96,7% przyznaje si  do tradycji chrze cija skiej5.  

W ci gu ostatnich lat znacznie zmniejszy o si  regionalne zró ni-

cowanie dynamiki wzrostu aktywno ci religijnej6. Eksperci zauwa-

aj , e etap renowacyjny, tj. legalizacja dzia alno ci organizacji 

religijnych, masowe tworzenie grup religijnych, budownictwo 

wiaty  i kaplic oraz cz ciowe rozwi zanie problemu restytucji 

wiaty , dobieg  ko ca i sytuacja religijna w pa stwie ustabilizo-

wa a si 7. 

Ze wzgl du na transformacj  ustrojow  oraz odzyskanie niepod-

leg o ci Ukraina odzyska a mo no  samodzielnego stanowienia 

prawa. Instytucje prawne o charakterze totalitarnym s  przekszta -

                                                      
2 Szerzej na temat kultów religijnych (w tym wypadku kursywa zosta a u yta w 

celu uwidocznienia charakterystycznego dla radzieckich aktów prawnych zjawiska 

niedoprecyzowania terminologicznego. W tym okresie w Ukrai skiej Socjalistycz-

nej Republice Radzieckiej u ywa si  zamiennie okre le : wspólnota religijna, 

grupa religijna, zrzeszenie religijne, towarzystwo religijne, grupa wierzacych etc.). 

Zob. Kulturne budivnyctvo v Ukrajinskij RSR 1917–1959, zbirnyk dokumentiv, 

Kyjiv 1959; Vidokremlennia cerkvy vid derzhavy i shkoly vid cerkvy, uporaidnyk N. 

Cherliunchakevych, Hkarkiv 1926; M. Holodnyj, Radzianske zakonodavstvo pro 

relihijni kulty, Kyjiv 1974; K. Lytvyn, A. Pshenychnyj, Zakonodavstvo pro relihijni 

kulty: zbirnyk dokumentiv i materialiv, Kyjiv 1973; J. M. Boche ski, Lewica, reli-

gia, sowietologia, Warszawa 1996.  
3 Cerkovno-religijna sytuacija v Ukrajini: stan i tendenciji rozvytku, Centr Ra-

zumkova 2000, red. L. Shanhina, Kyjiv 2001, s. 267. Zdecydowanie religijnymi 

deklaruje si  jednak tylko 3,8% - dane za: „Ludyna i svit”, kviten 2000. 
4 Dane statystyczne co roku podaje Pa stwowy Urz d do Spraw Religii. Dekret 

Prezydenta Ukrainy z dn. 14 listopada 2000 r. reglamentuj cy dzia alno  tego 

Urz du zob. OVU (Oficijnyj visnyk Ukrajiny – organ urz dowy Prezydenta Ukra-

iny) 2000 nr 46, poz. 66. 
5 N. Karpachova, Zvit upovnovarhenoho z prav ludyny za 2000 rik, Kyjiv 2001, 

s. 225. 
6 V. Vaskovskyj, Rozvytok relihijnoji merezhi v Ukrajini: rik 2000, „Natsional-

na bezpeka i oborona” 2001 nr 3, s. 52. 
7 Cerkovno-religijna sytuacija v Ukrajini: stan i tendencji rozvytku, Centr Ra-

zumkova 2000, red. L. Shanhina, Kyjiv 2001, s. 206-210; 261-265. 
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cane w odpowiedniki demokratyczne. Obowiazuj ce normy prawne 

podlegaj  weryfikacji w oparciu o dokumenty i zasady prawa mi -

dzynarodowego.  

 
1. ród a prawa wyznaniowego 

 

Do systemu ustawodawstwa ukrai skiego nale  m. in. normy, 

które reguluj  problemy zwi zane z wolno ci  sumienia, religii  

i przekona  zarówno jednostki jak i grupy osób. Normy te by y two-

rzone przez lata historii ukrai skiej – od Rusi Kijowskiej, Ksi stwa 

Halicko-Wo y skiego, przez Kozaczczyn , polskie i rosyjskie zabo-

ry, Narodn  Rad  i Hetmanat, stalinowsk  i hitlerowsk  okupacj , 

Ukrain  Radzieck  a  do odzyskania niepodleg o ci8. Nie stanowi  

one na Ukrainie odr bnej ga zi prawa, jak na przyk ad w Niem-

czech, Austrii czy we W oszech. Jednak wa no  fenomenu praw 

religijnych cz owieka oraz ilo  aktów normatywnych w tej sferze 

pozwalaj  na podj cie próby zdefiniowania ukrai skiego prawa 

wyznaniowego. Przyj  mo na, e jest to zbiór obowi zuj cych 

norm prawa, promulgowanych przez pa stwo w formie ustaw, 

aktów wykonawczych, ratyfikowanych dokumentów mi dzynaro-

dowych, które reguluj  stosunki prawne w sferze praw cz owieka  

i obywatela do wolno ci sumienia, religii i przekona  oraz status 

prawny organizacji religijnych w pa stwie ukrai skim9. Fundamen-

tem takich przepisów jest niew tpliwie prawo naturalne i bogactwo 

ukrai skich tradycji prawnych. Zadaniem prawa w sferze stosunków 

wyznaniowych ma by  gwarancja efektywnej i pe nej realizacji 

praw religijnych wszystkich osób i grup, które legalnie przebywaj  

na terytorium danego pa stwa.  

ród ami pozytywnymi ukrai skiego prawa wyznaniowego s  

przede wszystkim: 

– Konstytucja Ukrainy z dnia 28 czerwca 1996 r.10; 

                                                      
8 O wszystkich tych formach pa stwowo ci ukrai skiej w j zyku polskim zob. 

A. Chojnowski, Ukraina, Warszawa 1997. 
9 Por. definicj  polskiego prawa wyznaniowego podan  przez H. Misztala, w: 

Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 23. 
10 VVR (Vidomosti Verchownoji Rady Ukrainy – dziennik ustaw ukrai skich, 

urz dowy organ parlamentu ukrai skiego) 1996 nr 30, s. 141.  
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–  ustawa o wolno ci sumienia oraz organizacjach religijnych  

z dnia 26 kwietnia 1991 r. (dalej: ustawa o wolno ci sumie-

nia)11. 

Do róde  prawa wyznaniowego nale  równie  przepisy ustaw: 

o alternatywnej (zast pczej) s u bie wojskowej z dnia 12 grudnia 

1991 r.12, o edukacji z dnia 23 maja 1991 r.13, o w asno ci z dnia  

7 lutego 1991 r.14, oraz normy kodeksów: rodzinnego15, karnego16, 

cywilnego17. 

Ponadto art. 9 cz. 3 ustawy o wolno ci sumienia przewiduje za-

wieranie umów bilateralnych pomi dzy poszczególnymi zarz dami 

organizacji religijnych a organami w adzy pa stwowej. Ustawodaw-

ca jednak nie precyzuje ani warunków ani trybu zawierania takich 

umów, ani problematyki, która mo e by  przez nie regulowana. 

Takie umowy w przysz o ci z pewno ci  stan  si  dodatkowym 

ród em prawa wyznaniowego, tak jak to ma miejsce w wi kszo ci 

pa stw europejskich. Od 1991 r. na Ukrainie, zarówno na szczeblu 

pa stwowym jak i samorz dowym, zosta o podpisanych szereg ta-

kich umów, w których deklarowana jest wspó praca pomi dzy ko-

cio ami a organami w adzy pa stwowej w rozwi zywaniu kwestii 

spornych w sferze opieki religijnej w wojsku, wi zieniach, szpita-

lach etc18. Nale y jednak zaznaczy , e przewa nie umowy te maj  

                                                      
11 VVR 1991 nr 25, poz. 283 (z pó n. zm. – najwa niejsze z nich: VVR 1994 nr 

13, poz. 66 oraz VVR 1996 nr 3, poz. 11. Pierwsza poprawka wprowadzi a mo li-

wo  korzystania z jednej wi tyni przez dwie lub wi cej grup religijnych tzw. 

pocherhove korystuvannia; druga reglamentowa a dzia alno  osób duchownych – 

obcokrajowców, misjonarzy etc. Obydwie modyfikacje wywo a y ostr  dyskusj . 

Zob.: H. J. Biddulph, Religious Liberty and Ukrainian State: Nationalism versus 

Equal Protection, „BrighamYuong University Law Review, J. Reuben Clark Law 

School” 1995 nr 2, s. 321-344. 
12 Nr 1975 – XII, w redakcji z dnia 18 lutego 1999 r. nr 437 – XIV, VVR 1999 

nr 15, poz. 86. 
13 Nr 1060 – XII, w redakcji z dnia 23 marca 1996 r. nr 100/96 BP, VVR 1996 

nr 21, poz. 84. 
14 Nr 697 – XII, VVR 1991 nr 20, poz. 249. 
15 Z dnia 20 czerwca 1969 r., nr 2006 – VII, VVRU 1969 nr 26, poz. 204  

(z pó n. zm.). 
16 Z dnia 5 kwietnia 2001 r., VVR 2001, nr 25-26, poz. 131. 
17 Z dnia 18 lipca 1963 r., VVR 1963 nr 30, poz. 463 (z pó n. zm.). 
18 S  to m. in.: Memorandum chrystyjanskych konfesii na Ukrajini pro vidmovu 

vid nasylla u vyrishenni mizhkonfesijnych stosunkiv 1997 roku, „Ludyna i svit”, 
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bardziej charakter demokratyczny i polityczny (pozaprawny). Po-

nadto, czasami staj  si  ród em dyskryminacji przedstawicieli nie-

dominuj cych w danym regionie organizacji religijnych19.  

Orzecznictwo s dowe nie ma dla róde  ukrai skiego prawa wy-

znaniowego tak wa nego znaczenia jak w systemie prawa tradycji 

anglosaskiej. Na dzie  dzisiejszy do s dów ukrai skich lub mi dzy-

narodowych nie wp yn a adna skarga indywidualna o naruszenie 

praw religijnych na Ukrainie20. Wi kszo  skarg s dowych dotyczy 

maj tku organizacji religijnych, w pierwszej kolejno ci – wi ty 21. 

Niektóre z tych skarg znalaz y ostateczne rozstrzygni cie w S dzie 

Najwy szym Ukrainy, tworz c precedensy dla ni szych instancji22. 

Wa nym ród em ukrai skiego prawa wyznaniowego sta o si  

wyja nienie Najwy szego S du Arbitra owego z dnia 29 lutego 

1996 r. w prawie stosowania ustawy o wolno ci sumienia23. Do 

kompetencji s dów arbitra owych na Ukrainie nale  wszystkie 

spory mi dzy organizacjami religijnymi, jak równie  sprawy doty-

cz ce przekazania maj tku wyw aszczonego na w asno  pa stwa,  

z wyj tkiem spraw dotycz cych ustania dzia alno ci organizacji 

religijnych oraz zaskar ania decyzji organów pa stwowych odno-

nie do posiadania i zarz dzania pomieszczeniami przeznaczonymi 

                                                      
serpen 1997, s. 25-26; Memorandum pro spivpraciu Vseukrajinskoji Rady Cerkov  

i relihijnych orhanizacij, Ministerstva informaciji ta Derzhavnoho komitetu  

u spravah religiji pro spivpraciu u vysvitlenni cherez mas-media problem relihijno-

cerkovnoho zhyttia 1998 roku, „Ludyna i svit”, berezen 1998, s. 27-28. 
19 J. Reshetnikov, Problemy religijnoji svobody v Ukrajini, w: Religijna svobo-

da v Ukrajini: mas-media, shkola i tserkva jak faktory suspilnoho utverdzennia, 

Kyjiv 2001, t. 5, s. 155.  
20 N. Karpachova, Zvit upovnovarhenoho z prav ludyny za 2000 rik, Kyjiv 

2001, s. 250. 
21 Szczegó owo o tym zob.: D. Lylak, Sudovyj zakhyst majnovykh prav relihij-

nykh orhanizacij, w: Svoboda virowyznannia. Cerkwa i derzhawa w Ukraini,  

w: Dokumenty mizhnarodnoji konferencji, Kyjiv, 28-30 veresnia 1994, s. 157-166; 

S. Kovalenko, Dejaki problemy jurydychnoho zahystu majnovykh prav relihijnykh 

objednan v Ukrajini, w: tam e, s. 167-171. 
22 Na przyklad zob. decyzj  Kolegium do spraw cywilnych S du Najwy szego 

Ukrainy z 13 sierpnia 1997 r., „Jurydychnyj visnyk Ukrajiny”, nr 42 (278), 19-25 

zhovtnia 2000 roku. 
23 Komentar Vyshchoho Arbitrarhnoho Sudu, nr 02-5(109) z dnia 29 lutoho 

1996 r., Zbirnyk rishen’ ta arbitrazhnoji praktyky Vyzchoho Arbitrarnoho Sudu 

Ukrajiny 1992, nr 2, s. 98-102, z pó n. zm. 
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do sprawowania kultu oraz maj tkami organizacji religijnych. We-

d ug art. 16 i 17 ustawy o wolno ci sumienia pytania te nale  do 

kompetencji s dów jurysdykcji ogólnej, w trybie przewidzianym 

Kodeksem post powania cywilnego24. 

 

2. G ówne zasady relacji pa stwowo-ko cielnych 

 

W sferze relacji wyznaniowych Ukraina rz dzi si  przede wszy-

stkim zasadami: 

1) zagwarantowania ka demu wolno ci sumienia,  

2) oddzielenia ko cio a od pa stwa,  

3) zakazu dyskryminacji ze wzgl du na przynale no  religijn  i 

przekonania,  

4) niezale no ci i autonomii organizacji religijnych,  

5) przezwyci ania przez pa stwo negatywnych skutków po-

przedniej polityki pa stwowej wobec religii i ko cio a. 

Wed ug art. 35 Konstytucji Ukrainy „ka dy ma prawo do wolno-

ci swiatopogl du i wyznania”25. Prawo to obejmuje „wolno  wy-

znawania ka dej religii b d  nie wyznawania adnej, swobodne (bez 

przeszkód) sprawowanie, indywidualnie lub wspólnie z innymi, 

kultów religijnych i rytualnych obrz dów, prowadzenie dzia alno ci 

religijnej” (art. 35 cz. 1). Zgodnie z powszechnie przyj tymi zasa-

dami, na Ukrainie prawo do wolno ci wiatopogl du i wyznania 

zagwarantowane zosta o ka demu cz owiekowi, a wi c obejmuje 

ono nie tylko obywateli, lecz tak e cudzoziemców oraz bezpa -

stwowców26. Prawo jednostki do wolno ci religijnej obejmuje, po 

pierwsze, wolno  wybierania, posiadania lub zmiany przekona : 

religijnych, areligijnych czy ateistycznych oraz opcji wiatopogl -

                                                      
24 Gospodarho-procesualnyj Kodeks Ukrajiny z dn. 6 listopada 1991, VVR nr 6, 

poz. 56; Cyvilno-procesualny Kodeks Ukrajiny z dn. 18 lipca 1963 r. VVR nr 30, 

poz. 464 (pó n. zm.).  
25 W tpliwo ci budzi terminologia przyj ta w Konstytucji, a mianowicie ogra-

niczenie wolno ci religijnej jedynie do wiatopogl du wolno ci i wyznania. 
26 Por. art. 26 cz. 1 Konstytucji Ukrainy: “Cudzoziemcy oraz bezpa stwowcy, 

którzy legalnie przebywaj  na Ukrainie, korzystaj  z tych samych praw i wolno ci, 

jak równie  maj  takie same obowi zki, jak obywatele Ukrainy, z wyj tkami poda-

nymi w Konstytucji, ustawach lub umowach mi dzynarodowych wi cych Ukra-

in ” (t umaczenie autora). 



Podstawowe regulacje wyznaniowe w prawie ukrai skim 85

dowych. Po drugie, prawo do samodzielnego lub razem z innymi 

sprawowania kultu religijnego, obrz dów rytualnych oraz prowa-

dzenia dzia alno ci religijnej. Faktycznie, w tym aspekcie, oznacza 

prawo ujawniania na zewn trz, manifestowania swojej wiary lub 

przekona  oraz dzia ania zgodnie z wiar  lub przekonaniami. cz-

nie z tym przepisem nale y analizowa  art. 34 cz. 1 Konstytucji, w 

której zagwarantowane zosta o prawo do wolno ci my li i s owa 

oraz prawo do swobodnego rozpowszechniania swoich pogl dów  

i przekona . Ponadto, poj cie dzia alno ci religijnej otrzymuje w 

jurysprudencji ukrai skiej szerokie t umaczenie – obejmuje ono 

korzystanie ze rodków masowego przekazu, dzia alno  misyjn , 

wychowawcz , o wiatow , wydawnicz  oraz charytatywn 27. Kon-

stytucyjne gwarancje wolno ci religijnej na Ukrainie na ogó  odpo-

wiadaj  standardom mi dzynarodowym. Pewien niepokój budzi 

jednak brak w sformu owaniu konstytucyjnym zwrotu „publicznie 

lub prywatnie”, co mo e powodowa  t umaczenie tego przepisu 

wykluczaj ce organizacje religijne z dialogu spo ecznego. 

W art. 3 ustawy o wolno ci sumienia sformu owanie prawa do 

wolno ci religijnej jest zbli one, aczkolwiek zawiera ono dwa pod-

stawowe ograniczenia. Po pierwsze, ustawodawca ogranicza zakres 

podmiotowy tego prawa wy cznie do obywateli ukrai skich. Po 

drugie, w zakresie przedmiotowym zagwarantowano tylko „spra-

wowanie kultów religijnych oraz otwarte wyra anie przekona  reli-

gijnych lub ateistycznych”. Nale y jednak zaznaczy , e po przyj -

ciu Konstytucji jako ustawy zasadniczej o dzia aniu bezpo rednim 

równie  w sferze praw religijnych, przepis ten nie powinien stwa-

rza  trudno ci w korzystaniu z praw religijnych. 

Niestety, zarówno w Konstytucji jak i w ustawie brakuje wyra -

nego wyliczenia oraz gwarancji poszczególnych religijnych praw 

jednostki28. Co najmniej prawa do tworzenia organizacji religijnych 

i przynale no ci do nich. 

W Konstytucji ustawodawca formu uje zasad  oddzielenia ko-

cio a od pa stwa oraz szko y od ko cio a nadaj c jej – w porów-

                                                      
27 Por. S. Bublyk, Relihijeznavstvo, Kyjiv 1998, s. 290-297; Jurydychna ency-

klopedija, t. 2 , Kyjiv 1999, s. 216-217. 
28 Por art. 2 polskiej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolno ci 

sumienia i wyznania, Dz. U. Nr 29, poz. 155 z pó n. zm. 
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naniu z poprzedni  Konstytucj  z 1978 r. – inne koncepcyjnie zna-

czenie. Uzyskuje to stwierdzaj c w ostatniej cz ci art. 35, e „ ad-

na religia nie mo e by  uznana jako pa stwowa”, i w art. 15 – „ ad-

na ideologia nie mo e by  uznana jako pa stwowa”. Mimo tego 

sposób t umaczenia modelu separacji ukrai skiej znajduje si  w 

procesie kszta towania. Optymalnym wydaje si  rozumienie Ukra-

iny jako pa stwa wieckiego. adna religia lub przekonanie nie 

mog  by  uznane jako pa stwowe lub powszechnie obowi zuj ce. 

Pa stwo jest neutralne (bezstronne) wobec religii i wyzna 29. Pa -

stwo gwarantuje wiecki charakter dzia alno ci organów pa stwo-

wych na wszystkich szczeblach w adzy, jak równie  wiecki charak-

ter edukacji w pa stwowych zak adach edukacyjnych. Wed ug art. 5 

ustawy o wolno ci sumienia dodatkowy zakaz, obowi zuj cy orga-

nizacje religijne – „spe niania funkcji pa stwowych” czyli spra-

wowania w adzy pa stwowej, jak równie  zakaz „uczestniczenia  

i wspierania dzia alno ci partii politycznych” – podkre la zasad  

oddzielenia ko cio a od pa stwa. Nie ogranicza on jednak mo liwo-

ci udzia u cz onków organizacji religijnych w procesach politycz-

nych, na przyk ad w wyborach. Zgodnie z art. 6 ustawy o wolno ci 

sumienia na Ukrainie gwarantowana jest wolno  bada  nauko-

wych, bez wzgl du na ich zgodno  lub nie z przekonaniami religij-

nymi lub ateistycznymi. 

W Konstytucji zosta a proklamowana zasada równouprawnienia  

i zakaz dyskryminacji ze wzgl du na przekonania religijne lub inne: 

„wszyscy ludzie s  [...] równi [...] w prawach” (art. 21), „obywatele 

maj  równe konstytucyjne prawa i wolno ci oraz s  równi wobec 

prawa” (art. 24). Zasada ta zosta a okre lona równie  od strony ne-

gatywnej – „nie mo e by  przywilejów lub ogranicze  ze wzgl du 

                                                      
29 Na temat ró nych modeli pa stwa wieckiego zob.: N. Koshy, Wolno  reli-

gijna w zmieniaj cym si  wiecie, Kraków 1998, s. 61-84; H. Misztal, Wolno  

religijna i jej gwarancje prawne, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. 

H. Misztal, Lublin 1999, s. 34-38; M. Pietrzak, Demokratyczne wieckie pa stwo 

prawne, Warszawa 1999, 123-153; V. Coul Derem (mol.) Perspektyvy shchodoreli-

hijnoji svobody: porivnialna struktura, w: Relihijna svoboda i prava ludyny: prav-

nychi aspekty, t. 2, Lviv 2001, s. 45-53; E. O. Benito, Likvidacja vsich form neter-

pymosti j dyskryminaciji na pidstavi relihiji ta perekonan, w: tam e, s. 312-315. 

równiez niektóre decyzje Trybuna u Praw Cz owieka, na przyk ad Darby Case, 

187, Eur. Ct. H. R. (ser. A) 1990. 
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na [...] religijne oraz inne przekonania” (art. 24 cz. 2)30. Zgodnie  

z zasadami mi dzynarodowymi w jurysprudencji ukrai skiej 

równo  t umaczy si  nie w znaczeniu czystego egalitaryzmu, lecz 

bior c pod uwag  kryteria wyró niaj ce organizacje religijne, np. 

kulturalne lub historyczne powi zanie ze spo ecze stwem31. 

Ustawa o wolno ci sumienia równie  wyra nie formu uje zasad  

równo ci obywateli we wszystkich sferach ycia spo ecznego nieza-

le nie od ich stosunku do religii, gwarantuje równ  mo liwo  edu-

kacji pa stwowej, nie dopuszcza ogranicze  w prawach obywatel-

skich, a równie  daje mo liwo  nie podawania w dokumentach 

publicznych przynale no ci religijnej.  

W aspekcie wspólnotowym wolno ci religijnej Konstytucja w 

art. 36 wymaga równo ci wobec prawa wszystkich zrzesze  obywa-

teli, a w ustawie o wolno ci sumienia konkretyzuje ten wymóg w 

stosunku do organizacji religijnych. Ma to miejsce szczególnie w 

opodatkowaniu, dost pie do rodków masowego przekazu etc. 

Wa n  zasad  prawa wyznaniowego Ukrainy jest zasada nieza-

le no ci oraz autonomii organizacji religijnych. Zgodnie z t  zasad  

organizacje religijne s  tworzone i dzia aj  wed ug w asnej hierar-

chicznej i instytucyjnej struktury, wybieraj , wyznaczaj  lub zmie-

niaj  w adze zgodnie z w asnymi statutami (art. 7 ustawy o wolno ci 

sumienia). Pa stwo „nie ingeruje w dzia alno  organizacji religij-

nych, przyjmuje do wiadomo ci i szanuje ich tradycje oraz we-

wn trzne przepisy” o ile nie s  one sprzeczne z obowi zuj cym 

prawem (art. 5 ustawy).  

                                                      
30 Deklaracja ONZ w sprawie wyeliminowania wszelkich form nietolerancji  

i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniach z dnia 25 listopada 1981 r.  

w art. 2 pkt.1 w nast puj cy sposób definiuje termin dyskryminacja: „jakiekolwiek 

ró nicowanie, wyj tek, ograniczenie lub uprzywilejowanie ze wzgl du na wyzna-

wan  religi  lub wierzenia maj ce na celu lub powoduj ce zniszczenie lub zaprze-

stanie wyznawania, korzystania lub realizacji ze wzgl du na równo  praw i pod-

stawowych wolno ci cz owieka”. Tekst polski za: Prawo wyznaniowe, opr.  

W. Uruszczak, Kraków 1997, s. 48-51, w j zyku angielskim: Twenty–five Human 

Rights Documents, New York 1994, s. 95. 
31 S. Bublyk, Relihijeznavstvo, s. 265. Nale y zwrócic uwag , e z zasad  

równouprawnienia nie jest sprzeczny obowi zek pa stwa sprzyjania „...rozwojowi 

[...] tradycji oraz kultury ukrai skiej [...] jak równie  [...] to samo ci  religijnej 

narodów autoktonnych i mniejszo ci narodowych” (art. 11 Konstytucji Ukrainy). 
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Ostatnia zasada – zwalczania negatywnych skutków poprzedniej 

polityki pa stwowej wobec religii i organizacji religijnych – prze-

widuje wydanie szeregu aktów organów w adzy pa stwowej za-

równo w sferze ustawodawczej jak i wykonawczej. Przede wszyst-

kim przewiduje ona legalizacj  dzia alno ci organizacji religijnych, 

rehabilitacj  likwidowanych lub zabronionych organizacji oraz re-

stytucj  skonfiskowanego maj tku. Mo na stwierdzi , e legalizacja 

dzia alno ci organizacji religijnych na Ukrainie dobieg a ju  ko ca, 

ale nadal trwaj  dyskusje nad sposobem rehabilitacji organizacji  

i restytucji ich maj tku32. W celu przyspieszania tych procesów, 

prezydent Ukrainy przyj  szereg aktów prawnych, w których s  

wyznaczone tryb i sposób przywrócenia organizacjom religijnym 

maj tku przeznaczonego na potrzeby kultu, w tym przede wszyst-

kim wi ty 33. Pomimo tych wa nych kroków, brak w tej sferze 

aktu rangi ustawy jest bardzo odczuwalny.  

Analizuj c przepisy Ustawy zasadniczej, nie mo na pomin  

faktu, e do preambu y Konstytucji ukrai skiej zosta o wpisane 

wyra ne invocatio Dei. Odwo anie to zosta o sformu owane nast -

puj co: „ wiadomi odpowiedzialno ci przed Bogiem, w asnym su-

mieniem, poprzednimi, obecnymi oraz nast pnymi pokoleniami”34. 

W ten sposób, wed ug komentatorów, ustawodawca stara si  legi-

tymizowa  ustrój posttotalitarny, który ca kowicie negowa  odpo-

wiedzialno  w adzy, jak równie  manifestuje wiadomo  sko -

                                                      
32 Zob. Zajava Prezydenta Ukrajiny z 11chervnia 1999 pro potrebu moralnoji ta 

politycznoji reabilitaciji Cerkvy ta pro zabezpechennia realizaciji svobody sovisti 

hromadian; Proekt Zakonu Ukrajiny Pro reabilitacjiju Greko-katolyckoji Cerkvy  

z 2000 roku, archivum autora; Ukaz Prezydenta Ukrajiny Pro nevidkladni zachody 

shchodo ostatochnoho podolannia nehatyvnych naslidkiv totalitarnoji polityky 

kolyshnioho Sojuzu RSR stosovno relihiji ta vidnovlennia porushenych prav cerkov 

i relihijnych orhanizacji, Uriadovyj kurjier 29 bereznia 2002 r., s. 10. 
33 Ukaz Prezydenta Ukrajiny vid 14 bereznia 1992 r. nr 125 Pro zachody 

shchodo povernennia relihijinym orhanizacijam kultovoho majna oraz Rozporra-

dzhennia Prezydenta Ukrajiny vid 22 kvitnia 1994 r. nr 53 Pro povernennia relihij-

nym organizacijam kultovoho majna, Uriadovyj kurjier 25 bereznia 1994, s. 5. 
34 Dyskusje nad przyj ciem tego fragmentu Konstytucji zob.: Stenograma zasi-

dannia deputativ Verchovoji Rady 21 chervnia 1996 r. Archiv Verchovnoji Rady; 

www.rada.gov.ua. 



Podstawowe regulacje wyznaniowe w prawie ukrai skim 89

czono ci ludzkiej egzystencji, wbrew totalnej ateizacji cz owieka 

radzieckiego35. 

Nie zwa aj c na dyskusyjno  normatywnego charakteru pream-

bu y aktu prawnego, niew tpliwie wa ne jest otwarte wyznanie od-

powiedzialno ci przed Bogiem i w asnym sumieniem dla interpreta-

cji innych przepisów ustawodawstwa ukrai skiego. Przede wszyst-

kim tych, które dotycz  stosunków wyznaniowych. I tak, mi dzy 

innymi, invocatio Dei mo e spowodowa  t umaczenie przepisu od-

dzielenia ko cio a od pa stwa w sposób pozytywny jako wa n  

gwarancj  realizacji prawa do wolno ci sumienia, równie  w yciu 

publicznym, na zasadach równo ci i sprawiedliwo ci, a nie jako 

ca kowit  izolacj  lub wy czenie z ycia spo ecznego warto ci 

religijnych. 

Konstytucja Ukrai ska proklamuje godno  osoby ludzkiej, nie-

zbywalno  oraz nienaruszalno  jej praw i wolno ci, prawo do 

rozwoju osobowo ci, zasad  prymatu prawa, odpowiedzialno ci 

organów pa stwowych za swoj  dzia alno , w czenie ratyfikowa-

nych norm mi dzynarodowych do wewn trznego systemu prawnego 

pa stwa, jak równie  – podstawow  zasad  pa stwa demokratycz-

nego – „nikogo nie wolno zmusza  do tego, co nie jest nakazane 

ustaw ”36. 

Wed ug art. 36 cz. 4 Konstytucji ukrai skiej zakazane jest zmu-

szanie do przyst pienia do jakiegokolwiek zrzeszenia obywateli. 

Równie  ustawa o wolno ci sumienia chroni wolno  sumienia jed-

nostki od wszelkiego przymusu zaznaczaj c, e nikt nie mo e usta-

nawia  obowi zkowych przekona , wiatopogl du czy ideologii. 

Nikt nie mo e by  zobowi zany do ujawnienia swoich przekona  

lub zmuszany do uczestniczenia lub nie uczestniczenia w prakty-

kach religijnych oraz do nauki religii (art. 3 cz. 3; art. 6 ustawy).  

                                                      
35 Por. J. Krukowski, Invocatio Dei w konstytucjach wspó czesnych pa stw, 

„Etos” 1996 nr 35-36, s. 207-208; H. Misztal, Wolno  religijna i jej gwarancje 

prawne, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal, Lublin 1999, 

s. 28-31. 
36 Zob. mi dzy innymi art. 3, 8, 9, 19, 21, 23 Konstytucji Ukrainy; zob. 

równie : Konstytucja Ukrajiny: oficijnyj tekst: Komentar zakonodavstva Ukrajiny 

pro prava ta svobody ludyny i hromadianyna, avt.-uporiadnyk M. I. Havroniuk, 

Kyjiv 1999, s. 7, 199-202. 
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Art. 55 Konstytucji stanowi, e prawa i wolno ci cz owieka  

i obywatela s  chronione przez s d oraz, e ka demu jest gwaranto-

wane prawo do zaskar enia orzecze  i decyzji, dzia ania lub zanie-

chania dzia ania przez organy w adzy publicznej, samorz d teryto-

rialny lub poszczególnych urz dników. Ka dy ma prawo wyst pie-

nia z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich o zapewnienie 

ochrony naruszonych praw i wolno ci. Po wyczerpaniu wszystkich 

dost pnych rodków pa stwowej ochrony swoich praw ka dy oby-

watel mo e wnie  skarg  do kompetentnych mi dzynarodowych 

organów s dowych lub organizacji pozarz dowych. Równie  ka dy 

ma prawo do ochrony swoich praw jakimikolwiek innymi legalnymi 

sposobami, nie zabronionymi przez ustaw  (art. 55 Konstytucji). 

Wed ug art. 11 Konstytucji szczególnej ochronie podlegaj  pra-

wa (w tym religijne) mniejszo ci narodowych. 

Podsumowuj c, nale y zaznaczy , e w kontek cie wy ej poda-

nych – przewa nie nowych w stosunku do prawa postradzieckiego – 

zasad nale y analizowa  i interpretowa  konstytucyjne i ustawowe 

prawo do wolno ci religijnej. Realizacja tego prawa – w jego aspek-

cie zewn trznym – mo e by  ograniczona ustaw  tylko w interesie 

ochrony porz dku spo ecznego, zdrowia i moralno ci spo ecze stwa 

oraz ochrony praw i wolno ci innych37. 

                                                      
37 Mimo pozornej identyczno ci przepisu Konstytucji Ukrainy z odpowiednimi 

przepisami prawa mi dzynarodowego: art. 29 pkt. 2 Powszechnej Deklaracji Praw 

Cz owieka z 10 grudnia 1948 r. (tekst polski: Prawo mi dzynarodowe publiczne. 

Wybór dokumentów, opr. A. Przyborowska-Klimczak, Lublin 1995, s. 184-190)  

i  art. 18 pkt. 3 Mi dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych  

z 16 grudnia 1966 r. (tekst polski: Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167, tekst angelski: 

Religion and Human Rights: basic documents, New York 1998, s. 18), analiza 

gramatyczna zdania pozwala zauwa y  pewn  rozbie no  w u yciu przez prawo-

dawc  s owa „wy cznie”. W tek cie aktów mi dzynarodowych s owem tym wy-

znacza si  zarówno rang  aktu prawnego, którym mo na ograniczy  wolno  su-

mienia i wyznania, jak i zakres przyczyn powoduj cych ograniczenie: „...only...are 

determined by law solely for the purpose for...” lub „...only... are prescribed by law 

and are necessary...”. Tekst za: Religion and Human Rights: basic documents, 

Center for the Study of Human Rights, Columbia University, New York 1998,  

s. 60, 74. Zob. równie  D. Gomjen, Korotkyj putivnyk po Jevropejskij Konvenciji 

z prav ludyny, Lviv 1998, s. 56-62. W tek cie za  Konstytucji wy czno  dotyczy 

tylko zakresu przyczyn powoduj cych ograniczenie tego prawa. Takie uj cie mo e 

powodowa  niebezpiecze stwo powrotu do nieregulowanego ustaw  administra-

cyjnego ograniczenia wolno ci sumienia i wyznania. 
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Wed ug Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ wolno  

my li, sumienia, religii i przekona  jest niezbywalnym prawem 

jednostki, co znaczy, e nie dopuszcza si  zawieszenia lub ograni-

czenia tego prawa nawet podczas stanu nadzwyczajnego38. Jednak e 

w art. 64 Konstytucji Ukrainy ustawodawca w cz. 1 proklamuje, e 

„prawa konstytucyjne nie mog  by  ograniczone, oprócz wypad-

ków, przewidzianych w Konstytucji”, a w cz. 2 podaje wyliczenie 

tych praw i wolno ci, które nie mog  by  ograniczane podczas stanu 

wojennego lub nadzwyczajnego. Wyliczenie to – pomijaj c ju  fakt, 

e jego formu owanie jest sprzeczne z zasad  wed ug której, cis e-

go i wyra nego okre lenia potrzebuj  ograniczenia, a nie prawa – 

nie zawiera ani art. 34 Konstytucji, w którym jest gwarantowane 

prawo do wolno ci my li i s owa oraz do swobodnego wyra ania 

swoich pogl dów i przekona , ani art. 35 Konstytucji, gwarantuj -

cego wolno  sumienia. Z tzw. religijnych praw nienaruszaln  (we-

d ug Konstytucji) zosta a tylko zasada niedyskryminacji. Milcz ce 

zaliczanie prawa do wolno ci sumienia do tych praw, które mog  

podlega  ograniczeniom powoduje pewne w tpliwo ci interpreta-

cyjne. Mi dzy innymi, nie ma pewno ci, czy ustawodawca ma na 

my li ograniczanie prawa w ca o ci czy tylko niektórych jego aspek-

tów, np. prawa do zast pczej s u by wojskowej etc. Niestety, brak 

precyzji w formu owaniu tych norm mo e wiadczy  o pewnych 

„lukach” w rozumieniu przez ustawodawc  absolutnego charakteru 

religijnych praw cz owieka. 

Art. 35 cz. 4 Konstytucji Ukrainy stwierdza, e nikt nie mo e by  

zwolniony z wykonywania swoich obowi zków wobec pa stwa, w 

tym nie mo e odmawia  wykonywania przepisów ustaw ze wzgl du 

na przekonania religijne. Od zasady tej s  przewidziane przez usta-

wodawc  nieliczne wyj tki, m. in. gwarancja prawa do s u by  

zast pczej oraz prawa do zachowania tajemnicy spowiedzi (art. 3  

cz. 5 ustawy o wolno ci sumienia). 

 

 

 

                                                      
38 Zob. M. Scheinin, Article 18, w: The Universal Declaration of Human 

Rights: a Commentary, red. A. Aide, Oslo 1992, s. 266; art. 4 Mi dzynarodowego 

Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. 



. Kovalenko 92

3. Status prawny organizacji religijnych 

 

Wed ug art. 7 ustawy o wolno ci sumienia celem tworzenia  

organizacji religijnej jest „zaspokajanie potrzeb religijnych obywa-

teli, w tym wyznawania i szerzenia wiary oraz dzia ania zgodnie  

z w asn  instytucyjno-hierarchiczn  struktur ”. 

W definicji ustawodawca wyra nie formu uje cechy wyró niaj -

ce dan  organizacj  (cel, struktura wewn trzna), jednak brakuje 

zasadniczej charakterystyki, a mianowicie, czym jest organizacja 

religijna – zrzeszeniem obywateli, zwi zkiem duchownych czy in-

stytucj  sui generis. Bior c pod uwag  to, e nieprecyzyjno  tej 

definicji mo e powodowa  pewne w tpliwo ci, spróbujemy po -

czy  i uogólni  cechy charakterystyczne organizacji religijnej, które 

nadaje jej – niekiedy implicite – ustawodawca. Tak wi c, organiza-

cja religijna jest to specyficzny typ strukturyzowanej grupy ludzi, 

który posiada w asny ustrój wewn trzny (okre lony prawem statu-

towym), tworzy w asne organy w adzy (które wype niaj  funkcje 

wewn trzne i reprezentuj  grup  na zewn trz) oraz ma na celu za-

bezpieczenie (ka demu z cz onków grupy i grupie w ca o ci) reali-

zacj  prawa do wolno ci sumienia, religii i przekona . 

Trzeba zaznaczy , e organizacja religijna z natury swojej jest 

organizacj  specyficzn . Wi kszo  przedstawicieli organizacji 

religijnych akcentuje niedopuszczalno  zrównania ich statusu ze 

statusem innych organizacji obywateli39. Jednak nale y podkre li , 

e organiczny zwi zek mi dzy tymi formami asocjacji obywateli 

jest oczywisty. Szkoda, e nie zosta  on odzwierciedlony ani w 

ustawie o wolno ci sumienia ani w ustawie o zrzeszeniach obywa-

teli40. Nale y równie  przypomnie , e ci gle istnieje niebezpie-

cze stwo nadu ywania przez niektóre organizacje religijne ich spe-

cyficznego po o enia prawnego. Wymaga to bardziej precyzyjnego 

okre lenia ustawowego organizacji religijnej oraz fachowej eksper-

tyzy przedrejestracyjnej. Niestety, na Ukrainie nie ma jeszcze aktu 

prawnego reguluj cego procedur  takiej ekspertyzy. 

                                                      
39 U derzhavnomu Komiteti u spravach relihiji, „Ludyna i svit”, lystopad-

hruden 1997, s. 27. 
40 Ustawa z dnia 16 czerwca 1992 r., nr 2460 – XII, VVR 1992 nr 34, poz. 504. 
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Organizacjami religijnymi na Ukrainie wed ug klasyfikacji usta-

wowej s : 

– grupy (hromady) religijne 

– zarz dy oraz centra religijne 

– zakony, bractwa i misje 

– duchowne zak ady o wiatowe 

– zrzeszenia organizacji religijnych, które s  reprezentowane na 

zewn trz przez swoje centra. 

W tpliwo ci pod tym wzgl dem budzi status prawny ko cio ów. 

Przypuszczalnie, s  one zaliczane do ostatniej kategorii41. Jednak 

tryb tworzenia takich organizacji religijnych w ustawie nie zosta  

uregulowany i nie przys uguje im osobowo  prawna. Faktycznie,  

i dla ustawodawcy i dla urz dnika pa stwowego zarówno grupa 

(hromada) religijna jak i ko ció , którego cz ci  ona mo e by , s  

równe organizacji. W niektórych projektach zmian do ustawy  

o wolno ci sumienia przedstawionych w 2001 roku w parlamencie 

ukrai skim, znajduj  si  propozycje wprowadzenia do ustawy arty-

ku u wst pnego, w którym zosta oby okre lone m. in. poj cie ko-

cio a42. Wydaje si  jednak, e wprowadzenie definicji bez ca o-

ciowej zmiany ogólnej klasyfikacji organizacji religijnych oraz 

po o enia prawnego ko cio a, nie poprawi sytuacji. 

Zgodnie z art. 8 ustawy o wolno ci sumienia, grupa (hromada) 

religijna jest tworzona na zasadzie dobrowolnego zrzeszenia pe no-

letnich obywateli wyznaj cych wspóln  wiar . Dla legalnej dzia al-

no ci grupy, która nie ma zamiaru ubiega  si  o przyznanie statusu 

osoby prawnej, nie jest niezb dne zawiadomienie organów pa -

stwowych o jej utworzeniu. Dane statystyczne wiadcz , e wiele 

grup religijnych korzysta z tego prawa (oko o 1130 z 24919 zareje-

                                                      
41 Ministerstvo Ukrajiny u spravach nacionalnostej, mihraciji ta kultiv, Uprav-

linnia u spravach relihijnych orhanizacij, Metodychni rekomendaciji do praktych-

noho zastosuvannia Zakonu Ukrajiny pro swobodu sovisti ta relihijni orhanizaciji, 

Kyjiv 1995, s. 16. 
42 Zob. m. in. art. 1 Proektu Zakonu Ukrajiny Pro vnesennia zmin i dopovnen 

do Zakonu Ukrajiny Pro svobodu sovisti ta relihijni orhanizaciji vid 18.12.2000 

(podanyj Kabinetom Ministriv Ukrajiny, rejestracijnyj nr 1178 – 2 z pó n. zm.); 

Proektu Zakonu Ukrajiny Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrajiny Pro svobodu 

sovisti ta relihijni orhanizaciji (podanyj deputatom V. Kostyckym u 2001 roci na 

zaminu ranishe podanoho). 
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strowanych wg stanu na 1 stycznia 2002)43, a dla niektórych jest to 

legalna mo liwo  realizowania swoich za o e  religijnych (np. 

wiadkowie Jehowy). Niestety, w dyskusjach o udoskonaleniu 

ustawy o wolno ci sumienia akcentuje si  potrzeb  przywrócenia 

obowi zkowej rejestracji wszystkich typów organizacji religijnych. 

Trzeba zaznaczy , e cz onkowie niezarejestrowanych grup religij-

nych korzystaj  ze wszystkich praw p yn cych z prawa do wolno ci 

sumienia, przys uguje im m. in. prawo do zast pczej s u by woj-

skowej. W praktyce jednak cz sto si  zdarza, e organy w adzy 

wykonawczej odmawiaj  uznania praw cz onków takiej grupy. 

Religijne centra i zarz dy tworz  si  w trybie przewidzianym w 

art. 14 ustawy o wolno ci sumienia. Zgodnie z w asnymi statutami, 

zarejestrowanymi w Pa stwowym Urz dzie do Spraw Religii, maj  

one prawo tworzy  duchowne zak ady o wiatowe dla duchownych, 

zakony, bractwa i misje. Dla trzech ostatnich rodzajów organizacji 

religijnych przewidziany zosta  tak e inny tryb tworzenia, zgodnie  

z art. 7 ustawy maj  one obowi zek rejestracji w Pa stwowym 

Urz dzie do Spraw Religii. 

Podsumowuj c nale y zauwa y , e za pomoc  klasyfikacji or-

ganizacji religijnych, przedstawionej w ustawie o wolno ci sumie-

nia, ustawodawca wprowadza pewne standardy struktury tych orga-

nizacji. Mo na zakwalifikowa  to jako pewne wtr canie si  w spra-

wy wewn trzne organizacji religijnych. 

Status osoby prawnej, a wi c zdolno  cywilno-prawn , organi-

zacja religijna mo e naby  w ka dym momencie jej istnienia. Mi-

nimalny wymóg – 10 pe noletnich obywateli. Powinni oni z o y  

podanie o rejestracj  wraz ze statutem do urz du wojewódzkiego 

Kijowskiej i Sewastopolskiej Rad Miejskich, a w Autonomii Krym 

– do rz du. Wydaje si  by  logicznym, by jedna organizacja religij-

na czy a wszystkich wyznawców pewnej religii czy przekona  w 

danym pa stwie. Jednak minimum ustawowe umo liwia istnienie 

najbardziej rozmaitych i nietradycyjnych organizacji religijnych. 

Powoduje to istnienie wielkiej ilo ci miniaturowych organizacji, co 

z kolei, tworzy iluzj  wysokiej religijno ci spo ecze stwa ukrai -

skiego. 

                                                      
43 U derzhavnomu Komiteti u spravach relihiji, „Ludyna i svit”, sichen 2002,  

s. 35-38. 
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 Dla legalnego istnienia organizacji religijnej, zgodnie z artyku-

ami 12 i 14 ustawy o wolno ci sumienia nale y zwo a  zebranie 

ogólne, u o y  statut i wybra  pe nomocników dla reprezentacji 

organizacji w organach w adzy pa stwowej. Na pierwszym zebraniu 

ogólnym grupa powinna podj  decyzj  o autonomii organizacyjnej 

lub wej ciu w struktur  innej organizacji i zaznaczy  to w statucie. 

Organ rejestruj cy jest zobowi zany przez ustawodawc  w ci gu 

miesi ca od dnia z o enia podania i statutu do przeanalizowania 

dokumentów i podj cia decyzji. Do jego obowi zków nale y pisem-

ne zawiadomienie w ci gu nast pnych 10 dni o podj tej decyzji. 

Ustawodawca dopuszcza, e w niektórych przypadkach pa stwowy 

organ rejestruj cy mo e wyd u y  termin rejestracji do trzech mie-

si cy44. 

Wed ug art. 12 cz. 3 ustawy o wolno ci sumienia, statut organi-

zacji religijnej powinien zawiera : 

– rodzaj organizacji religijnej, jej przynale no  wyznaniow ; 

– miejsce organizacji religijnej w strukturze zrzeszenia religij-

nego, je li dana organizacja nale y do takiego; 

– stan maj tkowy organizacji religijnej – ród a jej finanso-

wania; 

– prawa organizacji do tworzenia przedsi biorstw, o rodków 

spo ecznej komunikacji, zak adów o wiatowych oraz innych 

organizacji religijnych; 

– tryb dokonywania zmian w statucie; 

– tryb rozwi zania spraw maj tkowych w sytuacji ustania dzia-

alno ci lub likwidacji organizacji religijnej. 

Poniewa  ustawodawca nie wspomina w tym artykule o podaniu 

w statucie informacji o celach, zadaniach, strukturze i formie dzia-

alno ci organizacji religijnej oraz jej organach statutowych, mo e 

powsta  pytanie dotycz ce obowi zkowo ci ujawnienia tych da-

nych. Wydaje si  jednak, i  w tym wypadku nale y stosowa  ogólne 

przepisy prawa cywilnego o statutach osób prawnych. Potwierdze-

nie tego przypuszczenia znajdujemy w analizowanym art. 12: „statut 

organizacji religijnej nie mo e by  sprzeczny z normami obowi zu-

j cego prawa”.  

                                                      
44 Zob. art. 14 cz. 4 ustawy o wolno ci sumienia. 
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W praktyce jednak od organizacji religijnej w adze mog  wyma-

ga  wi cej danych. I tak na przyk ad organizacja religijna wyznaj ca 

swoj  organizacyjn  podleg o  centrum, które znajduje si  poza 

granicami pa stwa ukrai skiego, powinna dodatkowo przedstawi  

za wiadczenie o istnieniu umowy o uznaniu podporz dkowania 

pomi dzy Pa stwowym Urz dem do Spraw Religii i odpowiednim 

centrum45. 

Cz sto mechanizm rejestracji jest wykorzystywany przez organy 

w adzy pa stwowej w celu „legalnej” dyskryminacji niektórych 

organizacji religijnych. Przyk adowo, podstawy dla przed u enia 

terminu nie s  sprecyzowane w ustawie i w praktyce na skutek tego 

cierpi  „nietradycyjne” dla danego regionu organizacje religijne46.  

Zmiana podleg o ci organizacji religijnej nie powoduje zmiany 

jej praw i obowi zków (art. 8 i 16 ustawy). Przepis ten pozwala nie-

którym duchownym na unikanie odpowiedzialno ci poprzez w -

drowanie – na ogó  ze wi tyni  i wiernymi – od jednego wyznania 

do innego. 

Obecnie coraz cz ciej zwraca si  uwag  na potrzeb  doprecy-

zowania trybu uzyskiwania przez organizacj  religijn  statusu osoby 

prawnej. Mi dzy innymi podkre la si , e rejestracja tych organiza-

cji powinna by  w kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwo ci (to 

znaczy miejscowych organów tego ministerstwa). Pozwoli oby to 

wyprowadzi  organizacje religijne ze swoistego „getta” i mog oby 

sprzyja  efektywno ci procedury rejestracyjnej. 

Zgodnie z celem ich tworzenia, organizacje religijne zapewniaj  

realizacj  wolno ci sumienia ka dego cz onka wspólnoty oraz 

wspólnoty jako ca o ci. Ustawa o wolno ci sumienia gwarantuje dla 

organizacji religijnych nast puj ce prawa: 

– organizowanie i publiczne sprawowanie kultu i innych prak-

tyk religijnych (art. 21);  

                                                      
45 Metodychni rekomendaciji do praktychnoho zastosuvannia Zakonu Ukrajiny 

pro swobodu sovisti ta relihijni orhanizaciji, Kyjiv 1995, s. 30. 
46 Niesprecyzowane kryterium przed u enia terminu rejestracyjnego wywo uje 

naruszenie praw organizacji religijnych, zob. Annual reports for International 

Religion Freedom: Ukraine, by Bureau of Democracy, Human Rights and Labor U. 

S. Department of State, 1999-2002. 
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– organizowanie oraz utrzymywanie miejsc i pomieszcze  sa-

kralnych i wi tych, organizowanie procesji i pielgrzymek 

(art. 21);  

– tworzenie zak adów wychowawczych i o wiatowych oraz na-

uczanie religii (art. 6); 

– wytwarzanie, nabywanie, eksportowanie, importowanie oraz 

rozpowszechnianie przedmiotów potrzebnych do celów kultu 

i praktyk religijnych (art. 22); 

– mo liwo  posiadania i prowadzenia zak adów charytatyw-

nych oraz kulturalnych (art. 19); 

– nawi zywanie i utrzymywanie kontaktów mi dzynarodowych 

ze wspó wyznawcami. 

Jest oczywistym, e adna dzia alno  organizacji religijnej nie 

powinna by  sprzeczna z obowi zuj cymi przepisami, a wyliczenie 

podane przez ustawodawc  nie jest pe nym47. 

Dzia alno  organizacji religijnej ustaje w zwi zku z jej reorga-

nizacj  lub likwidacj , zgodnie z w asnymi statutami lub te  na pod-

stawie decyzji s dowej. S dowa decyzja o likwidacji organizacji 

religijnej mo e zapa  w nast puj cych przypadkach: je li jej istnie-

nie i dzia alno  powoduj  zagro enie bezpiecze stwa i porz dku 

publicznego, ycia, zdrowia i moralno ci obywateli; je eli uczestni-

czy ona w dzia alno ci partii politycznych lub udziela im wsparcia 

finansowego, prowadzi agitacj  lub finansuje kampanie wyborcze; 

gdy samowolnie zajmuje wi tynie lub przyw aszcza maj tek kul-

towy oraz w wypadku innych przest pstw, wyliczonych przez usta-

wodawc  w artyku ach 3, 5, 16 i 17 ustawy o wolno ci sumienia. 

Wed ug obowi zuj cego ustawodawstwa ukrai skiego, status 

prawny nowych ruchów religijnych nie ró ni si  od statusu innych 

organizacji religijnych. Ani Konstytucja, ani ustawa o wolno ci 

sumienia nie rozró nia religii lub organizacji religijnych na podsta-

wie d ugo ci okresu ich istnienia, tradycyjno ci, historyczno ci lub 

ilo ci cz onków. Jednak e znaczny wzrost nowych dla Ukrainy or-

ganizacji religijnych (wg stanu na 1 stycznia 2002 jest ich 1328), 

                                                      
47 Por. art. 6 Deklaracji ONZ w sprawie wyeliminowania wszelkich form nieto-

lerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniach oraz art. 16 Aktu 

KBWE z Wiednia z 1980 r. (tekst angielski w: Religion and Human Rights: Basic 

documents, ed. by T. Stahnke, J. P. Martin, s. 154-156). 
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powoduje o ywienie licznych dyskusji, przede wszystkim dotycz -

cych terminologii, jak równie  potrzeby zmian w ustawodawstwie. 

Zwolennicy tych zmian maj  na celu polepszenie ochrony obywateli 

przed a priori negatywnym wp ywem tzw. religii nietradycyjnych48. 

Badania pokazuj , e na takie postrzeganie nietypowych dla da-

nej spo eczno ci organizacji religijnych ma wp yw przede wszyst-

kim nieprecyzyjna i niekonkretna informacja podawana przez rodki 

masowego przekazu (68%), a tak e pozycja „tradycyjnych” ko cio-

ów (44%)49 oraz dzia alno  „neoreligijnych organizacji”. Oprócz 

tego, w niektórych regionach ma miejsce bezpo rednie naruszanie 

obowi zuj cego prawa w stosunku do nietradycyjnych organizacji 

religijnych. W tym kontek cie mo na analizowa  rozporz dzenie 

Gabinetu Ministrów Ukrainy z 1997 roku o rodkach neutralizacji 

dzia alno ci destruktywnych totalitarnych kultów, minimalizacji ich 

wp ywu na spo ecze stwo oraz rozporz dzenie prezesa lwowskiej 

administracji pa stwowej o zastosowaniu rodków, podanych przez 

Ministerstwo50. Wydaje si , e taka dzia alno  prewencyjna orga-

nów w adzy pa stwowej jest sprzeczna z przepisami mi dzynaro-

dowymi w tej dziedzinie, mi dzy innymi z Rekomendacjami Rady 

Europy z 1999 r. o bezprawnym dzia aniu sekt oraz o religii i demo-

kracji51.  

 

5. Edukacja 

 

Wed ug Konstytucji Ukrainy (art. 35), ustawy o wolno ci sumie-

nia (art. 6) oraz ustawy o edukacji (art. 6), edukacja na Ukrainie „ma 

charakter wiecki”. Wed ug art. 6 ustawy o wolno ci sumienia 

„obywatele mog  uczy  si  religii oraz zdobywa  o wiat  religijn  

indywidualnie lub razem z innymi”, a „organizacje religijne maj  

prawo do tworzenia grup i zak adów o wiatowych w celu nauczania 

religii dzieci i doros ych, a tak e celem dzia alno ci wychowawczej 

                                                      
48 N. Karpaczova, dz. cyt., s. 250. 
49 O. Nikitchenko, Eksperty pro netradycijni relihiji ta relihijni konflikty, „Lu-

dyna i svit”, cherven 1999, s. 27-28. 
50 Archiwum autora. 
51 Zob. nr 1412 (1999) oraz nr 1396 (1999), „Ludyna i svit”, serpen-veresen 

1999.  
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w innych formach, zgodnie z w asnymi wewn trznymi przepisami, 

w pomieszczeniach w asnych lub u ytkowanych”. Takie sformu o-

wanie normy pozostawia jednak w tpliwo ci. Po pierwsze, legalne 

miejsce prowadzenia nauki religii nie zosta o doprecyzowane. Po 

drugie, nie jest zrozumia e, czy organizacje religijne mog  prowa-

dzi  nauk  religii w zak adach publicznych, np. prowadzi  fakulta-

tywne zaj cia w podstawowej szkole pa stwowej. Dodatkowo, w 

tym samym artykule na wyk adowców religii nak ada si  obowi zek 

wychowywania swoich s uchaczy w duchu tolerancji i poszanowa-

nia innych.  

W art. 9 ustawy o edukacji zaznacza si , e wszystkie zak ady 

o wiatowe – niezale nie od formy w asno ci – s  oddzielone od 

ko cio a (organizacji religijnych) i maj  wiecki charakter. Wyj t-

kowy charakter maj  zak ady o wiatowe utworzone przez organiza-

cje religijne. Jednak trzeba zaznaczy , e realnego mechanizmu 

utworzenia takich instytucji ustawodawca nie przewiduje. Wida  

równie  pewn  niekonsekwencj  prawodawcy w nadawaniu tym 

organizacjom prawa do tworzenia zak adów o wiatowych. W usta-

wie o wolno ci sumienia wyra nie zosta o zagwarantowane tylko 

prawo do tworzenia „duchownych zak adów o wiatowych”. Wed ug 

klasyfikacji tej ustawy s  one rodzajem organizacji religijnej, a wi c 

s  ograniczone w wiadczeniu us ug o wiatowych. Niestety, w 

art. 19 ustawy o edukacji przy wyliczaniu warunków tworzenia za-

k adów o wiatowych nie ma wzmianki o potrzebach religijnych. 

Do kwietnia 2002 r. problemem wy szych religijnych zak adów 

o wiatowych by o nieuznawanie przez pa stwo teologii i zwi za-

nych z ni  przedmiotów jako dyscypliny naukowej52. Uniemo liw-

                                                      
52 Na dzie  dzisiejszy teologia (bohoslowia) nie zosta a w czona do Rejestru 

specjalno ci Ministerstwa Edukacji i Nauki, mimo rozporz dzenia Ministra Eduka-

cji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2002 r., nr 280 o jej wy czeniu. Jednym z argumen-

tów odmowy w czenia do tego rejestru by a rzekoma niepluralistyczno  wyzna-

niowo  teologii. Zob. mi dzy innymi: Akademichne relihijeznavstvo. Pidruchnyk, 

red. A. Kolodnyj, s. 858-865; . Zakovych, . Kolodnyj, Osvita v konteksti svobo-

dy sovisti, w: Relihijna svoboda: humanizm i demokratyzm zakonodavchych inicia-

tyv v sferi svobody sovisti (mizhnarodnyj i ukrajins’kyj kontekst), Kyjiv 2000, s. 97-

100. Wed ug danych statystycznych Pa stwowego Urz du do Spraw Religii w dniu 

1 stycznia 2002 r. istnia o 12 grecko-katolickich i 6 rzymsko-katolickich teologicz-

nych zak adów o wiatowych, „Ludyna i svit” (stycze  2002).  
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wia o to akredytacj  takich zak adów o wiatowych i problemy ze 

znalezieniem pracy dla ich absolwentów, jak równie  ograniczenia 

w niektórych prawach53.  

W niektórych regionach, przede wszystkim w zachodnich woje-

wództwach, w ramach eksperymentu miejscowe organy pa stwowe 

podj y decyzj  o wprowadzeniu do szkó  pa stwowych zaj   

z „etyki chrze cija skiej”. Ten krok wydaje si  by  wymuszonym 

rodkiem w sytuacji braku adekwatnej i precyzyjnej bazy ustawo-

dawczej w tej sferze. Pozwala to kierownikom jednostek samorz du 

terytorialnego na niczym nieograniczon  inicjatyw  – na przyk ad 

wprowadzenie obowi zkowego uczestnictwa uczniów w lekcjach 

religii etc. Cz sto takie decyzje powoduj  niebezpiecze stwo dys-

kryminacji jednostek i ca ych grup54.  

 

6. Prawo pracy a organizacje religijne 

 

Od momentu wej cia w ycie dekretu o oddzieleniu ko cio a od 

pa stwa i szko y od ko cio a w 1919 r.55 organizacje religijne na 

Ukrainie zosta y pozbawione zdolno ci prawnej, równie  w zakresie 

prawa pracy. W organizacjach religijnych praca mog a by  wyko-

nywana tylko na zasadach bezp atnej pomocy, a pracownicy byli 

tym samym pozbawieni swoich pracowniczych praw. Szeregiem 

pozaustawowych aktów prawnych organy w adzy pa stwowej usi-

owa y rozwi za  zwi zane z tym problemy56. Pó niejsze przepisy 

                                                      
53 Zob. art. 6 ustawy o zast pczej s u bie, G. Druzenko, Religija i prava ludyny, 

„Synopsys” 2000 nr 3, s. 165-166. 
54 Por. N. Kochan, Vidokremlennia shkoly vid cerkvy v koordynatach vidkryto-

ho suspilstva, „Ludyna i svit” 2000 nr 9, s. 39-49; Pidsumkovyj dokument zasidan-

nia Kruhloho stolu na temu: “Relihija i vlada v Ukrajini: rozvytok pravovych zasad 

vzajemovidnosyn u proekti Zakonu Ukrajiny “Pro svobodu sovisti ta relihijni orga-

nizaciji” (30.03.1999), Kyjiv 1999, s. 6; Cerkva i suspilstvo v Ukrajini: problemy 

vzajemovidnosyn. Analitychna dopovid’ UCEPD, Nacionalna bezpeka i oborona, 

2000 nr 10, s. 51-54. 
55 ZU URSR 1919 nr 3, poz. 37. 
56 Zob. Postanova RM SRSR Pro poshyrennia zakonodavstva pro praciu na 

osib, kotri praciujut jak robitnyky i sluzhbovci u relihijnych orhanizacijach, nr 686 

z 1956 r.; Polozhennia pro relihijni objednannia v Ukrajinskij RSR vid 1.11.1976, 

(VVR URSR 1976 nr 46, s. 420); Postanova RM SRSR Pro monastyri v SRSR  
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w tej dziedzinie dopuszcza y zatrudnienie pracowników na podsta-

wie cywilnoprawnej umowy o dzie o, ale dotyczy o to tylko niektó-

rych zawodów. W tych przypadkach pracownicy rz dzili si  przepi-

sami prawa pracy, pod warunkiem jednak, e z nimi by a zawierana 

umowa o prac  i e stosunki pracy nie maj  na celu produkcji lub 

handlu. Podsumowuj c mo na stwierdzi , e prawu pracy w organi-

zacjach religijnych do 1991 roku podlegali tylko stró , wo ny i inni 

pracownicy wydzia u gospodarczo-bytowego57.  

Ustawa o wolno ci sumienia przywróci a organizacjom religij-

nym status osób prawnych, a tak e zdolno  prawn  w sferze sto-

sunków pracy58.  

Wa n  zasad  prawa pracy i stosunków wyznaniowych jest 

uznanie autonomii organizacji religijnych. Oznacza to, e organy 

w adzy pa stwowej nie mog  ingerowa  w ustrój wewn trzny ta-

kich organizacji, w tym tak e w powo anie lub zmian  personelu, 

wewn trzny porz dek pracy etc. W my l tej zasady stosunek pracy 

w organizacjach religijnych charakteryzuje si  pewnymi wyj tkami. 

Na przyk ad, wed ug niektórych autorów do takich stosunków 

prawnych nie stosuje si  przepisów o zwi zkach zawodowych  

i o udziale w zarz dzaniu organizacj . Jednak e samodzielno  w 

sprawach wewn trznych nie wyklucza podporz dkowania przepi-

som pa stwa ukrai skiego. Oznacza to, e normy wewn trzne regu-

luj ce stosunki pracy nie mog  by  sprzeczne z obowi zuj cym 

ustawodawstwem, szczególnie w stosunku do praw pracowniczych. 

Warunki pracy s  wyznaczane w pisemnej umowie o prac , któr  

podpisuje pracownik i zarz d organizacji. Na legalnych pracowni-

ków organizacji religijnych rozci ga si  prawo o ubezpieczeniu 

spo ecznym i prawo do ochrony praw pracowniczych na drodze 

s dowej. 

                                                      
nr 1159 vid 16.10.1958 (ZP URSR 1956, nr 11-12, poz. 113); szczegó owo w:  

O. Ivanova, Relihijna organizacija jak subjekt trudovoho prava: zachyst prav jiji 

pracivnykiv, „Pravo Ukrajiny” 2000 nr 6, s. 46-49. 
57 Zob. Postanova Prezydiji CK Profspilky robotnykiv miscevoji promyslovosti 

i komunalnogo gospodarstwa z dnia 21 sierpnia 1962, w: K. Lytvyn, A. Pshenych-

nyj, dz. cyt., s. 159-160. 
58 O. Ivanova, Relihijna organizacija jak subjekt trudovoho prava: zachyst prav 

jiji pracivnykiv, „Pravo Ukrajiny” 2000 nr 6, s. 46-49. 
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Wed ug art. 2 Kodeksu pracy z dnia 10 grudnia 1971 r.59 Ukraina 

gwarantuje równo  praw pracowniczych wszystkim obywatelom, 

niezale nie od pochodzenia, statusu socjalnego i maj tkowego, ra-

sowej i narodowej przynale no ci, p ci, j zyka, pogl dów politycz-

nych, przekona  religijnych etc. Jednak nale y zaznaczy , e bior c 

pod uwag  zasad  poszanowania autonomii wewn trznej, szczegól-

nie w kwestiach struktury i sk adu personelu organizacji religijnych, 

przyjmowanie do pracy wspó wyznawców nie wydaje si  by  dys-

kryminacyjnym60.  

Równie  pracownicy zak adów i przedsi biorstw, powo anych 

przez organizacje religijne podlegaj  przepisom prawa pracy w pe -

nym wymiarze. 

Wa nym elementem prawa do wolno ci sumienia pracowników 

jest mo liwo  obchodzenia wi t jako dni wolnych od pracy zgod-

nie z w asnymi przekonaniami religijnymi. Na Ukrainie wolnymi od 

pracy dniami s  nast puj ce wi ta religijne (tradycyjne dla 

wschodniej tradycji chrze cijanstwa, licz  si  wed ug kalendarza 

Julia skiego): Bo e Narodzenie – 7 stycznia, Wielkanoc i Zes anie 

Ducha wi tego – niedziela (art. 73 cz. 1). W dwóch ostatnich przy-

padkach, zgodnie z art. 67 Kodeksu pracy dzie  wolny przenosi si  

na poniedzia ek. W art. 73 cz. 2 ustawodawca zaznacza, e na wnio-

sek zarejestrowanych organizacji religijnych innych wyzna  zarz d 

przedsi biorstw, zak adów i organizacji nadaje osobom, które wy-

znaj  odpowiedni  religi  do trzech dni wolnych w ci gu roku dla 

obchodzenia wielkich wi t, w a ciwych dla danego wyznania,  

z obowi zkiem odpracowania tych dni. 

Widocznym jest brak normy, która zabezpiecza aby indywidual-

ny charakter religijnych praw cz owieka. Oprócz tego, bardzo cz sto 

w praktyce pracodawcy (mo e to by  równie  decyzja lokalnej ad-

ministracji pa stwowej) wydaj  rozporz dzenia o przeniesieniu dni 

roboczych na niedziel , co wydaje si  by  wyra nym nadu yciem 

religijnej wolno ci wi kszo ci ukrai skich pracowników. 

W ustawie o wolno ci sumienia stosunkom pracy w organiza-

cjach religijnych po wi cono odr bny rozdzia  (rozdz. V, art.  

                                                      
59 VVR 1971, nr 50, poz. 375 (z pó n. zm.). 
60 N. Lerner, Relihijni prava ludyny na osnovi dokumentiv OON, w: Relihijna 

svoboda i prava ludyny: Pravnychi aspekty, t. 2, Lviv 2001, s.152-153.  
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25-28). Zawarte w nim przepisy przewa nie powtarzaj  jednak 

ogólne zasady prawa pracy. Wydaje si , e po yteczniejsze by yby 

unormowania bardziej szczegó owe, dotycz ce bezpo rednio sto-

sunkom pracy w organizacjach religijnych. 

 

7. Finansowanie organizacji religijnych 

 

Ze wzgl du na zasad  oddzielenia organizacji religijnych od pa -

stwa, w art. 5 cz. 4 ustawy o wolno ci sumienia ustawodawca zaka-

zuje finansowania przez pa stwo dzia alno ci jakichkolwiek organi-

zacji, utworzonych wed ug kryterium religijnego. Przepis ten wyda-

je si  odpowiada  charakterowi wieckiego, demokratycznego pa -

stwa. Jednocze nie po rednie subsydia pa stwowe religijnych 

zak adów o wiatowych lub charytatywnych, jak równie  rodki dla 

renowacji wi ty  lub obrazów, które maj  warto  historyczn  

wydaj  si  by  niezb dne i wymagaj  ustawowych uregulowa .  

W tym wypadku w gr  wchodzi inna zasada stosunków wyznanio-

wych (niestety, nie zosta a ona sformu owana wyra nie przez usta-

wodawc ) – wspó pracy organizacji religijnych i pa stwowych w 

sferze budowania wspólnej kultury i ochrony wspólnej spu cizny 

narodowej. 

Organizacje religijne nale  na Ukrainie do organizacji typu non-

profit, co powoduje odmienny sposób ich opodatkowania. Odpo-

wiedni status organizacja religijna nabywa nie automatycznie, od 

momentu rejestracji, lecz po wpisaniu do rejestru takich organizacji 

i zak adów oraz po otrzymaniu za wiadczenia o nieuzyskiwaniu 

dochodów. Oprócz podania, organizacja religijna powinna przed-

stawi  kopi  statutu oraz dokumenty rejestracyjne. Wykluczenie  

z pa stwowego rejestru organizacji non-profit na wniosek urz du 

podatkowego ma miejsce w przypadkach przekroczenia przepisów 

podatkowych.  

Od podatku dochodowego s  zwolnione dochody uzyskiwane 

przy wykonywaniu pos ug kultowych oraz dochody ze sprzeda y 

przedmiotów przeznaczonych do celów kultu w odniesieniu do or-
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ganizacji religijnych, wpisanych do rejestru rz dowego z 1997 r.61 

Nie podlega tym zwolnieniom towar z akcyz  (np. wino mszalne),  

a tak e udzielanie pomocy charytatywnej. Finansowa pomoc chary-

tatywna lub ofiary s  opodatkowane w trybie ulgowym. 

Od obowi zku p acenia podatku od nieruchomo ci s  zwolnione 

tylko te organizacji religijne, które nie zajmuj  si  dzia alno ci  

przedsi biorcz . Op ata orendy dzia ki jak równie  inne rodzaje 

podatków s  p acone przez organizacje religijne na ogólnych wa-

runkach62.  

Pewn  wad  re imu podatkowego wobec organizacji religijnych 

mo e by  uznany brak wyra nego prawa osób fizycznych do sprzy-

jania, w tym finansowego, rozwojowi swoich wspólnot, jak równie  

gwarancji odpowiedniego prawa organizacji religijnych do otrzy-

mywania pomocy finansowej. Prawo to wyra nie wymienia si  w 

Akcie Ko cowym Konferencji Bezpiecze stwa i Wspó pracy w 

Europie63. Oprócz tego cech  charakterystyczn  ukrai skiego prawa 

podatkowego jest zaw one traktowanie poj cia dzia alno ci religij-

nej. W tym przypadku wykracza poza to poj cie dzia alno  chary-

tatywna, wychowawcza, wydawnicza etc. 

 

8. Status prawny osób duchownych 

 

Bior c pod uwag  zasad  sprawiedliwo ci spo ecznej, równo ci, 

obrony praw i zgodnych z prawem interesów obywateli bez wzgl du 

na ich stosunek wobec religii, po o enie prawne duchownych ró -

nych wyzna  jest zrównane i nie ró ni si  od sytuacji prawnej in-

nych obywateli. Licz c si  jednak z potrzeb  przezwyci enia nega-

tywnych skutków ko cielnej polityki pa stwowej, która jako zasada 

zasta a zadeklarowana w ustawie o wolno ci sumienia, w niektórych 

wypadkach ustawodawca wyra nie uznaje ich prawa osobiste  

                                                      
61 Uriadovyi Kurier 2002 nr 58, poz. 44. 
62 Wi cej na temat: Opodatkuvannia relihijnych orhanizacij v ukrajinskomu za-

konodavstvi, „Ludyna i svit”, zhovten 1997, s. 26-28; S. Medvedchuk, T. Kozak, 

Osoblyvosti opodatkuvannia relihijnych orhanizacij, Lviv 2001. 
63 Art. 16 d Aktu Ko cowego Konferencji Bezpiecze stwa i Wspó pracy w 

Europie, Helsinki, 1 sierpnia 1975 r. (tekst angielski: Religion..., s. 156). 
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i obywatelskie. Tak przepis prawny z art. 5 tej ustawy gwarantuje 

duchownym prawo do udzia u w yciu politycznym na równi z in-

nymi obywatelami. Przepis ten wydaje si  by  zbytni  detalizacj  ze 

wzgl du na deklaracj  zasadniczej równo ci wszystkich obywateli 

pa stwa demokratycznego. 

Wed ug art. 28 ustawy o wolno ci sumienia, duchowni podlegaj  

ubezpieczeniom spo ecznym na równi z pracownikami pa stwo-

wych i spo ecznych zak adów pracy. Nale y jednak zaznaczy , e w 

praktyce przepis ten nie jest jeszcze w pe ni realizowany.  

Na szczególn  uwag  zas uguje status duchownych-obcokra-

jowców. Wed ug art. 26 Konstytucji, obcokrajowcy, którzy legalnie 

przebywaj  na Ukrainie, korzystaj  z praw i wolno ci na równi z jej 

obywatelami. Oprócz tego, pa stwo zadeklarowa o jako zasad , e 

organy w adzy pa stwowej nie b d  ingerowa  w sprawy we-

wn trzne organizacji religijnych – przede wszystkim te, które odno-

sz  si  do personelu (art. 7 cz. 1 ustawy o wolno ci sumienia), oraz 

zagwarantowa o organizacjom religijnym i poszczególnym wierz -

cym prawo do wolnego utrzymywania kontaktów mi dzynarodo-

wych ze wspó wyznawcami poza granicami (art. 24 cz. 1 ustawy). 

Jednak poprawk  z 1993 r. do ustawy o wolno ci sumienia ustawo-

dawca nieco rygorystycznie potraktowa  ten problem. Od momentu 

przyj cia tej modyfikacji, obcokrajowcy – „duchowni, nauczyciele i 

inni przedstawiciele religijnych organizacji zagranicznych” – mog  

prowadzi  „dzia alno  kanoniczn ” tylko w tych ukrai skich orga-

nizacjach religijnych, na zaproszenie których przybyli i tylko po 

uzgodnieniu tego z organami w adz pa stwowych, które rejestrowa-

y organizacj  ukrai sk  (art. 24 cz. 4). Traktuje si  t  poprawk  

jako rodek „zabezpieczania duchowo ci obywateli ukrai skich 

przed niszcz cym wp ywem duchownych-obcokrajowców” i ma 

zapobiega  pojawieniu si  i rozwojowi „kultów destrukcyjnych”64. 

Wydaje si , e zmiana ta poniek d powoduje dyskryminacj  i ogra-

niczenie praw65. 

 

                                                      
64 N. Karpachova, dz. cyt., s. 248. 
65 Annual Reports for International Religion Freedom: Ukraina, by Burean of 

Democracy, Human Rights and Labor U.S. Department of State, 1999-2001. 
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9. Prawo ma e skie i rodzinne 

 

Od momentu wej cia w ycie dekretów URSR o lubie cywil-

nym66 i prowadzeniu aktów stanu cywilnego oraz o rozwodzie67 na 

Ukrainie, obowi zywa a zasada oddzielenia lubu i stosunków ro-

dzinnych od ceremonii i organów religijnych68. Od 1944 roku usta-

wodawca wyznacza cywiln  form  zawierania lubu i pa stwow  

rejestracj  jako powszechnie obowi zuj ce elementy wa no ci za-

warcia ma e stwa69.  

Zgodnie z now  regulacj  prawn , prawa i obowi zki wynikaj  

tylko ze lubu zawartego przed pa stwowym organem stanu cywil-

nego (art. 13 cz. 21 Kodeksu rodzinnego z 10 stycznia 2002 r.70). 

Religijna ceremonia lubu nie ma znaczenia prawnego i jest osobist  

spraw  ka dego. Cywilny lub mo na zawrze  zarówno przed, jak  

i po ceremonii religijnej. 

Pa stwo gwarantuje równo  praw i obowi zków w stosunkach 

rodzinnych niezale nie od stosunku do religii (art. 57 cz. 1 Konsty-

tucji). 

Rozwód na Ukrainie orzekaj  tylko s dy cywilne, dla których re-

ligijna przynale no  czy przekonania nie maj  znaczenia, a pod-

stawy dla rozwodu s  ci le wyznaczone w odpowiedniej ustawie. 

Wyroki s dów ko cielnych nie maj  warto ci prawnej. 

Zagadnienia wychowania, opieki zdrowotnej, troski o rozwój  

fizyczny, duchowy i moralny, wychowanie i o wiata dzieci s  obo-

wi zkami rodziców, lub tego, kto ich zgodnie z prawem zast puje. 

W art. 3 ustawy o wolno ci sumienia rodzice, lub ci, którzy ich 

zgodnie z prawem zast puj , maj  prawo do wychowania swoich 

dzieci wed ug w asnych przekona  i pogl dów religijnych. Ponadto 

ustawodawca stanowi, e prawa rodzicielskie nie mog  by  rea-

lizowane wbrew prawom dziecka (art. 152 Kodeksu rodzinnego  

                                                      
66 Z dnia 20 lutego 1919 r., ZU URSR 1919 nr 12, poz. 144. 
67 Z dnia 20 lutego 1919 r., ZU URSR 1919 nr 12, poz. 145.  
68 Zakony SRSR (organ urz dowy ZSRR) 1919 nr 12, poz. 145. 
69 Kodeks pro szlub ta simji z 20 cherwnia 1969 r. z pó n. zm.; V. Spivak,  

V. Hopanchuk, Zakonodavstvo Ukrajiny pro szlub ta simji, Kyjiv 1998, s. 16-23. 
70 Uriadovyj Kurjer z 6 bereznia 2002 r., s. 5-12. Kodeks ten wejdzie w ycie  

1 stycznia 2003 r. 
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z 2002 r.), a w art. 52 Konstytucji pa stwo gwarantuje ochron  

dziecka przed wszelk  przemoc , w tym – religijn . Przy wyk adni 

tych przepisów nale y bra  pod uwag  norm  art. 14 Mi dzynaro-

dowej Konwencji Praw Dziecka z 1989 roku, który podkre la, e w 

procesie wychowania i kszta cenia powinno si  liczy  (uwzgl dnia-

j c poziom dojrza o ci dziecka) z jego osobistym prawem do wolno-

ci sumienia, religii i przekona . 

 

10. Przepisy karne 

 

Wolno  sumienia, religii i przekona  wymaga, jak i ka de pra-

wo ludzkie, z jednej strony ochrony, a z drugiej – ze wzgl du na 

wspólne dobro spo eczno ci i prawa innych osób – legalnych ogra-

nicze . Niektóre przepisy konstytucyjne i ustawowe w zakresie 

wolno ci religijnej znalaz y wsparcie w prawie karnym. W pewnych 

wypadkach jest ono s usznym i niezb dnym, jednak e nale y pod-

kre li , e nadmierna kryminalizacja przepisów prawnych nie jest 

w a ciw  dla demokratycznego pa stwa prawnego. Przepisy Karne 

by y szeroko wykorzystywane i w sferze religijnej w czasach ra-

dzieckich i by y jednym ze rodków wyeliminowania jej z ycia 

spo ecznego. Niezwa aj c na wystarczaj c  ilo  w Kodeksie Kar-

nym USRR71 artyku ów wyra nie dotycz cych przest pstw zwi za-

nych z religi , najbardziej rozpowszechnionymi by y przepisy  

o przest pstwach chuliga stwa, naruszenia porz dku obywatelskie-

go, a nawet naruszenia bezpiecze stwa pa stwowego oraz zdrady 

pa stwa. W a nie te przepisy by y stosowane wobec baptystów, 

grekokatolików, wiadków Jehowy etc. 

Od 1 wrze nia 2001 roku na Ukrainie obowi zuje nowy Kodeks 

karny. Nale y jednak zaznaczy , e jeszcze przed jego przyj ciem 

od momentu odzyskania niepodleg o ci, kryminalizacja stosunków 

wyznaniowych, charakterystyczna dla ustroju totalitarnego, zmniej-

szy a si . Dnia 15 czerwca 1992 roku zosta  uchylony art. 138 Ko-

deksu karnego USRR – przest pstwo naruszenia zasady oddzielenia 

ko cio a od pa stwa72. Realizuj c normy ustawy o alternatywnej 

(zast pczej) s u bie, parlament ukrai ski zniós  odpowiedzialno  

                                                      
71 Kodeks karny z 28 grudnia 1960 r., VVR nr 2, poz. 14, z pó n. zm. 
72 VVR 1992, nr 21 poz. 457. 
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karn  za uchylanie si  od s u by wojskowej ze wzgl du na przeko-

nania religijne73. 

W rozdziale V nowego Kodeksu karnego – po wi conym prze-

st pstwom wobec wyborczych, pracowniczych i innych osobistych 

praw i wolno ci cz owieka i obywatela – znajduje si  art. 161 o na-

ruszeniu równouprawnienia obywateli m. in. ze wzgl du na przeko-

nania religijne. Zgodnie z tym artyku em, zamierzone dzia anie, 

maj ce na celu spowodowanie i rozpowszechnianie religijnej wro-

go ci i nienawi ci, obraza uczu  religijnych obywateli, a tak e bez-

po rednie lub po rednie ograniczanie praw i nadawanie jakichkol-

wiek przywilejów ze wzgl du na religijn  przynale no  – s  kara-

ne. Podmiotem danego przest pstwa mo e by  osoba, grupa osób 

czy równie  urz dnik pa stwowy. 

Karane s  równie  takie zachowania, jak uszkodzenie pomiesz-

cze  kultowych lub zniszczenie wi ty  religijnych (art. 178 i 179). 

W art. 180 ustawodawca wyznacza kar  za przeszkadzanie w 

sprawowaniu obrz dów religijnych, a w cz. 2 tego artyku u przewi-

duje sankcj  za zmuszanie duchownego do sprawowania tych ob-

rz dów. 
W art. 181 ustawodawca umieszcza norm  prawn  o przest p-

stwie spowodowania szkody na zdrowiu ludzi z powodu g oszenia 
religijnych pogl dów lub sprawowania obrz dów religijnych. Zgod-
nie z t  norm , organizacja lub przewodnictwo takiej grupie, której 
dzia alno  jest zwi zana ze szkod  na zdrowiu obywateli lub amo-
ralnym zachowaniem s  karane ograniczeniem lub pozbawieniem 
wolno ci do 3 lat. Te same dzia ania wobec niepe noletnich s  kara-
ne pozbawieniem wolno ci do 5 lat. Wydaje si , e odpowiednia 
s dowa wyk adnia tego przepisu mo e uczyni  go skutecznym rod-
kiem ochrony przed destruktywnym wp ywem pewnych grup reli-
gijnych. 

Reasumuj c nale y stwierdzi , e modyfikowane ustawodaw-
stwo karne zmierza w kierunku standardów mi dzynarodowych. 
Mo na tylko a owa , e Kodeks karny nie zapewnia prawnej 
ochrony tajemnicy spowiedzi, bez której gwarancje tajemnicy spo-
wiedzi z art. 3 ustawy o wolno ci sumienia staj  si  tylko deklara-
cjami. 

                                                      
73 VVR 1996 nr, poz. 204. 
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Zako czenie 

 

Podsumowuj c przeprowadzon  analiz  podstawowych przepi-

sów reguluj cych relacje wyznaniowe na Ukrainie mo na stwier-

dzi , e wyra nie ró ni  si  one od regulacji prawa radzieckiego  

i opieraj  si  na nast puj cych za o eniach: 

– uznanie ka dego cz owieka za podmiot prawa do wolno ci 

sumienia,  

– poszerzenie przedmiotowego obszaru wolno ci religijnej poza 

granice dzia alno ci kultowej, przede wszystkim uznanie 

prawa do uczenia si  i nauczania religii,  

– uproszczenie procedury rejestracyjnej organizacji religijnych, 

– nadanie organizacjom religijnym statusu osób prawnych, 

– poszerzenie przepisów prawa pracy i ubezpieczenia spo ecz-

nego na wszystkich obywateli, pracuj cych w organizacjach 

religijnych, 

– nadanie ulg podatkowych, 

– ograniczenie ilo ci przepisów karnych. 

Niektóre przepisy ukrai skiego ustawodawstwa wyznaniowego 

wymagaj  jeszcze doprecyzowania lub zmian, widoczne jest jednak, 

e zmierzaj  one w kierunku standardów mi dzynarodowych. 



. Kovalenko 110

 



 

 

Studia z Prawa Wyznaniowego 
Tom V – 2002 

 

 
 
 

Monika Rozner 

Kraków 

 

 
Prawo do wolno ci religijnej w Europejskiej Konwencji 

Praw Cz owieka z 1950 r. 

 
Prawo do wolno ci my li, sumienia i religii – zakres 

Wolno  religijn , jako jedno z fundamentalnych praw cz owie-
ka, chronionych Konwencj  Europejsk 1, gwarantuje jej art. 9 w 
nast puj cym brzmieniu: 

1. Ka dy ma prawo do wolno ci my li, sumienia i religii; 

prawo to obejmuje wolno  zmiany wyznania lub przekona  oraz wol-

no  uzewn trzniania, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub 

prywatnie, swego wyznania lub przekona  przez uprawianie kultu, naucza-

nie, praktykowanie i czynno ci rytualne. 
2. Wolno  uzewn trzniania wyznania lub przekona  mo e podlega  je-

dynie takim ograniczeniom, które s  przewidziane przez prawo i konieczne 

w spo ecze stwie demokratycznym, z uwagi na interesy bezpiecze stwa 

publicznego, ochron  porz dku publicznego, zdrowia i moralno ci oraz 

praw i wolno ci innych osób.  

Europejski Trybuna  Praw Cz owieka w Strasburgu, w swojej 
dzia alno ci orzeczniczej, daje wyraz przekonaniu, i  wolno  ta 
jest, w rozumieniu Konwencji, jedn  z podstaw demokratycznego 
spo ecze stwa, wa n  dla ochrony to samo ci wierz cych i sposobu 
patrzenia przez nich na ycie. Jednocze nie podkre la si , i  artyku  
9 Konwencji ma równie du e znaczenie dla ateistów, agnostyków, 
sceptyków oraz osób religijnie oboj tnych. Od poszanowania wol-

                                                      
1 Konwencja Praw Cz owieka przyj ta przez Rad  Europy w Strasburgu  

w 1950 r. 
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no ci religijnej jest bowiem uzale nione zachowanie pluralizmu, 
nieroz cznie zwi zanego ze spo ecze stwem demokratycznym i tak 
drogo okupionego przez wieki2. 

 
Zagadnienia ogólne 

Natura my li, sumienia i religii, jako kategorii praw cz owieka 
formalnie chronionych przez prawo mi dzynarodowe, jest spraw  
kontrowersyjn .  

Je li przyjmiemy, e „my l” to wiczenie ludzkiego rozumu,  
a „sumienie” – zastosowanie oceny moralnej do sposobu opisywania 
zachowania, zauwa ymy, e oba te zjawiska koncentruj  si  na 
wzorcach subiektywnych. W przypadku religii natomiast mamy 
element zewn trznego formowania i ukierunkowywania. Kierowa  
my l  i sumieniem jest bardzo trudno, ale religi , jako system kryte-
riów zewn trznych i manifestacji rytualnych, atwiej jest dostrzec  
i kontrolowa . Nie znaczy to bynajmniej, e mo na j  atwo zdefi-
niowa .3  

Próbuj c tego dokona  w mi dzynarodowym kontek cie praw-
nym i politycznym, zastosowano ca y wachlarz metod. Dzia alno  
prawodawcza organów europejskich zmierza mi dzy innymi, do 
u atwienia zdefiniowania religii, stanowi rodzaj przewodnika.  

Komisja Praw Cz owieka (nieistniej cy ju  organ konwencyjny, 
do roku 1997 równie  orzekaj cy w sprawach o naruszenie Kon-
wencji) podkre la, i  cz  pierwsza art. 9 Konwencji gwarantuje 
nie tylko wolno  my li, sumienia i religii, ale chroni w równej mie-
rze to, co opiera si  na filozofii, osobistych przekonaniach czy dok-
trynach religijnych4. Artyku  9 Konwencji normuje wi c ca o  
kwestii obj tych sfer  wewn trznych przekona . Obejmuje nieza-

                                                      
2 Orzeczenie Kokkinakis v. Grecja, 1993 ,,Court Judgements”, ser. A, t. 260-A; 

Raport Larissis, Mandalaridis i Sarandis v. Grecja, 1996, RJD (Reports, Judge-
ments, Decisions) 1998-I. 

3 Por. J. Krukowski, K. Warcha owski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 
2000, s. 17; The New Encyclopedia Britanica, Chicago 1986, s. 548; U. Tworu-
schka, Religia, w: Leksykon podstawowych poj  religijnych, red. A. D. Khoury, 
Warszawa 1998; Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 5 , Warszawa 1997;  
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1995, s. 7. 

4 Jochen Abr. Frowein, Freedom of Religion in the Practice of the European 
Commision and Court of Human Rights, „Zeitschrift für Ausländisches Öffentli-
sches Recht und Völkerrecht”, Max – Planck – Institut 1986, s. 250. 
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le no  ca ej sfery duchowej cz owieka5. W pierwszej kolejno ci 
chroni sfer  osobistych przekona  i wiary religijnej, ponadto obej-
muje ochron  akty bezpo rednio i trwale z nimi zwi zane, takie jak 
modlitwa, b d ce elementami praktyki religijnej lub wiary, w po-
wszechnie uznanej formie6. 

Podkre la si  jednak, e aby podlega  ochronie, religia musi by  
przynajmniej identyfikowalna (religia „Wicca” – sp. X przeciwko 
Wielkiej Brytanii, druidyzm – sp. Chappell przeciwko Wielkiej 
Brytanii)7. 

Przekonanie 
 
Jakkolwiek poj cie religii czy wyznania jest trudne do zdefinio-

wania, ma ono pewne ustalone i powszechnie przyj te znaczenie. 
Inaczej jest z poj ciem przekonania, co do którego orzecznictwo, jak 
dotychczas, nie wypracowa o jakiej  legalnej definicji precyzuj cej 
co mo e by  za nie, w wietle Konwencji, uwa ane. Ograniczano si  
jedynie do indywidualnej klasyfikacji danej doktryny czy danego 
zachowania8. 

Tak te  sta o si  z pacyfizmem, w odniesieniu do którego uzna-
no, e – jako filozofia – mie ci si  w granicach prawa do wolno ci 
my li i sumienia, a tym samym, e postawa pacyfistyczna mo e by  
uwa ana za przekonanie chronione przez art. 9 Konwencji9. Jedno-
cze nie zaakceptowano definicj , przytoczon  przez jedn  ze skar-

cych, ujmuj c  pacyfizm jako: „przyj cie, zarówno w teorii jak  
i w praktyce, filozofii obrony w asnych celów politycznych lub in-
nych, bez uciekania si  do gró b czy przemocy w stosunku do innej 
osoby, w adnych okoliczno ciach, nawet w odpowiedzi na gro b  
lub u ycie si y”10.  

                                                      
5 S. Frankowski, R. Goldman, E. towska, S d Najwy szy USA prawa i obo-

wi zki obywatelskie, 1999, s. 172. 
6 Raport Kalac v. Turcja, 1996, RJD 1997-IV; Decyzja Kottinen v. Finlandia, 

1996, DR (Decisions and Reports) 87-A/68. 
7 DR 11, s. 55; DR 53, s. 241. 
8 J. Abr. Frowein, Freedom of Religion in the Practice of the European Com-

mission and Court of Human Rights, s. 251. 
9 Rap. Arrowsmith v. WB, 1978 , DR 19/5; Dec. Le Cour Grandmaison – Fritz 

v. Francja 1987. 
10 Tam e. 
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W sprawie irlandzkich wi niów, wyznawców religii katolickiej, 
odmawiaj cych noszenia odzie y opatrzonej insygniami Wielkiej 
Brytanii, uto samianymi z nieakceptowanym przez nich ko cio em 
anglika skim, Komisja nie odebra a tego typu zachowania jako aktu 
wyp ywaj cego z przekonania. Równocze nie odrzuci a pogl d, i  
mo na si  domaga  przywilejów w traktowaniu wi nia ze wzgl du 
na jego przekonania11. W podobnym duchu rozstrzygni to sprawy 
innych wi niów: buddysty, domagaj cego si  mo liwo ci kontem-
placji i u ywania ró a ca, czego mu odmawiano ze wzgl dów bez-
piecze stwa (sp. 1753/63 przeciwko Wielkiej Brytanii) czy wy-
znawców judaizmu daj cych przyznania im prawa do koszernego 
jedzenia. Podobnie zosta a potraktowana sprawa odmowy uiszczania 
podatków na cele militarne przez pacyfistów12, czy sk adek ubezpie-
czenia na ycie przez wierz cych w reinkarnacj 13. 

Interpretuj c termin przekonanie, zawarty w tre ci art. 9 Kon-
wencji, stwierdzono, i  przepis ten chroni w pierwszym rz dzie 
sfer  przekona  osobistych i religijnych, czyli to, co nazywa si  
cz sto forum wewn trznym14. 

Komisja za „przekonania filozoficzne” uwa a „idee, bazuj ce na 
wiedzy ludzkiej i sposobie widzenia wiata, spo ecze stwa itd., jakie 
osoba ludzka przyjmuje i wyznaje zgodnie ze swoim sumieniem”. 
Te idee mog  by  scharakteryzowane jako spojrzenie cz owieka na 
ycie, w szczególno ci jako jego koncepcja zachowania si  w spo e-

cze stwie15. 
Trybuna  u ci li  nast pnie, i  termin „przekonania”, jako  

spokrewniony z terminem „wierzenia”, oznacza, na gruncie art. 9 
Konwencji, pogl dy posiadaj ce pewien stopie  powagi, spójno ci  
i wa no ci. Takie, które zas uguj  na szacunek spo ecze stwa de-
mokratycznego i nie godz  w ludzk  godno 16. 

Wida  st d, e organy konwencyjne przyj y bardzo szerok   
i elastyczn  definicj  tak religii, jak i przekonania17. 

                                                      
11 Decisions and Report (DR).20,44,76. 
12 Dec 10358/83. 
13 Sp. 2988/66 v. Holandia. 
14 Dec. Revert i Legallais v. Francja, 1989;  
15 Sp. Campbell i Cosans , 1980. 
16 Tam e. 
17 Malcom. N. Shaw, Freedom of Thought, Conscience and Religion, „Study of 

Dicrimination”, s. 450. 
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Wolno  religii 
  
M. N. Shaw zauwa a pewn  sprzeczno  zawart  w poj ciu wol-

no ci religii – wiele religii uznaje, e ich wyznanie jest jedynym  
z mo liwych i w sposób pasywny lub aktywny dyskryminuje inne. 
Cz sto w historii prowadzi o to do u ycia przemocy, prze ladowa , 
a nawet pogromów. 

Natura poj cia wolno ci religijnej jest z o ona, stanowi skompli-
kowan  równowag  interesów, potrzeb i przekona 18.  

W prawie mi dzynarodowym funkcjonuje kilka koncepcji na to, 
co zawiera si  w tre ci tej wolno ci. 

Jedn  z nich charakteryzuje Dinstein, wyró niaj c nast puj ce 
trzy podprawa: 

– wolno  przynale no ci do jednej z istniej cych religii i do 
opowiedzenia si  za jednym z wyzna  w ramach niej funk-
cjonuj cych; 

–  wolno  podwa ania istniej cych wierze  i tworzenia no-
wych pogl dów; 

–  wolno  nieprzynale no ci do jakiejkolwiek religii.  

Z art. 9 Konwencji Europejskiej mo na wyprowadzi  czwarty 
aspekt, mianowicie wolno  zmiany wyznania19. Przy tym prawo to 
nie wskazuje jednoznacznie na zmian  na inn  religi , mo na w -
czy  tutaj równie  przekonania niereligijne. 

Potwierdza to orzecznictwo, podaj c, e wolno  religii obejmu-
je nie tylko prawo wyznawania religii, ale tak e niewyznawania 
adnej religii i odmowy przynale no ci do jakiegokolwiek ko -

cio a.20 Osoby ochrzczone w jednym wyznaniu, pragn ce zmieni   
to wyznanie, maj  prawo, na swój wniosek, korzystaj c z zagwa-
rantowanej im wolno ci, dokona  korekty wstecz w zakresie swoje-
go wyznania21. 

 
 
 

                                                      
18 Shaw, dz. cyt., s. 451. 
19 Dinstein, Freedom of Religion, s. 157-158. 
20 Decyzja Angeleni v. Szwecja, 3.12. 1986, skarga nr 1049/83. 
21 Por. Frowein, Europäische MenschenRechtsKonvention. EMRK-Kommentar, 

Kehl-Strassburg-Arlington 1996, s. 374. 
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Prawo do wyst pienia z organizacji religijnej 
 
Z wolno ci religijnej wynika równie  prawo do opuszczenia or-

ganizacji religijnej (ko cio a, zwi zku wyznaniowego), której jest 
si  cz onkiem, efektywnie zagwarantowane przez pa stwo, co jest 
naturaln  konsekwencj  prawa do zmiany religii lub przekona .  
W sytuacji, gdy jaka  organizacja religijna nie zezwala swoim 
cz onkom na wyst pienie z niej, zadaniem pa stwa jest to umo-
liwi 22. 

Wielu skar cych, zw aszcza duchownych, domaga si  ochrony 
swojej wolno ci religijnej przed ingerencj  ko cio a czy zwi zku 
wyznaniowego. Jednak e adna organizacja religijna nie jest zobli-
gowana do przestrzegania wolno ci religijnej swoich cz onków. 
Tak e tutaj gwarancj  wolno ci religijnej stanowi prawo do opusz-
czenia tej organizacji23. 

 Dyskusyjne jest natomiast do tej pory, na przyk ad na gruncie 
konfliktu z prawem do prywatno ci, czy mo na wymaga  od kogo  
ujawnienia w asnych przekona , czy te  z wolno ci religii wyp ywa 
równie  prawo do utrzymania ich w tajemnicy.24 

  

Prawo indywidualne czy kolektywne? 

 
Podmiotami wolno ci religijnej s  przede wszystkim jednostki, 

osoby fizyczne. Pocz tkowo osobom prawnym odmawiano zupe nie 
prawa powo ywania si  na uprawnienia wynikaj ce z art. 9 Kon-
wencji25. 

Z czasem poczyniono jednak pewne ust pstwa na rzecz podmio-
towo ci, a tym samym prawa skargi na naruszenie wolno ci religij-
nej organizacji religijnych. Uznano, e ko ció  lub stowarzyszenia o 
celach religijnych lub filozoficznych s  zdolne do posiadania lub 
przynajmniej korzystania z prawa do wolno ci religijnej, bowiem –  

                                                      
22 K. J. Partsch, Die Rechte und Freiheiten der europäischen Menschenrechts-

konvention w: Bettermann/Neumann/Nipperdey, Die Grundrechte, 1966, s. 428, za: 
Frowein, dz. cyt., s. 256. 

23 DR 5,158. 
24 Kilka spraw przeciwko Grecji, odno nie rubryki dotycz cej wyznania w do-

wodach to samo ci. 
25 Dec. 3798/68 v. WB, 1968; sp. X v. Szwajcaria. 
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wnosz c skarg  – czyni  to w rzeczywisto ci w imieniu swoich 
cz onków26.  

W nast pnej kolejno ci pewne przywileje przyznano równie  in-
nym osobom prawnym, dokonuj c w tym celu rozró nienia mi dzy 
wolno ci  sumienia, a wolno ci  religii. Prawo do korzystania z 
pierwszej z nich przyznano osobom prawnym, takim jak np. spó ka 
z o.o., podczas gdy druga mo e by  realizowana przez ko ció 27. 

Dodatkowym argumentem, przemawiaj cym za przyznaniem 
prawa do korzystania z wolno ci religijnej zbiorowo ciom, jest sama 
tre  art. 9 Konwencji, który stanowi o prawie do manifestowania 
religii czy przekona  „indywidualnie i zbiorowo”. Te dwie mo li-
wo ci bynajmniej si  nie wykluczaj , takie sformu owanie przepisu 
nie jest te  pozostawieniem w adzom pa stwowym swobody wybo-
ru formy, któr  b d  akceptowa , ale podkre leniem, e religia mo-
e by  praktykowana w ka dej z tych form28.  

 

Manifestacja przekona  religijnych – ust p 1, art. 9, zd. drugie 
 
Konwencja gwarantuje wszystkim wolno  nie tylko posiadania 

czy zmiany swoich wewn trznych przekona , ale tak e prawo mani-
festowania ich na zewn trz i to zarówno publicznie jak i prywatnie, 
indywidualnie i wspólnie z innymi.  

Art. 9 Konwencji wymienia szereg form, jakie mo e przyj  
uzewn trznianie religii lub przekona . S  to: uprawianie kultu, na-
uczanie, praktykowanie i czynno ci rytualne. Podkre la si  jednak, 
e Konwencja nie chroni ka dego aktu motywowanego czy inspiro-

wanego wzgl dami religijnymi lub wynikaj cymi z przekona 29. 
Chroni jedynie akty nale ce do wewn trznych prze y  i zwi zane z 
nimi zachowania, b d ce normalnymi i ogólnie przyj tymi sposo-
bami praktykowania religii lub uznanej wiary, gruntownie zwi za-
nymi z postawami takimi, jak oddawanie czci czy modlitwa30.  

                                                      
26 Dec. X. i Church of Scientology v. Szwecja, 1975; Omkarananda i Divine 

Light Zentrum v. Szwajcaria, 1981 etc. 
27 Dec. Kustannus i in. v. Finlandia, 1996. 
28 Sp. X. v. WB , DR 22, s. 27. 
29 Orz. Kalac v. Turcja, 1997, par. 27. 
30 Rap. Kalac v. Turcja.  
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Za takie zachowanie uznano na przyk ad ubój rytualny zwierz t. 
Ma on dostarcza  wyznawcom religii ydowskiej mi sa zwierz t, 
zabitych zgodnie z przepisami rytualnymi b d cymi istotnym aspek-
tem praktykowania tej religii. Z drugiej strony, Trybuna  uzna ,  
e prawo do wolno ci religijnej nie mo e obejmowa  prawa do oso-

bistego udzia u w uboju rytualnym i pó niejszym procesie certyfi-
kacji31. 

Z bogatego orzecznictwa dotycz cego tej materii wynika mi dzy 
innymi, i  poj cie uzewn trzniania przekona  nie obejmuje w prak-
tyce ochrony domniemanego wyra ania przekonania religijnego, 
polegaj cego na manifestowaniu przez grup  religijn  swoich po-
gl dów w reklamach o charakterze komercyjnym, oferuj cych 
sprzeda  produktów, tak e wtedy, gdy dotyczy to przedmiotów reli-
gijnych i mo e by  podyktowane potrzeb  wyra enia tre ci religij-
nych32.  

W sprawie Arrowsmith przeciwko Wielkiej Brytanii z 1987 r. 
podkre lono wyra nie, i  poj cie „uzewn trzniania”, u yte w art. 9 
ust. 1 Konwencji, nie obejmuje ka dego czynu motywowanego lub 
dokonanego pod wp ywem wyznania lub przekonania. St d, podczas 
gdy publiczne deklaracje, proklamuj ce ogólne idee jakiej  doktryny 
czy filozofii (np. pacyfizmu) i nak aniaj ce do pozytywnego zacho-
wania si  (np. nie u ywania przemocy), mog  by  uwa ane za nor-
maln  i uznan  manifestacj  przekona , nie mo na tego jednak po-
wiedzie  o takich czynach, które nie s  faktycznym wyrazem okre-
lonych przekona . Dlatego nie mo na ich uwa a  za podlegaj ce 

ochronie na podstawie art. 9 ust. 1 Konwencji, nawet gdy s  moty-
wowane tymi przekonaniami lub pozostaj  pod ich wp ywem33. 

Istnieje tak e ró nica mi dzy sytuacj , w której chodzi o sponta-
niczn  manifestacj  wiary religijnej, i tak , która dotyczy obowi z-
ku dokonania aktu publicznego, mo liwego do interpretacji jako 
akceptacja okre lonej religii. Analizuj c obowi zek z o enia pu-
blicznej przysi gi, maj cej na celu uzyskanie zobowi zana lojalno-
ci wobec pa stwa, Komisja uzna a, i  nie jest on sam w sobie 

                                                      
31 Orz. Jewish Liturgical Associacion Cha’are Shalom ve Tsedek v. Francja, 

2000, za: M. A. Nowicki, Glatt Kosher, „Rzeczpospolita” z 3 pa dziernika 2000 r. 
32 Dec. X. i Church of Scientology v. Szwecja, 1979, DR 16/68. 
33 Rap. Arrowsmith, s.19, par.71,72; Yanasik; Karaduman; B.C. v. Szwajcaria 

1993, DR 74/93. 
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sprzeczny z Konwencj . Kwestia ta wygl da jednak inaczej, gdy 
podstaw  przysi gi jest uznanie warto ci o charakterze religijnym, 
zwi zanych bezpo rednio z okre lon  wizj  wiata. Wolno  sumie-
nia i religii stanowi istotny element mandatu parlamentarnego, nie 
mo na pozbawia  cz onka parlamentu prawa do swobodnego wyra-
ania swojego stosunku do ró nych aspektów ycia spo ecznego, w 

tym równie  aspektów religijnych34.  
 Prawo do uzewn trzniania swoich przekona  obejmuje równie  

swobod  noszenia strojów religijnych35. Mimo to Komisja odrzuci a 
skarg  tureckiej studentki na uniwersytecki zakaz noszenia religij-
nych nakry  g owy uznaj c, i  ograniczenie to stanowi konsekwen-
cj  dobrowolnej decyzji studiowania w wieckiej placówce eduka-
cyjnej36.  

Podobnie potraktowano skarg  nauczyciela geometrii nauczaj -
cego wychowania religijnego w ramach lekcji, gdy  art. 9 Konwen-
cji nie daje mu prawa do nauczania innego przedmiotu wbrew zale-
ceniom dyrektora, chocia  robi to z przekona  religijnych37. 

Jak niejednoznaczne jest u yte w Konwencji poj cie manifesto-
wania swoich przekona , wiadczy liczba spraw zaistnia ych przed 
organami konwencyjnymi, zw aszcza tych oddalonych jako b dnie 
zakwalifikowane.  

Nie jest zatem uwa ane za uzewn trznianie przekona : kolpor-
towanie ulotek zach caj cych o nierzy do amania dyscypliny woj-
skowej,38 wybór imienia dla dziecka (a wi c odmowa przez w adze 
rejestracji imion nie jest uwa ana za ingerencj  w prawa wynikaj ce 
z art. 9 Konwencji)39. Wy cznie za wyra enie my li, sumienia  
i religii nie uznaje si  te  ma e stwa – reguluje t  instytucj  osobny 
przepis art. 12 Konwencji40. Podobnie Komisja nie dostrzeg a prze-
jawu manifestacji religii czy przekonania w dzia aniu pewnego y-
da, który odmawia  wyp acenia odszkodowania swojej by ej onie 

                                                      
34 Rap. Buscarini i in. v. San Marino, 1997, RJD 1999, par. 29-30. 
35 E 7992/77, DR 14, par. 234. 
36 E 16278/ 90, DR 74, 93 par. 100. 
37 E 8005/77, DR 16 101. 
38 Dec. Le Cour Grandmaison – Fritz v. Francja, 1987. 
39 Dec. Salonen v. Finlandia 1997. 
40 Dec. Khan v. WB, 1986. 
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za niedope nienie obowi zku zwrotu tzw. „Guett”, co jest konieczne 
do uznania rozwodu wed ug ydowskiego prawa religijnego41. 

Przyjrzyjmy si  teraz bli ej formom manifestowania, które wyli-
cza art. 9 Konwencji: 

  
Prawo do praktykowania wyznania i przekona  

Komisja twierdzi, e art. 9 Konwencji nie zawsze gwarantuje 
prawo do zachowania si  w sferze publicznej w sposób dyktowany 
swoimi przekonaniami. Poj cie „praktyka”, u yte w art. 9 ust. 1, nie 
obejmuje bowiem ka dego aktu motywowanego lub zaistnia ego 
pod wp ywem przekona . 

Na przyk ad, nie uznano za akt normalnej praktyki demonstracji 
antyaborcyjnej w postaci modlitwy na korytarzu kliniki, a grzywna 
za zak ócanie spokoju, któr  ukarano demonstrantów, nie zosta a 
uznana za niedozwolon  ingerencj  w wolno  gwarantowan  przez 
Konwencj 42. 

Zgodne z wolno ci  religii s  niektóre obowi zki, wynikaj ce z 
poddania si  okre lonym regu om zachowania, ustalonym w celu 
zapewnienia poszanowania praw i wolno ci innych osób. Przy ko-
rzystaniu ze swobody praktykowania religii jednostka mo e mie  
obowi zek uwzgl dnienia swojej specyficznej sytuacji. Tak  sytu-
acj  jest na przyk ad pozostawanie w stosunku podleg o ci dyscy-
plinarnej w armii pa stwowej. Pa stwa maj  bowiem prawo do 
przyjmowania dla swych armii unormowa  dyscyplinarnych, zaka-
zuj cych tego czy innego typu post powania, w szczególno ci po-
stawy wrogiej wobec ustalonego porz dku. Podj cie s u by w takiej 
armii stanowi akceptacj  systemu dyscypliny wojskowej, który ze 
swej natury zak ada mo liwo  poddania niektórych praw i wolno-
ci cz onków si  zbrojnych ograniczeniom, jakich nie da oby si  

na o y  na osoby cywilne. Wyci gni cie konsekwencji z faktu nie-
przestrzegania dyscypliny wojskowej nie stanowi wi c ingerencji w 
wolno  religijn , nawet je li niepos usze stwo to polega na przyna-
le no ci do ruchu religijnego, o ile jego dzia alno  mo e zagra a  
równowadze w armii43.  
                                                      

41 DR 24,137. 
42 Dec. M. Van Schijndel i in. v. Holandia, 1997. 
43 Orz. Kalac; Larissis, Mandalaris, Sarandis; Grigoriades v. Grecja, 1997, 

RJD1997-VII, par. 45. 



Prawo do wolno ci religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Cz owieka 

 

121

Nie podlega dyskusji, i  omawiany przepis chroni ka d  osob  
tak e przed obowi zkiem bezpo redniego udzia u w czynno ciach 
religijnych wbrew swojej woli i gdy nie nale y ona do wspólnoty 
religijnej, która je organizuje44. Podstawowym warunkiem wolno ci 
wyznania jest dobrowolne uczestnictwo w aktywno ci religijnej. 
Tak wi c Konwencja gwarantuje nie tylko prawo praktykowania 
religii, ale tak e chroni przed przymusowym uprawianiem praktyk 
religijnych. 

 
Nauczanie (problem prozelityzmu) 

Z wolno ci manifestowania religii czy przekona  wynika rów-
nie  prawo do podejmowania prób przekonania do swojej wiary 
innych ludzi, w szczególno ci przez nauczanie. Bez tego bowiem 
wolno  zmiany religii lub przekona , o której mowa w art. 9, pozo-
sta aby martw  liter 45.  

Wiadomo, i  nie chroni ono jednak ka dego aktu motywowane-
go lub inspirowanego przez religi  lub przekonanie. Nie jest do-
puszczalny tzw. prozelityzm uprawiany niew a ciwymi metodami. 
Pa stwa maj  prawo wprowadzi  odpowiedzialno  karn  za u y-
wanie niew a ciwych sposobów realizacji swojego prawa do na-
uczania46.  

W orzeczeniu w sprawie Kokkinakis przeciw Grecji Trybuna  
zdefiniowa  taki karalny prozelityzm jako „stanowi cy wypaczenie, 
czy deformacj  prawdziwej ewangelizacji, dawania chrze cija skie-
go wiadectwa, opisanej przez wiatow  Rad  Ko cio ów, w rapor-
cie z 1956 r., jako istotn  misj  i odpowiedzialno  ka dego chrze-
cijanina i ka dego ko cio a”47. W odró nieniu od niej, niedozwolo-

ny prozelityzm przyjmuje formy „dzia alno ci oferuj cej materialne, 
czy socjalne korzy ci, celem pozyskiwania ko cio owi nowych 
cz onków, b d  wywierania niestosownej presji na ludzi b d cych w 
strapieniu lub potrzebie; mo e nawet polega  na u yciu przemocy 
lub praniu mózgów, wykorzystywaniu n dzy, niskiego intelektu czy 
braku wykszta cenia; w ka dym razie nie daje si  on pogodzi   
z poszanowaniem wolno ci my li, sumienia i religii innych osób”48. 

                                                      
44 Rap. Darby v. Szwecja, 1989, A. 187, par. 51.  
45 Orz. Kokkinakis, par. 31, 48; rap. Larissis..., par. 68. 
46 Tam e. 
47 Tam e. 
48 Tam e, par. 48. 
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Wobec takich zachowa  pa stwo ma prawo ingerencji pod wa-
runkiem, e jest ona „przewidziana przez prawo”, ukierunkowana na 
jeden b d  wi cej prawowitych celów wymienionych w ust. 2 art. 9 
Konwencji oraz „konieczna w demokratycznym spo ecze stwie”49. 

Co równie  istotne nauczanie religii powinno si  odbywa  w ra-
mach okre lonych prawnie. Nie uznano za w a ciwe nauczania reli-
gii przez nauczyciela podczas lekcji innego przedmiotu50.  

Z zagadnieniem prawa do nauczania religii wi e si  ponadto  
problem nauki religii w szko ach publicznych oraz umieszczanie 
oceny z religii na wiadectwach szkolnych i wliczanie jej do red-
niej ocen51, o czym b dzie jeszcze mowa w dalszej cz ci niniejsze-
go opracowania. 

 
Ograniczenia wolno ci religijnej 

 
Konwencja chroni dwie sfery religijno ci cz owieka: we-

wn trzn , obejmuj c  prawo posiadania i zmiany wyznania lub 
przekona , oraz zewn trzn , polegaj c  na manifestowaniu indywi-
dualnie lub zbiorowo, publicznie i prywatnie swego wyznania  
lub przekona , przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie  
i czynno ci rytualne.  

Ograniczenia (ingerencja pa stwa) s  tu, co do zasady, dopusz-
czalne, ale tylko w granicach, o których jest mowa w ust pie drugim 
art. 9 Konwencji. Wynika z niego, e mog  one dotyka  wy cznie 
prawa do uzewn trzniania religii lub pogl dów – nie za  samego ich 
posiadania. Wkroczenie w sam  sfer  duchow  jest wi c niedopusz-
czalne, a prawo jednostki ma w tym zakresie charakter absolutny52. 

 
Niedozwolona ingerencja pa stwa 

Z art. 9 ust. 1 Konwencji wynika, w szczególno ci, obowi zek 
powstrzymania si  od ingerencji w modlitw  i obrz dy po czone  
z modlitw 53. 

                                                      
49 Tam e, par. 36. 
50 Por. przypis nr 41. 
51 Por. punkty dot. dyskryminacji na tle religijnym i praw rodziców. 
52 Frankowski, Goldman, towska, dz. cyt., s. 173, Sp. Darby v. Szwecja, 

1989, A. 187, par. 44. 
53 Dec. A.R.M. Chappell v. WB,1987; Frisoff v. WB, 1992; Pendragon v. WB, 

1998. 
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Prawo do wolno ci religii – tak jak jest ono gwarantowane na 
podstawie Konwencji – wyklucza te  jak kolwiek kompetencj  
dyskrecjonaln  po stronie pa stwa w zakresie okre lania, czy prze-
konania religijne lub rodki u ywane do wyra ania takich przekona  
s  prawowite54. Pa stwo nie mo e ani przymusza  do jakiego  wy-
znania, ani go zabrania . 

 
Prawa rodziców 

Z zakresu art. 9 wy czona jest indoktrynacja religijna pa stwa. 
W sprawie Danish Sex Education Trybuna  podkre li : „Pa stwu nie 
wolno uprawia  indoktrynacji, która nie respektuje religijnych  
i filozoficznych przekona  rodziców”55. Tez  t  wyprowadzi  w 
oparciu o art. 2 Pierwszego Protoko u Dodatkowego, szczególnie 
chroni cy prawa rodziców, ale równie  o art. 8 i 10 Konwencji oraz 
z jej ogólnego ducha. Zastrzeg  równocze nie, e nie mo na doma-
ga  si  zwolnienia z obowi zku posy ania dzieci do szkó , motywu-
j c to przyczynami religijnymi. Tak daleko id cy wp yw rodziców 
na nauczanie zosta  wykluczony56. 

Zbli onego problemu dotyka y skargi przeciwko Szwecji, gdzie 
przewiduje si  obligatoryjn  nauk  religii. Zarzucano w nich przy-
mus ucz szczania na lekcje religii, stosowany wobec dzieci ateistów 
i rodziców nie ycz cych sobie tego. Komisja uzna a, e nie ma 
ingerencji w korzystanie z wolno ci religii, je li nauczanie takie jest 
zgodne z prawem krajowym, a dana osoba jest w du ej mierze  
z niego zwolniona i nie podlega indoktrynacji religijnej57. 

Podobnie Trybuna  odniós  si  do obowi zku udzia u dzieci w 
lekcjach edukacji moralnej i spo ecznej w Luksemburgu uznaj c,  
e nie jest to ingerencja w korzystanie ze swobody my li lub su-

mienia58.  
 Inn  spraw , z zakresu ingerencji w prawa rodziców i równo-

cze nie dotycz c  zagadnienia konfliktu prawa pa stwowego z wol-
no ci  religii, jest problem zakazu, pod gro b  sankcji karnych, 

                                                      
54 Manoussakis, par. 47. 
55 Sp. Kieldsen i in. v. Dania 1976. 
56 Tam e. 
57 Dec. Angelini v. Szwecja, 1986 DR 51/41; C.J. i córki v. Polska 1996 DR  

84-A/46. 
58 Dec. Bernard i in. v. Luksemburg, 1993 DR 75/57. 
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karcenia dzieci przez rodziców. Tutaj tak e uznaje si , i  nie jest to 
ingerencja w prawa rodziców na podstawie art. 9 Konwencji, nawet 
w sytuacji, gdy twierdz  oni, e ich przekonania religijne wymaga y 
zastosowania takich rodków dyscyplinarnych59.  

 
Ko ció  pa stwowy 

Konwencja, zalecaj c neutralno  pa stwa w sprawach religii, 
nie wyklucza jednak istnienia ko cio a pa stwowego, tak jak ma to 
miejsce w Wielkiej Brytanii czy w krajach skandynawskich, pod 
warunkiem, e przynale no  do niego nie jest przymusowa. Jak to 
wynika z art. 9 ust. 2 – prawo do zmiany wyznania jest cz ci  
omawianej wolno ci. Nikt nie mo e by  zmuszany do pozostawania 
cz onkiem ko cio a pa stwowego. Obowi zkiem pa stwa jest tak e 
zagwarantowa  prawo wyst pienia z niego60. W ten sposób rozwi -
zuje si  mi dzy innymi problem odmowy p acenia podatku ko ciel-
nego, gdy  ka dy, kto sprzeciwia si  obci aniu go tym podatkiem, 
ma prawo wyst pi  z ko cio a, którego nie chce „utrzymywa ”.  

Nie jest te  dopuszczalne nak adanie przez pa stwo obci e  fi-
nansowych na rzecz ko cio a maj cego oficjalny status ko cio a 
pa stwowego na obywateli nie b d cych jego cz onkami61. 

 
Sprzeciw sumienia 

Art. 9 Konwencji równolegle z wolno ci  religii gwarantuje 
wolno  sumienia. Tutaj najbardziej kontrowersyjn  spraw  jest 
akceptowalno  sprzeciwu sumienia, jako uzasadnienia zwolnienia  
z obowi zku odbycia s u by wojskowej. Sprawy osób, ubiegaj cych 
si  na tej podstawie o s u b  zast pcz , rozpatrywane s  jednak nie 
na gruncie art. 9 Konwencji, ale 4 ust. 3b, który mówi o zakazie 
pracy przymusowej (w tych kategoriach rozpatruje si  s u b  woj-
skow ). Jednak e „praca przymusowa lub obowi zkowa” w rozu-
mieniu tego artyku u nie obejmuje „ adnej s u by” o charakterze 
wojskowym b d  wymaganej zamiast niej w tych krajach, które 
uznaj  prawo odmowy s u by wojskowej ze wzgl du na przeko-
nania. 

                                                      
59 Dec. Seven Individuals v. Szwecja, 1982 DR 29/104. 
60 Decyzja Europejskiej Komisji Praw Cz owieka 10616/83 z 4 grudnia 1984 r. 
61 Orz. Darby v. Szwecja, 1990. 
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Konwencja pozostawia wi c uznaniu pa stwa, czy b dzie ono 
respektowa  prawo do sprzeciwu wobec odbywania s u by wojsko-
wej, ze wzgl dów sumienia, oraz przyznanie takim osobom prawa 
do zast pczej s u by cywilnej.  

 Istotne jest, i  z prawa do odmowy s u by wojskowej ze wzgl -
dów sumienia nie wynika w aden sposób prawo zwolnienia z od-
bycia s u by zast pczej. Komisja nie zakazuje pa stwom karania 
osób odmawiaj cych takiej s u by62.  

Analiza orzecznictwa prowadzi równie  do wniosku, e z art. 9 
Konwencji nie wynika, w aden sposób, prawo duchownych do 
zwolnienia ze s u by wojskowej63. 

Konwencja nie przewiduje zatem obowi zku unormowania s u -
by zast pczej w ustawodawstwie krajowym. W konsekwencji nale y 
przyj , i  religijne i wiatopogl dowe przeszkody w odbywaniu 
s u by wojskowej nie doznaj  ochrony na tle Konwencji64. 

 

Dopuszczalna ingerencja 
 

W kwestii dopuszczalno ci ingerencji w wolno  religijn  orga-
ny strasburskie przyj y stanowisko, i  „tak jak o moralno ci, w 
poj ciu cz cym si  z ‘prawami innych’, podobnie nie mo na mó-
wi  w Europie o jednolitej koncepcji dotycz cej miejsca religii w 
spo ecze stwie. Koncepcje te mog  ró ni  si  nawet w poszczegól-
nych pa stwach. Z tego powodu nie mo na równie  znale  spójnej 
definicji dopuszczalnych ingerencji, a pa stwom jest pozostawiony 
pewien margines swobody w ocenie ich konieczno ci i stopnia do-
puszczalno ci”65. 

W spo ecze stwie demokratycznym, w którym wspó istnieje kil-
ka religii po ród jednej i tej samej ludno ci, aby pogodzi  interesy 
ró nych grup i zapewni  poszanowanie przekona  ka dej osoby, 
pa stwo mo e uzna  za konieczne podj cie rodków represjonuj -
cych pewne formy zachowania, cznie z przekazywaniem informa-
cji i idei, je li uwa a je za niezgodne z poszanowaniem swobody 

                                                      
62 Sp. X. v. Niemcy, 1977 DR 9/203; A. v. Szwajcaria, 1984 DR 38/219; Johan-

sen v. Norwegia, 1985 DR 44/155; Autio v. Finlandia DR 72/245, etc. 
63 Rap. Grandrath v. Niemcy 1967. 
64 Frankowski, Goldman, towska, dz. cyt., s. 176. 
65 Sp. Otto-Preminger, A. 295 par. 56. 
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my li, sumienia i wyznania innych66. Celem pa stwa, represjonuj -
cego takie zachowania, staje si  wtedy ochrona prawa obywateli do 
tego, aby nie by  zniewa anym w swych uczuciach religijnych  
w rezultacie publicznego wyra ania pogl dów przez inne osoby,  
a wi c „ochrona praw i wolno ci innych osób”. 

Za takie naruszenie poszanowania uczu  religijnych wiernych 
Trybuna  uzna  na przyk ad, prowokacyjne przedstawianie obiektów 
czci religijnej, jako z o liwe pogwa cenie ducha tolerancji, który jest 
koniecznym sk adnikiem demokratycznego spo ecze stwa. Co do 
zasady, mo na wi c uzna  za konieczne, w niektórych demokra-
tycznych spo ecze stwach, sankcjonowanie czy nawet zapobieganie 
niestosownym napa ciom na obiekty czci religijnej, zawsze pod 
warunkiem, e wszelkie „formalno ci”, „warunki”, „ograniczenia”, 
nak adane „sankcje” b d  proporcjonalne do realizowanego celu 
prawowitego67. 

Równocze nie pa stwa uprawnione s  do kontroli, czy ruch lub 
stowarzyszenie dzia aj ce na pozór w celach religijnych nie wyrz -
dza szkody spo ecznej68.  

 
Margines swobody w ocenie konieczno ci ingerencji 

Trybuna  w swoim orzecznictwie stale potwierdza istnienie pew-
nego marginesu swobody, z którego mog  korzysta  pa stwa przy 
ocenie istnienia oraz stopnia, konieczno ci ingerencji69. Jest to jed-
nak zawsze przedmiotem kontroli ze strony organów europejskich. 
Obejmuje ona zarówno przepisy jak i decyzje wykonawcze podj te 
na ich podstawie, nawet te ferowane przez niezawis e s dy. Zada-
niem Trybuna u jest ocena, czy rodki podj te na poziomie krajo-
wym by y, co do zasady, usprawiedliwione i proporcjonalne. Przy 
ustalaniu zakresu swobody Trybuna  musi wzi  pod uwag  potrze-
b  zapewnienia rzeczywistego pluralizmu religijnego w demo-
kratycznym spo ecze stwie.70 Zasad  jest równie , e zastosowane 
w ten sposób rodki musz  by  proporcjonalne do uprawnionego 
celu71. 

                                                      
66 Sp. Kokkinakis. 
67 Otto – Preminger Institute, par. 47-49. 
68 Sp. Manoussakis i inni v. Grecja, 1996, par. 40. 
69 Np. Sp. Wingrove v. WB 1996, par. 58. 
70 Sp. Manoussakis, par. 44-53, raport Pentidis i inni v. Grecja, 1997.  
71 Orz. Otto – Preminger – Institut v. Austria, 1994, A. 295, par. 47. 
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O tym, czy dany rodek by  konieczny i proporcjonalny, roz-
strzyga si  na gruncie okoliczno ci i specyfiki danej sprawy. Ex 
ante, do takiej oceny mo e by  pomocna analiza bogatego orzecz-
nictwa, dotycz cego najró niejszych przejawów ycia spo ecznego, 
pocz wszy od rozwi za  administracyjnych, a sko czywszy na 
przepisach nawet rangi konstytucyjnej, którego jednak nie sposób 
tutaj przedstawi .72  

 
Warunek, aby stosowane rodki by y „przewidziane przez 
prawo” 

 Wymóg, aby ograniczenia nak adane przez pa stwo na korzy-
stanie z wolno ci religijnej mia y umocowanie prawne, sugeruje, i  
chodzi o przepisy wy cznie rangi ustawowej. Jednak e praktyka 
organów europejskich wykaza a, e sformu owania wielu ustaw nie 
s  wystarczaj co precyzyjne, wiele aktów prawnych zawiera termi-
ny, które s  w mniejszym lub wi kszym stopniu niejasne. W takich 
sytuacjach Trybuna  odsy a do ustalonej praktyki interpretacji i sto-
sowania takich aktów, zw aszcza gdy istnieje ustalone orzecznictwo, 
publikowane i dost pne w taki sposób, e daje mo liwo  regulo-
wania wed ug niego swego post powania73. St d dzia ania pa stwa 
mog  by  uznane za usprawiedliwione tak e wtedy, gdy nie wynika-
j  wprost z przepisów prawnych, ale z ustalonej praktyki ich stoso-
wania. 

  
Warunek konieczno ci ochrony „porz dku publicznego”. 

Analiza sprawy Manoussakis i in. przeciwko Grecji pozwoli a 
Trybuna owi zauwa y , i  aczkolwiek poj cie „porz dku publiczne-
go” posiada elementy, które s  wspólne demokratycznym spo e-
cze stwom w Europie, jego substancja ró ni si , zale nie od cech 
narodowych. Dlatego pa stwa maj  równie  tutaj prawo swobodnej 
oceny, czy dane zachowanie mo e, w danym spo ecze stwie, sta-
nowi  zagro enie dla utrzymania porz dku publicznego74.  

                                                      
72 Por. np. Sp. Serif v. Grecja, 1999; JLA v. Francja 2000, etc. Bogat  list  

takich orzecze  podaje publikacja Digest of Strasbourg Case – Law relating to the 
European Convention on Human Rights, vol. 3 (art. 7-12) wyd. przez Carl Hey-
mans – Verlag KG. 

73 Kokkinakis, par. 40-41. 
74 Manoussakis, par. 39 
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Warunek „konieczno ci w demokratycznym spo ecze stwie” 

Tutaj Trybuna  konsekwentnie pozostawia  pa stwom pewien 
margines swobody w ocenie istnienia i zakresu konieczno ci inge-
rencji, zastrzegaj c sobie jedynie prawo kontroli zasadno ci i pro-
porcjonalno ci podj tych dzia a 75. Wa ne jest przy tym wykazanie 
rzeczywistej, nagl cej potrzeby spo ecznej zastosowania podj tych 
rodków dla ochrony praw i wolno ci innych osób. 

Przyk adem mo e by  sprawa dotycz ca dzia a  w adz greckich, 
w postaci uznania za przest pstwo i obj cia sankcj  karn  prowa-
dzenie domu modlitwy bez uprzedniego zezwolenia. Komisja ode-
bra a to, po pierwsze jako reakcj  nieproporcjonaln  do celu, a po-
nadto, nie potrafi a odnale  wa nej potrzeby spo ecznej na jej uza-
sadnienie. Rozstrzygaj ca by a w tym wypadku dysproporcja mi -
dzy sankcjonowanym zachowaniem a kar , b d c  powa nym 
pogwa ceniem podstawowej wolno ci wyra ania swojej religii76. 
Konwencja nie zakazuje wymagania uprzedniego zezwolenia na 
otwarcie ko cio a lub domu modlitwy, ale system autoryzacji musi 
wi za  si  z koniecznymi gwarancjami prawnymi i by  stosowany 
ostro nie77. 

Komisja nie uzna a te  za usprawiedliwione konieczn  potrzeb  
spo eczn  na o enie na parlamentarzystów obowi zku z o enia 
przysi gi, wyra aj cej uto samienie si  z okre lonym wiatopogl -
dem, pod gro b  pozbawienia mandatu pos a78. 

 

Rozwi zania krajowe nie stanowi ce ingerencji  
w wolno  religijn  

 
Bogate orzecznictwo organów strasburskich pozwala równie  na 

zorientowanie si , jakiego rodzaju przepisy pa stwowe nie stanowi  
ingerencji w prawo do wolno ci religii i sumienia. 

 W szczególno ci, za zgodne z wolno ci  religii uznane zosta y 
niektóre obowi zki wynikaj ce z poddania si  okre lonym regu om 
zachowania, ustalonym w celu zapewnienia poszanowania praw  
i wolno ci innych osób oraz utrzymania porz dku publicznego 
                                                      

75 Kokkinakis, Manoussakis i in.  
76 Manoussakis. 
77 Kokkinakis, Manoussakis i in. 
78 Rap. Buscarini RJD 1999. 
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(obowi zek nauczyciela przestrzegania godzin pracy, które by y dla 
niego godzinami modlitwy – Dec. X. v. Wielka Brytania, 1981; 
obowi zek u ywania kasku przez motocyklistów, który by  zaskar-
any jako sprzeczny z religijnym nakazem noszenia turbanu przez 

Sikh’ów – Dec. v. Wielka Brytania, 1978; albo regulacje dotycz ce 
sposobu ubierania si  na wieckim uniwersytecie, zawieraj ce zakaz 
zas aniania twarzy – Dec. Karaman v. Turcja, 1993; czy przepisy 
administracji wi ziennej zakazuj ce zapuszczania bród lub te  obo-
wi zek podporz dkowania si  regu om dyscypliny szkolnej, na 
przyk ad poprzez udzia  w pochodzie z okazji wi ta narodowego – 
rap. Valsamis v. Grecja 1995; Esfratiou v. Grecja, 1996, etc.).  

 Konwencja nie gwarantuje wi c prawa odmowy podporz dko-
wania si  obowi zkowi, wynikaj cemu z prawa krajowego, który 
stosuje si  w sposób neutralny i powszechny z punktu widzenia 
wolno ci sumienia. 

Problem mo e pojawi  si  jedynie, gdy prawo krajowe gwaran-
tuje pewne powszechnie stosowalne prawa, a w adze wyra nie  
powo uj  si  na wyznanie danej osoby odmawiaj c jej korzysta- 
nia z tych praw (np. zwolnienia z obowi zku s u by wojskowej)79. 
Wtedy mamy do czynienia z dyskryminacj  zakazan  przez Kon-
wencj 80. 

 
Przepisy podatkowe 

Podobnie, za zgodny z wolno ci  religijn  uznano obowi zek 
przestrzegania powszechnych przepisów podatkowych. Problem ten 
pojawia  si  wielokrotnie przed organami europejskimi. 

W sprawie przeciwko Hiszpanii z 1992 r., a wcze niej przeciw 
Wielkiej Brytanii z 1983 r., jednoznacznie podkre lono, i  prawo  
do wolno ci religijnej nie gwarantuje ko cio om ani ich wyznaw-
com, statusu podatkowego innego, ni  maj  pozostali podatnicy. Nie 
obejmuje zw aszcza uprawnienia do zwolnienia miejsc modlitwy  
z wszystkich podatków81. 

                                                      
79 Rap. Tsirlis i Kouloumpas v. Grecja, 1996 RJD 1997-III, par. 117-118. 
80 Zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym ze wzgl du na religi , statuuje art. 

14 Konwencji. 
81 Dec. Iglesia Bautista „El Salwador” i Ortega Moratilla v. Hiszpania DR 

72/256; Dec. C. v. WB 1993, DR 37/142. 
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Nie przyznano tak e ochrony Holendrowi, który – wierz c w 
predestynacj  – odmawia  p acenia sk adek na obowi zkowe ubez-
pieczenia spo eczne82. 

Cz  skar cych próbowa a z art. 9 Konwencji wywodzi  swoje 
prawo do p acenia ni szych podatków, ze wzgl du na sprzeciw  
sumienia wobec przeznaczania cz ci sumy podatkowej na potrze-
by zbrojeniowe. Rozwiewaj c te w tpliwo ci, Komisja jednozna-
cznie stwierdzi a, e obowi zek podatkowy nie zawiera w sobie 
adnych specyficznych implikacji w sferze sumienia. Jest neutralny. 

Dodatkowo prawo do pobierania podatków jest wprost przyznane  
w Konwencji i przypisane pa stwu przez art. 1 Pierwszego Proto-
ko u83.  

Kontrowersje wzbudza a równie  kwestia powszechnego podat-
ku ko cielnego wspieraj cego wyznanie inne ni  w asne84. Komisja 
uzna a, i  art. 9 Konwencji chroni wszystkich od przymusu bycia 
w czonym bezpo rednio w praktyki religijne, a na o enie obowi z-
kowego podatku, z przeznaczeniem na dzia alno  religijn  danego 
ko cio a, jest takim dzia aniem. Kompleksowo  prawa podatkowe-
go nie mo e zwalnia  pa stwa od obowi zku respektowania praw  
i wolno ci obywateli. Nie ma tak e znaczenia wysoko  podatku,  
bo wolno  religijna nie podlega ocenie z finansowego punktu wi-
dzenia.  

Ewolucja pogl dów w Komisji przynios a stwierdzenie, i  obo-
wi zek p acenia podatków ogólnych, w których nie ma mowy  
o specyficznych celach religijnych, nie mo e by  ród em nieporo-
zumie  odno nie wolno ci wyznania, nawet je li pa stwo wykorzy-
stuje pochodz ce z niego rodki na wspieranie dzia alno ci religij-
nej. W przypadku bowiem podatków ogólnych nie ma bezpo red-
niego powi zania mi dzy indywidualnym podatnikiem a wk adem 
pa stwa w finansowanie dzia alno ci religijnej85. 

 

                                                      
82 Sp. 2988/66 v. Holandia. 
83 J. Abr. Frowein, Freedom of Religion in the Practise of the European Com-

mision and Court of Human Rights, w: „Zeitschrift für Ausländisches Öffentlisches 
Recht und Völkerrecht” red.V. Bruns, Max-Planck-Institut, 1986, s. 254. 

84 Sp. Darby v. Szwecja., 
85 Sp. E. i G.R. v. Austria; Gottesman v. Szwajcaria; 
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Gwarancje wolno ci sumienia i wyznania na gruncie  
Konwencji Europejskiej 

 
Za podstawow  gwarancj  prawa do wolno ci religii Komisja 

uzna a mo liwo  rezygnacji z pracy, je li jej godzin lub obowi z-
ków nie da si  pogodzi  z przekonaniami religijnymi. Tym samym 
odmowa respektowania godzin pracy lub wype niania okre lonych 
obowi zków, chocia  motywowana przekonaniami religijnymi, nie 
mo e by  uznana za podlegaj c  ochronie na podstawie art. 9 ust. 
186, za  zwolnienie z pracy za tak  odmow  nie jest naruszeniem 
Konwencji, je li odmowa ta nie jest bezpo rednim wyra eniem 
przekona 87. 

Prawo do wolno ci my li, sumienia i religii w stosunku do ko-
cio a, którego jest si  cz onkiem, jest gwarantowane przez mo li-

wo  wyst pienia z tego ko cio a88. Chodzi tu zw aszcza o sytuacje, 
gdy wyznawca danej religii kwestionuje powinno ci na o one na 
niego przez w adz  religijn , której podlega z racji wyznania. Nie 
daj  one podstaw do skarg na naruszenie Konwencji, dlatego, e 
ko ció  ma swobod  egzekwowania jednolitego zachowania si  w 
sprawach religijnych89. Pa stwa nie maj  wi c obowi zku zapew-
nienia, w granicach swojej jurysdykcji, swobody religii kap anom  
i cz onkom ko ció ów. Korzystaj  z niej oni, je li mog  opu ci  
ko ció  w razie konfliktu mi dzy obowi zkami, a przekonaniami90. 

Jedn  z gwarancji tego prawa jest tak e mo liwo  korzystania  
z ochrony prawnej mienia ruchomego i nieruchomego przeznaczo-
nego do realizacji swobody wyznawania religii91. 

 

Pozytywne obowi zki pa stwa 
 

Komisja podkre la, i  z art. 9 Konwencji p yn  równie  dla pa -
stwa okre lone obowi zki pozytywne, niezb dne dla skutecznego 
poszanowania praw zagwarantowanych tym artyku em, obejmuj ce 

                                                      
86 Dec. Konttinen v. Finlandia, 1996, A/68. 
87 Dec. Knudsen v. Norwegia, 1985 DR 42/247 
88 Dec. Spets i in. v. Szwecja, 1994 nie publ. 
89 Sp.10901/84 v. Niemcy. 
90 Dec. X. v. Dania, 1976 DR 5/157; Karlson v. Szwecja, 1988 DR 57/172. 
91 Rap. „Tis Panaghias” RJD 1997-VIII; Iglesia Bautista...; Ortega Moratilla. 
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rodki, których celem jest zapewnienie poszanowania religii, nawet 
w stosunkach mi dzy osobami prywatnymi. Do takich rodków 
mo na zaliczy  instrumenty prawne, pozwalaj ce zagwarantowa  
wolno  od zak óce  w modlitwie92. 

Innym obowi zkiem, nale cym do tej kategorii, jest zapewnie-
nie mo liwo ci kontaktu z osob  duchown  wi niom, którzy si  
tego domagaj 93. 

Nale y równie  respektowa  zasady od ywiania si  wyp ywaj ce 
z przekona . Pocz tkowo Komisja mia a co do tego w tpliwo ci, 
lecz obecnie wydaje si , i  jest to w pe ni akceptowane, oczywi cie 
w rozs dnych granicach94. 

Je li chodzi o przestrzeganie godzin modlitwy, Komisja twierdzi, 
e pa stwa maj  obowi zek wzi  pod uwag  specyficzn  sytuacj  

muzu manów95. 
 Te kilka przyk adów obrazuje, i  takie pozytywne obowi zki 

mog  wyp ywa  z ró nych aspektów wolno ci my li, sumienia  
i religii. 

  
Dopuszczalna krytyka cudzych przekona  

Konwencja, chroni c prawo ka dej jednostki do wolno ci religij-
nej, nie mo e jednak zagwarantowa , e osoby, które zdecydowa y 
si  korzysta  ze swobody wyznawania religii, niezale nie od tego, 
czy nale  do wi kszo ci czy mniejszo ci religijnej, b d  wolne od 
krytycyzmu. Musz  one tolerowa  i akceptowa  negowanie ich 
przekona , a nawet propagowanie zasad wrogich ich wierze. 

Jednak pa stwo mo e by  odpowiedzialne za sposób, w jaki dok-
tryny i przekonania religijne s  sobie przeciwstawiane, szczególnie 
je li chodzi o zapewnienie spokojnego korzystania z prawa z art. 9 
Konwencji. Mo e uzna  za konieczne represjonowanie niektórych 
form zachowania, zw aszcza takich, które s  niezgodne z poszano-
waniem praw i wolno ci innych lub uniemo liwiaj  korzystanie  
z nich. Za takie zachowanie uznano przedstawianie przedmiotów 

                                                      
92 Dec. Dubowska i Skup v. Polska, 1997 – dot. braku w a ciwych prawnych 

rodków ochrony przed obraz  uczu  religijnych (Matka Boska Cz stochowska w 
masce gazowej na ok adce „Wprost”); sp. X. i Y. v. Holandia, 1995. 

93 CD 23, 1, 8; DR 1, 41. 
94 DR 5,8. 
95 DR 22, 27. 
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czci religijnej w sposób prowokacyjny, jako dokonane w z ym za-
miarze pogwa cenie ducha tolerancji, jaki musi cechowa  spo e-
cze stwo demokratyczne. Oczywi cie aktualne s  tutaj wymagania 
art. 9 ust. 2 dotycz ce takich ogranicze . Prawowitym celem inge-
rencji pa stwa jest wtedy ochrona prawa obywateli do tego, by nie 
by  zniewa anymi w swych uczuciach religijnych, w rezultacie 
publicznego wyra ania pogl dów przez inne osoby96. 

 

Konflikt wolno ci religijnej z innymi wolno ciami 
 
Z tematem prawa do uzewn trzniania swoich przekona  wi e 

si  te  problem wzajemnego zachodzenia na siebie zakresów ró -
nych wolno ci, gwarantowanych Konwencj , g ównie wolno ci 
s owa, wolno ci zgromadze  czy wolno ci stowarzyszania si . 

 O tym, która z nich ma charakter g ówny, a która tylko posi ko-
wy, decyduje specyfika danej sprawy. Przyk adowo, w razie demon-
stracji w formie pochodu, prawu do swobody religii przyznano cha-
rakter jedynie posi kowy w stosunku do wolno ci zgromadze 97. 
Podobnie zakaz publikacji ksi ki uznano za z amanie art. 10 Kon-
wencji (wolno  s owa), które tylko w niewielkim stopniu dotyka 
art. 998. 

Nie okaza o si  mo liwym osi gni cie wyczerpuj cej definicji 
tego, co stanowi dopuszczaln  ingerencj  w korzystanie z prawa do 
wolno ci ekspresji tam, gdzie jest ona skierowana przeciwko uczu-
ciom religijnym innych osób. Pewien margines oceny, w wietle 
sytuacji panuj cej lokalnie w danym czasie, musi by  pozostawiony 
w adzom krajowym, które maj  równie  obowi zek uwzgl dnienia 
interesów spo ecze stwa jako ca o ci. W orzeczeniu Otto – Premin-
ger – Institut v. Austria, sztandarowej sprawie dotycz cej tej kwe-
stii, rozpatrzono problem konfliktu wolno ci s owa i wolno ci reli-
gii, jaki pojawia si  w kontek cie dozwolonej krytyki. Trybuna  
zaznaczy , e „ka da osoba, korzystaj ca z praw i wolno ci zawar-

                                                      
96 Sp. Otto – Preminger Institute v. Austria, 1994. 
97 Dec. Plattform „Ärcte für das Leben” v. Austria, 1985 DR 44/65; A.R.  

M. Chappell v. WB, 1987 DR 53/241. 
98 Dec. Adm. 6794/74, za: Digest of Strasbourg Case – Law relating to The 

European Convention on Human Rights, vol. 3 (art. 7-12) wyd. przez Carl Hey-
mans – Verlag KG, s. 375. 
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tych w art. 10 Konwencji (wolno  s owa), bierze na siebie „obo-
wi zki i odpowiedzialno ”. Do nich – w sferze opinii i przekona  
religijnych – nale y unikanie, w miar  mo liwo ci, wyra e , które 
niepotrzebnie obra aj  innych, naruszaj c ich prawa.99 

 

Dyskryminacja na tle religijnym 
 

Zakaz dyskryminacji ze wzgl dów religijnych nie wyp ywa bez-
po rednio z tre ci art. 9 Konwencji. Stanowi o nim art. 14, który 
nakazuje zapewnienie korzystania z praw i wolno ci gwarantowa-
nych Konwencj  bez jakiejkolwiek dyskryminacji oraz art. 17, za-
braniaj cy anga owania si  w jakiekolwiek dzia anie, którego celem 
jest zniszczenie praw i wolno ci ustalonych Konwencj , a tak e 
ograniczenie ich w wi kszym stopniu, ni  Konwencja to dopuszcza. 
Jest wi c tak e integralnie zwi zany ze swobod  posiadania i mani-
festowania religii lub przekona .  

Nie wszystkie jednak dzia ania godz ce w t  swobod  s  uzna-
wane za niedozwolon  dyskryminacj . Bogate orzecznictwo pozwa-
la pozna  pogl d organów strasburskich tak e na ten aspekt sprawy.  

W sprawie Hoffmann v. Austria z 1993 r. dopatrzono si  dys-
kryminacji religijnej w sferze ycia rodzinnego na skutek uznania 
wyznania matki ( wiadek Jehowy) za negatywn  przes ank  przy-
znania jej opieki nad dzie mi (Trybunal uzna  wprawdzie argument, 
e wyst puj cy w tym wyznaniu zakaz transfuzji krwi, mo e rodzi  

pewne w tpliwo ci, co do skuteczno ci opieki, ale dopatrzy  si  
ra cych dysproporcji mi dzy rodkiem, a celem). Da o to asumpt 
do sformu owania generalnej tezy, i  Konwencja nie chroni prawa 
jednego z rodziców do opieki nad dzieckiem, wbrew woli drugiego, 
ze wzgl du na ró nice przekona 100. 

Nie uznano natomiast za dyskryminacj  na tle religijnym odmo-
wy powo ania na stanowisko s dziego pewnego ksi dza; argument, 
e obowi zki duchowne i s dziowskie nie daj  si  ze sob  pogodzi , 

uznano za usprawiedliwiaj cy odmow  takiego powo ania101. 

                                                      
99 Sprawa dotyczy a zakazu wy wietlania i konfiskaty filmu „Das Lebeskonzil” 

jako obra aj cego zasady religii, co jest w Austrii przest pstwem. 
100 Tak e wcze niej sp. 172/56 v. Szwecja. 
101 Sp. 8493/79 v. Belgia. 
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Nie dopatrzono si  tak e dyskryminacji w stosunku do wiadka 
Jehowy, który ze wzgl du na pe nione przez siebie funkcje religijne 
domaga  si  zwolnienia z obowi zku odbycia s u by wojskowej, 
przyznanego duchownym innych wyzna . Uznano tutaj, e pe nione 
przez niego funkcje mia y charakter uboczny w stosunku do wyko-
nywanego zawodu i jako takie nie uzasadnia y przyznania prawa do 
zwolnienia102. 

Dyskryminacja na tle religijnym by a te  przedmiotem orzecze-
nia Trybuna u w sprawie Janik v. Polska z 1994 r., gdzie zarzucano 
dyskryminacj  z powodu nieucz szczania dziecka na lekcje religii, 
która skutkowa a przebywaniem dziecka na korytarzu szkolnym 
oraz widniej c  na wiadectwie uko czenia klasy kresk , ujawniaj -
c  fakt niepobierania nauki religii. Trybuna  nie dopatrzy  si  dys-
kryminacji, gdy  dziewczynka nie by a gorzej traktowana w szkole 
z powodu nieucz szczania na religi , a wiadectwo nie mia o cha-
rakteru definitywnego, a jedynie cz stkowy.  

 

Podsumowanie 
 

 Bogactwo problematyki, zwi zanej z tre ci  prawa do wolno ci 
my li, sumienia i religii, jest ogromne. Dotyczy ona najró niejszych 
przejawów ycia spo ecznego i indywidualnego cz owieka, tak jak 
religia oddzia uje na ca okszta t jego wiatopogl du, a przez to okre-
la motywy jego post powania. Jak trudne jest zagwarantowanie 

pluralizmu religijnego, nawet w spo ecze stwie demokratycznym, 
wiadczy liczba skarg wp ywaj cych wci  do organów europej-

skich. To generuje ogromn  rol  tych organów, które poprzez kon-
kretyzacj  ogólnych i niedookre lonych przepisów Konwencji, ich 
interpretacj , s  w rzeczywisto ci twórc  tego, co okre la si  mia-
nem europejskiego standardu praw cz owieka. 

Bogate orzecznictwo daje mo liwo  wyrobienia sobie pogl du  
o tym standardzie i stanowi, z jednej strony, wskazówk  dla pa -
stwa, co do przedmiotu ochrony, jej zakresu, dozwolonych od-
st pstw, a z drugiej, informacje dla jednostki o przys uguj cych jej 
prawach, których ochrony mo e si  domaga .  

                                                      
102 Sp. 229/64 v. Niemcy. 
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Mimo to wci  padaj  g osy, i  ochrona ta jest jedynie cz stkowa 
i pomija wiele kwestii naprawd  istotnych z punktu widzenia za-
równo jednostek, których prawa s  naruszane, jak i spo eczno ci 
religijnych, krajowych, a tak e spo eczno ci europejskiej. 

Praktyka Trybuna u Praw Cz owieka, na tle art. 9 Europejskiej 
Konwencji, notuje zaledwie kilka spraw, maj cych wyra nie wska-
zany, w samym orzeczeniu, zwi zek z kwestiami wyznania i religii. 
Wi cej rozstrzygni  dotyczy pozosta ych sfer ycia duchowego 
wymienionych w tym przepisie: pogl dów i przekona  filozoficz-
nych czy, ogólniej, wiatopogl du. Dodatkowo niektóre ze spraw, 
które mog yby by  (teoretycznie) potraktowane, jako odnosz ce si  
do wolno ci sumienia, bywaj  rozpatrywane jako naruszenie prawa 
do prywatno ci (art. 8 Konwencji), nauczania dzieci i zakresu 
wp ywu rodziców na to nauczanie (art. 2 Pierwszego Protoko u),  
a zw aszcza prawa do informacji (art. 10 Konwencji) jako, e uze-
wn trznianie przekona  (tak religijnych, jak i jakichkolwiek innych) 
wkracza w sfer  „przekazywania wiadomo ci i idei”, co jest domen  
tego artyku u. 

 S. Frankowski w swoim studium dzia alno ci orzeczniczej orga-
nów Konwencji Europejskiej, przeprowadzonym przy okazji analizy 
stosunku S du Najwy szego USA do praw i obowi zków obywatel-
skich, zauwa a, e „uderzaj ca jest skromno  i wstrzemi liwo  
organów orzekaj cych o naruszeniu praw obj tych Konwencj , 
zw aszcza, gdy we mie si  pod uwag  realia spo eczne”.  

Konflikty maj ce „w tle” kwestie religijne s  niestety cz ste  
i gwa towne, tak e w warunkach europejskich. Wystarczy wspo-
mnie  sytuacj  w Irlandii czy by ej Jugos awii. Religijne odno niki 
maj  spory o dopuszczalno  aborcji, sposób uzewn trzniania religii 
w szko ach, uwypuklenie elementów religijnych w dzia aniu w adz 
publicznych. Wskazanego typu sprawy nie pojawia y si  jednak w 
praktyce organów konwencyjnych i dlatego nie da y podstaw do 
dopracowania, na szersz  skal , europejskiego standardu ochrony 
wolno ci religijnej, w dotycz cym jej orzecznictwie103. Pozostaje 
mie  nadziej , e zaleg o ci te, u progu trzeciego tysi clecia, zosta-
n  w krótkim czasie nadrobione, a prawo ka dego cz owieka do 
wolno ci my li, sumienia i religii b dzie doznawa  ochrony tak 
skutecznej, jak to tylko mo liwe. 

                                                      
103 S. Frankowski, Stanowisko Konwencji Europejskiej, w: SN USA prawa  

i obowi zki obywatelskie, s. 175-176. 
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Problemy prawne finansowania  

katolickich szkó  wy szych w Polsce 

 

Zagadnienia wst pne 

 
Zasady finansowania instytucji ko cielnych (w tym szkó  wy -

szych) stanowi  integralny element szerszej problematyki stosun-
ków mi dzy pa stwem a Ko cio em. Wchodz  one w zakres zainte-
resowania nie tyko prawa kanonicznego, czyli prawa wewn trznego 
Ko cio a, ale równie  systemów prawa stanowionego przez pa -
stwa, na których terytorium Ko ció  rozwija swoj  dzia alno . Z tej 
racji problematyka finansowania instytucji ko cielnych jest przed-
miotem jednostronnych jak i dwustronnych umów mi dzy kompe-
tentnymi organami w adzy ko cielnej i pa stwowej, a w szczególno-
ci umów mi dzy Stolic  Apostolsk  i danym pa stwem. W rezulta-

cie wyst puje tu zjawisko swoistego „zmieszania” prawa kanonicz-
nego z prawem wieckim1.  

Dzia alno  katolickich szkó  wy szych polega na krzewieniu 
nauki, wiary i kultury. Jednak e ka da z tych szkó  chc c realizowa  
powy sze cele, potrzebuje odpowiednich rodków finansowych. 
Jednostki te dzia aj  w oparciu o dwa systemy prawa, tzn. prawo 
kanoniczne i prawo pa stwowe. S  one zatem podleg e zarówno 

                                                      
1 Por. J. Krukowski, Systemy finansowania instytucji ko cielnych w Europie. 

Wprowadzenie do problematyki, w: Systemy finansowania instytucji ko cielnych w 
Europie, red. J. Krukowski, Lublin 2000, s. 15; T. Pieronek, wiadomo  ko cio a 
w Polsce w sprawie w asnych finansów, w: tam e, s. 149-154; zob. te  H. Misztal, 
Wolno  uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim, w: Studia z prawa wyznanio-
wego, t. 4, red. A. Mezglewski, P. Stanisz, K. Warcha owski, Lublin 2002, s. 3-30.  
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zwierzchnictwu Ko cio a, jak i pa stwa. Podmioty te dzia aj  w 
oparciu o zasad  wspó dzia ania dla dobra wspólnego2. Wspó dzia-
anie to ma swoje uzasadnienie z uwagi na fakt, e cz onkami Ko-
cio a i pa stwa s  ci sami ludzie, chocia  z innej racji. S  oni 

cz onkami spo eczno ci pa stwowej jako obywatele, natomiast jako 
wierni nale  do spo eczno ci ko cielnej. Ponadto zadaniem Ko cio-
a i pa stwa, mimo e s  to spo eczno ci innego typu, jest wiadcze-

nie ludziom pomocy w osi ganiu dobra wspólnego, czyli w budo-
waniu takiego adu i porz dku spo ecznego, w którym prawa i wol-
no ci ka dego cz owieka s  realizowane. We wspó czesnych wa-
runkach rozwoju ycia spo ecznego taka konieczno  istnieje 
zw aszcza w dziedzinie szkolnictwa3.  

Sytuacja prawna szkó  wy szych prowadzonych przez Ko ció  w 
Polsce zmienia a si  wraz z ustrojowymi przemianami pa stwa, 
pocz wszy od odrzucenia w polityce pa stwowej postulatu o pomoc 
finansow  i prowadzenia polityki wrogiej ich dzia aniu, a  do za-
gwarantowania im pomocy na drodze ustawowej4. Dzi  pa stwo 
polskie gwarantuje instytucjom ko cielnym pe ny udzia  w yciu 
spo eczno-gospodarczym pa stwa5. 

Wspó cze nie istniej  w Polsce mechanizmy finansowania ko-
cielnych szkó  wy szych, opieraj ce si  na trzech skoordynowa-

nych filarach. Pierwszym i podstawowym filarem s  gwarancje 
ustawowe, polegaj ce na finansowaniu z bud etu pa stwa oraz gmin 
lub ich zwi zków. Drugim filarem s  rodki ko cielne. Trzecim 
filarem finansów ka dej, nie tylko katolickiej uczelni, s  dochody  
z w asnej dzia alno ci.  

Filary te normowane zarówno przez przepisy prawa kano-
nicznego, jak i prawa polskiego, oraz wewn trzne, statutowe unor-

                                                      
2 Szerzej na ten temat: J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i  realizacja, 

Lublin 1999, s. 67-74.  
3 Tam e, s. 72. 
4 Szerzej na ten temat: J. Krukowski, Systemy relacji mi dzy pa stwem a Ko-

cio em, w: J. Krukowski, K. Warcha owski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 
2000, s. 36 i nn.; H. Misztal, dz. cyt., s. 3-30; S. Wielgus, Uniwersytety katolickie  
i ko cielne instytuty wy szego nauczania, w: „Przegl d Uniwersytecki” (Dodatek 
specjalny), Lublin 1996, por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1995,  
s. 261-262.  

5 Zob. K. J. Ners, Zasady finansowania instytucji ko cielnych w Polsce, w: Sys-
temy finansowania instytucji ko cielnych w Europie, red. J. Krukowski, Lublin 
2000, s. 135-140.  
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mowania poszczególnych uczelni, zostan  przedstawione w poni -
szym artykule.  

1. Finansowanie przez Pa stwo 
 
Finansowanie ko cielnych szkó  wy szych w Polsce przechodzi-

o szereg kolejnych etapów, aby otrzyma  obecnie istniej c  form . 
Z uwagi na rodzaje katolickich szkó  wy szych pa stwo stosuje 
ró ny stopie  ich finansowania.  Najszerszy wymiar ma finanso-
wanie placówek o charakterze uniwersyteckim. Szczególnie za  
tych, które naby y prawo do korzystania z finansów pa stwowych w 
drodze szczególnej ustawy. Do takich uczelni zaliczaj  si : 

1) Katolicki Uniwersytet Lubelski6, 
2) Papieska Akademia Teologiczna7. 
Inaczej przedstawia si  sprawa finansowania wydzia ów nauk 

ko cielnych na uniwersytetach pa stwowych: Uniwersytecie Opol-
skim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwer-
sytecie Warmi sko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytecie Kardy-
na a Stefana Wyszy skiego w Warszawie.  

Pa stwo ze swej strony nie zapewnia rodków utrzymania dla 
wszystkich ko cielnych szkó  wy szych. W Konkordacie z 1993 
roku zawarto przepis, stwierdzaj cy, i  Pa stwo zobowi zuje si  
dotowa  KUL i PAT, natomiast stanowisko wobec innych uczelni 
(tzn. wydzia ów teologicznych i seminariów duchownych) zosta o 
pozostawione do rozpatrzenia w terminie pó niejszym8.  

Zgodnie z postanowieniami ustawy o szkolnictwie wy szym  
zawartymi w art. 23 ust. 1, uczelnia mo e uzyskiwa  rodki finan-
sowe z: 

1) bud etu pa stwa, 
2) bud etów jednostek samorz du terytorialnego lub ich zwi z-

ków. 

                                                      
6 Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego z bud etu pa stwa, Dz. U. Nr 61, poz. 259; art. 15 ust. 2 Konkordatu 
mi dzy Stolic  Apostolsk  i Rzecz pospolit  Polsk  z dnia 28 lipca 1993 r., Dz. U. 
z 1998 r. Nr 51, poz. 318. 

7 Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej w Krakowie z bud etu pa stwa, Dz. U. Nr 103, poz. 650; art. 15 ust. 2 
Konkordatu. 

8 Por. art. 15 ust. 3 Konkordatu. Zob. te  J. Krukowski, Ko ció  i Pa stwo. Pod-
stawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 319-320. 
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Artyku  ten wymienia tak e inne ród a bud etowania szkó  wy -
szych, ale pozosta e sposoby pozyskiwania rodków wykraczaj  
poza kompetencje Pa stwa w stosunku do katolickich szkó  wy -
szych9.  

 
1.1. Finansowanie z bud etu pa stwa 

Zgodnie z art. 15 ust. 3 Konkordatu przedmiotem dotacji s  dwie 
uczelnie: KUL i PAT, przy czym je li chodzi o ten pierwszy, jest to 
potwierdzenie aktualnego (podczas podpisania Konkordatu) stanu 
prawnego, gdy  ustawa o finansowaniu KUL z bud etu Pa stwa 
zapewnia finansow  pomoc ju  od roku bud etowego 199210. Co do 
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, to w momencie 
podpisania Konkordatu jeszcze nie istnia a taka ustawa. Zespó  eks-
pertów powo anych przez Ministra-Szefa Urz du Rady Ministrów, 
w swojej opinii z 8 marca 1994 r. orzek , e b dzie to mo liwe do 
realizacji poprzez w czenie tych wydatków do ustawy bud etowej, 
bez konieczno ci regulowania tego odr bn  ustaw 11. Pomimo ta-
kiego stanowiska jeszcze przed ratyfikacj  Konkordatu, to jest przed 
dniem 26 czerwca 1997 r., Sejm uchwali  specjaln  ustaw  gwaran-
tuj c  tej uczelni subwencje finansowe z bud etu pa stwa na zasa-
dach okre lonych dla uczelni pa stwowych, z wy czeniem dotacji 
na inwestycje budowlane, co by o – jak pisze J. Krukowski – rzecz  
ca kowicie zb dn , gdy  norma konkordatowa w tej sprawie nadaje 
si  do bezpo redniego stosowania12.  

Przepisy dwóch wy ej wymienionych ustaw wykluczaj  dotacje 
na inwestycje budowlane dla KUL i PAT. Trzeba jednak zauwa y , 
i  Konkordat nie zawiera klauzuli wy czaj cej dotacje na inwesty-
cje budowlane13. Warto te  doda , i  przepisy powy szych ustaw 

                                                      
9 Por. art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 12 wrze nia 1990 r. o szkolnictwie wy szym, 

Dz. U. Nr 65, poz. 385. 
10 Zob. ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwer-

sytetu Lubelskiego z bud etu pa stwa. 
11 W. Góralski, W. Adamczewski, dz. cyt., s. 87. 
12 J. Krukowski, Konkordat polski…, s. 149. Por. ustawa z dnia 14 czerwca 

1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud etu pa stwa. 
13 J. Krukowski, Konkordat polski…,  s. 148-149; K. Warcha owski, Szkolnic-

two oraz dzia alno  o wiatowo-wychowawcza ko cio ów i innych zwi zków wy-
znaniowych, w: J. Krukowski, K. Warcha owski, Polskie prawo wyznaniowe, War-
szawa 2000, s. 180.  
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maj  charakter przepisów szczegó owych w stosunku do ogólnego 
unormowania konkordatowego14.  

Drugie zdanie zawarte w art. 15 ust. 3 Konkordatu zawiera prze-
pis o rozwa eniu przez Pa stwo udzielenia pomocy finansowej od-
r bnym wydzia om ko cielnym15. Dodatkowym ograniczeniem tego 
przepisu w stosunku do art. 15 ust. 1 Konkordatu jest uwzgl dnienie 
zaledwie jednej z wyliczonych tam kategorii wy szych uczelni ko-
cielnych, a mianowicie „odr bnych wydzia ów”.  Prof. Góralski 

stwierdza, i  nie maj  podstaw prawnych obawy, e na podstawie 
tego przepisu konkordatu mog  da  dotacji od Pa stwa np. wy -
sze seminaria duchowne16. Inne stanowisko reprezentuje prof. Kru-
kowski, który pisze, i  strona pa stwowa nie zobowi zuje si  do 
udzielenia pomocy finansowej dla innych uczelni ko cielnych, nie 
wykluczaj c seminariów duchownych a jedynie daje obietnic  roz-
wa enia takich mo liwo ci w przysz o ci17. 

Wydzia y nauk ko cielnych na uniwersytetach pa stwowych do-
towane s  na innych warunkach. Je li chodzi o Wydzia  Teologicz-
ny na Uniwersytecie Opolskim, to na mocy ustawy o jego utworze-
niu zosta  on w czony wraz z w asn  baz  lokalow  do tego uni-
wersytetu. Ca a infrastruktura wraz z budynkami wykorzy-
stywanymi przez wydzia , jest w asno ci  Ko cio a katolickiego, 
natomiast pozosta e koszty pokrywane s  z bud etu pa stwa18. Wy-
dzia  teologiczny, utworzony na mocy ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. 
o utworzeniu Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego w Olsztynie, 
u ytkuje obiekty nale ce do Archidiecezji Warmi skiej. Koszty 
utrzymania i funkcjonowania tych nieruchomo ci podzielone zosta y 
mi dzy w adze ko cielne i uczelniane. Bie ce utrzymanie i funk-
cjonowanie pokrywa uniwersytet, za  finansowanie inwestycji  
i remontów powierzone zosta o w adzom Archidiecezji Warmi -
skiej19.  

                                                      
14 W. Góralski, W. Adamczewski, dz. cyt., s. 87. 
15 Por. art. 15 ust. 3 Konkordatu; zob. te  J. Krukowski, Konkordat polski…,  

s. 149. 
16 Tam e, s. 87-88. 
17 J. Krukowski, Konkordat polski…, s. 149.  
18 K. Warcha owski, dz. cyt., s. 183; por. art. 5 i 6 ustawy z dnia 10 marca 1994 

r., o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego, Dz. U. Nr 55, poz. 225. 
19 Tam e, s. 183; por. art. 5 i 6 ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uni-

wersytetu Warmi sko-Mazurskiego w Olsztynie, Dz. U. Nr 69, poz. 762. 
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Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie, 
który zosta  utworzony na mocy ustawy z dnia 3 wrze nia 1999 r. w 
miejsce Akademii Teologii Katolickiej, posiada trzy wydzia y nauk 
ko cielnych: wydzia  teologii, wydzia  filozofii chrze cija skiej  
i wydzia  prawa kanonicznego20. Finansowanie tych wydzia ów, 
zgodnie z postanowieniami wy ej wymienionej ustawy, realizowane 
jest ze rodków otrzymanych od Pa stwa na takich samych zasadach 
jak finansowanie innych wydzia ów tego uniwersytetu21.  

Wydzia  teologiczny na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, utworzony na mocy uchwa y Senatu nr 54/98, w dalszym 
ci gu zachowa  posiadany wcze niej status wydzia u papieskiego  
i jest finansowany na takich samych zasadach jak inne wydzia y22.  

Na skutek wy ej przedstawionych unormowa  katolickie szko y 
wy sze pos uguj  si  przepisami ustawy o szkolnictwie wy szym, w 
stosunku do rodzajów dotacji finansowych. Ustawa ta wymienia w 
art. 24 ust. 1, nast puj ce dotacje23: 

1)  dotacje na dzia alno  dydaktyczn  uczelni, na kszta cenie 
kadr oraz na badania niezb dne dla prowadzenia dzia alno ci 
dydaktycznej i kszta cenia kadr, jak równie  na utrzymanie 
uczelni, 

2) dotacje na inwestycje budowlane uczelni, 
3) dotacje na badania w asne, 
4) rodki na prowadzenie prac badawczych w okre lonych dys-

cyplinach i kierunkach naukowych, 
5) rodki na prowadzenie okre lonych prac badawczych przez 

pracowników uczelni lub ich zespo y, 
6) rodki na cele szczególne, przyznane na podstawie odr bnych 

przepisów. 
Jak to ju  zosta o wykazane, we wszystkich wypadkach, poza 

przypadkiem wydzia ów ko cielnych na Uniwersytecie Kardyna a 
Stefana Wyszy skiego w Warszawie, ustawy szczegó owe wy cza-
j  dotacje na inwestycje budowlane.  

                                                      
20 K. Warcha owski, dz. cyt., s. 183. 
21 Por. art. 5 ustawy z dnia 3 wrze nia 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kar-

dyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie, Dz. U. Nr 79, poz. 884. 
22 K. Warcha owski, dz. cyt., s. 183. 
23 Por. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 12 wrze nia 1990 r. o szkolnictwie wy szym. 
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O ile przypadek uniwersytetu Kardyna a Stefana Wyszy skiego 
nie potrzebuje dodatkowych unormowa , gdy  jest uczelni  pa -
stwow , to do pozosta ych uczelni odnosi si  art. 25 ust. 1 ustawy  
o szkolnictwie wy szym, zgodnie z którym przepisy art. 24 mog  by  
stosowane odpowiednio do uczelni niepa stwowej, przy czym wy-
soko  i przeznaczenie dotacji okre la Minister Edukacji Narodowej 
po zasi gni ciu opinii Rady G ównej Szkolnictwa Wy szego24. Ta-
kie unormowanie pozwala w pe ni korzysta  z przepisów ustawy  
o szkolnictwie wy szym. Jest to przepis, do którego odwo uje si  
po rednio art. 15 ust. 3 Konkordatu z 1993 r.  

Ustawa o szkolnictwie wy szym stawia w art. 29 warunek, zgod-
nie z którym senat uczelni powinien uchwali  plan rzeczowo-
finansowy, w oparciu o który prowadzona jest gospodarka finanso-
wa25. Jednak e zasady jej prowadzenia pozostawia do ustalenia Ra-
dzie Ministrów w drodze rozporz dzenia26. 

Przepisy prawa polskiego okre laj  zasady gospodarki finanso-
wej uczelni wy szej w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia  
17 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni, 
zgodnie z którym27: 

1) uczelnia prowadzi samodzieln  gospodark  finansow  w ra-
mach rodków pochodz cych z dotacji bud etowych, przy-
chodów uzyskiwanych z tytu u odp atnie prowadzonej  
dzia alno ci oraz wp ywów z innych róde , na podstawie 
planu rzeczowo-finansowego uwzgl dniaj cego kierunki 
dzia alno ci. 

2)  Rektor przedstawia senatowi uczelni, w ramach sprawozdania 
z dzia alno ci, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
roczne sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finan-
sowego. 

3) Uczelnia udost pnia informacje zawarte w swoim planie rze-
czowo-finansowym w a ciwemu ministrowi, a tak e – sto-
sownie do z o onych wniosków – Przewodnicz cemu Komi-

                                                      
24 Por. tam e (art. 25 ust. 1). 
25 Por. tam e (art. 29). 
26 Por. tam e (art. 30). 
27 Por. § 2.1 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1991 r. w spra-

wie zasad gospodarki finansowej uczelni, Dz. U. Nr 84, poz. 380, ze zm. w Dz. U.  
z 1991 r. Nr 112, poz. 485. 
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tetu Bada  Naukowych, bankowi finansuj cemu i izbie skar-
bowej. 

4) Uczelnia prowadzi rachunkowo  zgodnie z zasadami stoso-
wanymi przez podmioty gospodarcze. 

Zgodnie z tymi zasadami prowadzony jest podzia  rodków po-
chodz cych z bud etu pa stwa, w stosunku do ca ej dzia alno ci 
uczelni, zgodnie z obowi zuj cymi j  przepisami28. 

  
1.2. Finansowanie z bud etu gmin lub ich zwi zków 

Ustawa o szkolnictwie wy szym, oprócz finansowania z bud etu 
pa stwa, wymienia tak e mo liwo  dotowania szkó  wy szych  
z bud etu gmin lub ich zwi zków29. Sposób wprowadzania takich 
dotacji nie zosta  jednak nigdzie uszczegó owiony. Wydaje si  te , 
e podlega on ogólnym zasadom zawartym w ustawie o szkolnictwie 

wy szym, oraz rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 
1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni. Trzeba jed-
nak zwróci  uwag , e zgodnie z postanowieniami art. 60 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym30 za prawid ow  
gospodark  finansow  gminy odpowiada jej zarz d. Przepis ten daje 
mu uprawnienie do autonomicznego decydowania, czy i w jaki spo-
sób przewidziane zostan  dotacje na rzecz katolickich szkó  wy -
szych. Mo na si  tak e powo a  na przepis art. 7 ust. 1 pkt 8 i 9, 
zgodnie z którymi: zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
nale y do zada  w asnych gminy, w szczególno ci za  zadania w a-
sne obejmuj  sprawy: o wiaty, w tym szkó  podstawowych, przed-
szkoli i innych placówek o wiatowo-wychowawczych, oraz kultury, 
w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kul-
tury31. Co prawda, z przepisu tego bezpo rednio nie wynika, i  za-
spokajanie zbiorowych potrzeb obejmuje tak e szko y wy sze. Nie 
mo na jednak odmówi  uczelniom wy szym, a w tym katolickim,
atrybutu placówek rozwoju o wiaty i kultury, zatem przepis wy ej 

                                                      
28 Zob. tam e. 
29 Zob. art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 wrze nia 1990 r. o szkolnictwie 

wy szym.  
30 Por. art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym, Dz. U. Nr 

13, poz. 74. 
31 Por. art. 7 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gmin-

nym. 
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wspomniany dotyczy i ich potrzeb. Pomimo tego, e ani ustawa  
o szkolnictwie wy szym, ani rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 
17 sierpnia 1991 r. w sprawie gospodarki finansowej uczelni nie 
mówi , w jaki sposób wy ej przedstawione przepisy odnosz  si  do 
innych jednostek samorz du terytorialnego, to nale a oby zasuge-
rowa  podobn  mo liwo  dzia ania tych jednostek na rzecz kato-
lickich szkó  wy szych. Zarówno samorz d powiatowy, jak i woje-
wódzki posiadaj  rodki i mo liwo ci dofinansowywania takich 
placówek, jak uczelnie wy sze. Kwestia wykorzystania tych róde  
zale y jednak zazwyczaj od inicjatywy uczelni, ch ci podejmowania 
takiego wspó dzia ania przez jednostki samorz du terytorialnego 
oraz rodków finansowych, jakimi ten e dysponuje.

 

2. Finansowanie przez Ko ció  
 
W pewnej cz ci finanse uczelni pochodz  ze rodków ko ciel-

nych. Nie znaczy to, e podstaw  pozyskiwania rodków finanso-
wych przez uczelnie katolickie jest dotowanie ich z bud etu Ko cio-
a katolickiego. Je li jednak we mie si  pod uwag  aspekt histo-

ryczny tego problemu, udzia  Ko cio a w finansowaniu w asnego 
szkolnictwa wy szego jest bezspornie du y. Podstawowym sposo-
bem s  sk adki wiernych zbierane w wyznaczonych terminach pod-
czas mszy wi tej. Sk adki te ustalane s  w dwojaki sposób. Pierw-
szy to ten ustalany przez Konferencj  Episkopatu Polski (np. ofiara 
na KUL zbierana podczas mszy odprawianych w drugi dzie  wi t 
Bo ego Narodzenia i Wielkiej Nocy). Drugi funkcjonuje jako fakul-
tatywny, poniewa  mo e by  realizowany w poszczególnych diece-
zjach z polecenia kompetentnej w adzy. Mo liwe jest tak e wsparcie 
poszczególnych placówek przez nadanie im nieruchomo ci, maj -
cych s u y  jako siedziba, akademik b d  inny sk adnik zaplecza 
lokalowego uczelni. 

 
2.1. Nadawanie nieruchomo ci 

Nadanie nieruchomo ci to chyba najstarszy sposób finansowania 
wszystkich europejskich szkó  wy szych. Wiele placówek tego typu 
zosta o za o onych przez Ko ció  katolicki32. Jednym z podstawo-

                                                      
32 S. Wielgus, dz. cyt., s. 8. 
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wych elementów aktu za o ycielskiego by o nadanie beneficjum, 
maj ce z jednej strony zapewni  potrzeby lokalowe powstaj cej 
uczelni (i tak jest do dzi ), jak i maj ce zapewni  odpowiednie rod-
ki na jej utrzymanie (co dzisiaj praktykowane jest w mniejszym 
stopniu)33. Stanis aw Wielgus, w artykule pt. Uniwersytety katolickie 
i ko cielne instytuty wy szego nauczania, tak opisuje t  sytuacj :  

„Uniwersytety s  tworem redniowiecznym. Nie wywodz  si  ze 

szkó  staro ytnych, lecz z ko cielnych o rodków nauczania w re-

dniowieczu. Uniwersytety redniowieczne by y instytucjami prawa 

kanonicznego, st d bez poparcia ze strony Ko cio a nie mog y ani 

powsta , ani si  te  pomy lnie rozwija . Tym bardziej, e fi-

nansowane by y przede wszystkim przez Ko ció . W Czechach na 

przyk ad w zwi zku z za o eniem Uniwersytetu Praskiego, na o ono 

na duchowie stwo specjalny podatek. Beneficja niezb dne dla 

utrzymania katedr uniwersyteckich fundowa  tak e przede wszyst-

kim Ko ció ”34.  

Obecne realia w Polsce nie pozwalaj  na stosowanie takich sa-

mych metod finansowania katolickich szkó  wy szych, jak to by o 

czynione w redniowieczu. Sta o si  tak z ró nych wzgl dów, do 

których nale y przede wszystkim wprowadzenie w ycie ustawy  

z dnia 20 marca 1950 r. o przej ciu przez Pa stwo dóbr martwej 

r ki, por czeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych  

i utworzeniu Funduszu Ko cielnego35. Zgodnie z t  ustaw  nieru-

chomo ci ziemskie zwi zków wyznaniowych przej o na w asno  

Pa stwo36. Tym samym Ko ció  katolicki zosta  pozbawiony mo -

liwo ci przyznawania beneficjów maj cych stanowi  ród o utrzy-

mania ko cielnych szkó  wy szych. 

Cz sto w procesie zak adania ko cielnych placówek o wiato-

wych Ko ció  nadaje im lokale, w których si  mieszcz . Tak  sytu-

acj  zaobserwowa  mo na w przypadku tzw. wydzia ów teologicz-

nych na:  

                                                      
33 Por. S. Kunowski, Rola uniwersytetów katolickich w historii nauki i o wiaty, 

„Zeszyty Naukowe KUL” 1968 nr 3-4, s. 34. 
34 S. Wielgus, dz. cyt., s. 9. 
35 Dz.U. Nr 9, poz. 87. 
36 Por. tam e (art. 1 ust. 1). 
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1) Uniwersytecie Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warsza-
wie37, 

2) Uniwersytecie Warmi sko-Mazurskim w Olsztynie38, 
3) Uniwersytecie Pozna skim, 
4) Uniwersytecie Opolskim39. 
Zasady dotycz ce u ytkowania poszczególnych budynków oraz 

tego, kto i w jakim stopniu utrzymuje nadane nieruchomo ci zawar-
te zosta y w poszczególnych aktach za o ycielskich tych uczelni.  

 
2.2. Sk adki wiernych 

Drugim ze wspomnianych wcze niej sposobów s  sk adki wier-
nych. Podstawowym zagadnieniem tego problemu jest przedstawio-
ne w kan. 1260 prawo wrodzone Ko cio a do domagania si  od 
wiernych dostarczania tego, co jest konieczne do osi gni cia w a-
ciwych mu celów40. Wed ug kan. 1265 §2 Konferencja Episkopatu, 

jako organ reprezentuj cy wszystkich biskupów danej prowincji, 
posiada prawo do ustalenia norm dotycz cych zbierania ofiar. Jako 
e dzia alno  ko cielnych szkó  wy szych, jak to ju  wcze niej 

zosta o ustalone, wype nia podstawowe cele Ko cio a zwi zane  
z zadaniami nauczycielskimi, mog  by  ustalone zbiórki na cele 
zwi zane z dzia alno ci  tych placówek. Zgodnie z dalszymi posta-
nowieniami KPK 1983 ordynariusz miejsca mo e nakaza  we 
wszystkich ko cio ach i kaplicach, nawet nale cych do instytutów 
zakonnych, które faktycznie na sposób sta y s  dost pne dla wier-
nych, przeprowadzanie specjalnej zbiórki na okre lone cele para-
fialne, diecezjalne, krajowe i powszechne, któr  nast pnie nale y 
starannie przes a  do kurii diecezjalnej41. 

  
3. Samofinansowanie si  uczelni 

 
Poza wy ej wymienionymi sposobami ka da uczelnia, nie tylko 

katolicka, pozyskuje rodki potrzebne do jej w a ciwego funkcjo-

                                                      
37 Zob. ustawa z dnia 3 wrze nia 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardyna a 

Stefana Wyszy skiego w Warszawie. 
38 Zob. ustawa z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmi sko-

Mazurskiego w Olsztynie. 
39 Zob. ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego. 
40 Por. KPK z 1983 r. (kan. 1260 w zw. z kan. 1259). 
41 Por. tam e (kan. 1266). 
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nowania, poprzez samodzieln  dzia alno . Dzia alno  ta, w zale -
no ci od konkretnych w a ciwo ci uczelni, stopnia jej zaanga owa-
nia w dzia alno  gospodarcz , us ugow , wydawnicz  lub badaw-
cz , mo e przynosi  odpowiednie dochody.  

Prawodawstwo polskie okre la zasady, zgodnie z którymi uczel-
nia prowadzi samodzieln  gospodark  finansow  w ramach rodków 
pochodz cych z dotacji bud etowych, przychodów uzyskiwanych  
z tytu u odp atnie prowadzonej dzia alno ci oraz wp ywów z innych 
róde , na podstawie planu rzeczowo-finansowego uwzgl dniaj -

cego kierunki dzia alno ci42. Zgodnie z tymi postanowieniami – jak 
to ju  wcze niej zosta o powiedziane – dochody uczelni sk adaj  si  
ze rodków pochodz cych ze róde  zewn trznych, tzw. dotacji, 
oraz ze rodków w asnych, wypracowanych w ró ny sposób przez 
sam  uczelni . Wszystkie te elementy sk adaj  si  na bud et uczelni. 

  
3.1. W asne fundacje  

Instytucja fundacji znana jest zarówno w prawie kanonicznym 
jak i wieckim. Prawo kanoniczne definiuje fundacj  jako mas  
maj tkow , przekazan  na okre lony cel, która zgodnie z wol  ofia-
rodawcy ma s u y  temu  celowi na sta e lub przez okre lony 
czas43. Podobnie zosta o to okre lone w KPK z 1983 r. Kodeks jed-
nak rozró nia fundacje autonomiczne, mog ce dzia a  samodzielnie, 
oraz fundacje nieautonomiczne44. Te drugie charakteryzuj  si  tym, 
i  tworzy si  je przy jakiej  ko cielnej osobie prawnej, która obo-
wi zana jest troszczy  si , aby z rocznych dochodów, jakie przynosi 
fundacyjna masa maj tkowa, by y wype niane przyj te zobowi za-
nia fundacyjne45.  

Na gruncie prawa polskiego prawo do zak adania fundacji przez 
ko cielne osoby prawne unormowane zosta o w art. 58 ustawy  
o stosunku Pa stwa do Ko cio a Katolickiego. Nadaj c takie  
uprawnienie stwierdzono, i  do tych fundacji stosuje si  ogólne 

                                                      
42 § 2. 1 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1989 r. w sprawie 

zasad gospodarki finansowej uczelni. 
43 W. Wójcik, Dobra doczesne Ko cio a, w: Komentarz do kodeksu prawa ka-

nonicznego, Lublin 1987, s. 99. 
44 Por. KPK z 1983 r. (kan. 1303); por. J. Krukowski, Konkordat polski…,  

s. 184. 
45 W. Wójcik, dz. cyt., s. 99. 
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przepisy o fundacjach46.  Niezale nie od nadzoru pa stwowego, 
nadzór nad dzia alno ci  fundacji, zgodnie z przepisami polskiego 
prawa, sprawuje ko cielna osoba prawna, b d ca fundatorem lub 
wskazana w statucie fundacji47. 

Wy ej wymieniona ustawa normuje tak e kwesti  likwidacji 
tych fundacji w momencie, gdy w jej statucie nie zostan  zawarte 
przepisy mówi ce o post powaniu w takim przypadku. Przewidzia-
no w tym wypadku dwie sytuacje, po pierwsze w stosunku do jej 
maj tku znajduj cego si  w kraju stosuje si  przepis art. 59 niniej-
szej ustawy, w brzmieniu: 

„W razie zniesienia ko cielnej osoby prawnej, jej maj tek prze-
chodzi na nadrz dn  ko cieln  osob  prawn , a je eli taka osoba nie 
istnieje lub nie dzia a w Polsce, maj tek ten przechodzi na Konfe-
rencj  Episkopatu Polski lub Konferencj  Wy szych Prze o onych 
Zakonnych”48. 

Drugim przypadkiem przewidzianym przez ustaw  jest ten, gdy 
maj tek tej fundacji znajduje si  poza granicami kraju. W tej kwestii 
decyzje podejmuje KEP lub wy szy prze o ony zakonny49. 

Ko cielne osoby prawne mog  zak ada  fundacje. Do fundacji 
tych stosuje si  prawo polskie. Zgodnie z postanowieniami przepi-
sów ustawy o fundacjach, mog  one by  ustanawiane dla realizacji 
zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej 
celów spo ecznie lub gospodarczo u ytecznych, w szczególno ci  
takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, o wiata  
i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc spo eczna, ochrona 
rodowiska i zabytków50.  

Zakres przedmiotowy przewidziany przez prawodawstwo polskie 
w wy ej wymienionej ustawie o fundacjach jest zupe nie zgodny  
z potrzebami katolickich szkó  wy szych. Wydaje si  zatem, i  two-

                                                      
46 Por. art. 58 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku pa stwa do Ko cio a 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 29, poz. 154; por. J. Krukow-
ski, Konkordat polski…, s. 185; H. Cioch, Prawo fundacyjne, Warszawa 2002,  
s. 184-185. 

47 Tam e (art. 58 ust. 2). 
48 Tam e (art. 59).  
49 Tam e (art. 58 ust. 5). 
50 Por. art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz. U. z 1991 r., Nr 

46, poz. 203, ze zm.: Dz. U. z 1997 r., Nr 121, poz. 769, Dz. U. z 2000 r., nr 120 
poz. 1268. 
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rzenie tego rodzaju przedsi wzi  mo e by  korzystnym i prawnie 
uzasadnionym ród em dochodów ka dej uczelni. 

 
3.2. Zbiórki publiczne 

Ofiary sk adane przez wiernych nale  do podstawowych róde  
finansowania Ko cio a. W przypadku ko cielnych szkó  wy szych, 
ustalanie terminów tych zbiórek nie le y w kompetencji w adz 
uczelnianych, ale nale y do biskupów. Jednak e przepisy prawa 
polskiego przewiduj  mo liwo  organizowania zbiórek publicz-
nych na szczególne cele zwi zane z dzia alno ci  uczelni.  

Uprawnienie dla takiej dzia alno ci znajduje si  w art. 57 ust. 1 
ustawy o stosunku Pa stwa do Ko cio a Katolickiego, zgodnie  
z którymi ko cielne osoby prawne maj  prawo do zbierania ofiar na 
cele religijne, ko cieln  dzia alno  charytatywno-opieku cz , na-
ukow , o wiatow  i wychowawcz  oraz utrzymanie duchownych  
i cz onków zakonów. 

Zgodnie z art. 21. ust. 2 Konkordatu z 1993 r.: przepisy prawa 
polskiego o zbiórkach publicznych nie maj  zastosowania do zbie-
rania ofiar na cele religijne, ko cieln  dzia alno  charytatywno-
opieku cz , naukow , o wiatow  i wychowawcz  oraz utrzymanie 
duchownych i cz onków zakonów, je eli odbywaj  si  w obr bie 
terenów ko cielnych, kaplic oraz w miejscach i okoliczno ciach 
zwyczajowo przyj tych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie  
ustalony.  

Ponadto przepisy zawarte w Konkordacie z 1993 r. okre laj , i  
dzia alno  s u ca celom o wiatowo-wychowawczym, podejmo-
wana przez ko cielne osoby prawne, jest zrównana pod wzgl dnym 
prawnym z dzia alno ci  s u c  analogicznym celom i prowadzon  
przez instytucje pa stwowe51.  

Ten typ dzia alno ci, mog cy s u y  zaspokajaniu potrzeb finan-
sowych uczelni, wprawdzie nie nadaje si  do utworzenia sta ego 
systemu pozyskiwania rodków, niemniej jest to jedno z mo liwych 
róde  finansowania konkretnych przedsi wzi  organizowanych 

przez katolickie szko y wy sze.  
 

                                                      
51 Por. art. 22 ust. 1 Konkordatu; zob. J. Krukowski, Ko ció  i pa stwo…,  

s. 324; Ten e, Konkordat polski…, s. 167-169.  
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3.3. Przyjmowanie zapisów i darowizn na rzecz uczelni 

Przyjmowanie zapisów i darowizn na rzecz katolickich szkó  
wy szych jest naturalnym sposobem pozyskiwania dochodów przez 
ka d  osob  prawn . Podstawowym przepisem dotycz cym tego 
zagadnienia jest kan. 1299 §1, zgodnie z którym ten, który z prawa 
naturalnego i kanonicznego mo e swobodnie rozporz dza  swoimi 
dobrami, mo e równie  przeznaczy  swój maj tek na cele pobo ne, 
czy to aktem mi dzy yj cymi, czy te  testamentem52. Pos uguj c 
si  powy szym rozró nieniem, katolickie szko y wy sze posiadaj  
mo liwo  pozyskiwania rodków, zarówno otrzymuj c je w postaci 
darowizn, jak i zapisów testamentowych. Podstawowe uprawnienie 
do wykorzystywania powy szego przepisu zawarte jest w konkorda-
cie z 1993 r. Znajduje si  ono w art. 23, zgodnie z którym ko cielne 
osoby prawne mog  zgodnie z przepisami prawa polskiego naby-
wa , posiada , u ytkowa  i zbywa  mienie nieruchome i ruchome 
oraz nabywa  i zbywa  prawa maj tkowe53. 

W stosunku do zapisów kwesti  ich formy sankcjonuj  przepisy 
kodeksu cywilnego, znajduj ce si  w jego czwartej ksi dze, zatytu-
owanej „spadki” i obejmuj cej artyku y 922-108854. Wed ug pol-

skiego Kodeksu cywilnego rozporz dzi  maj tkiem na wypadek 
mierci mo na jedynie przez testament, sporz dzony wiadomie  

i swobodnie przez spadkodawc 55. 
Unormowania dotycz ce darowizn, w tym tak e przeznaczonych 

na cele katolickich szkó  wy szych, zawarte s  w art. 888-902 Ko-
deksu Cywilnego56.  

 
3.4. Dochody uzyskiwane z tytu u prowadzenia dzia alno ci 

badawczej, dydaktycznej, us ugowej, wydawniczej i go-
spodarczej 

Jednym ze sposobów pozyskiwania funduszy dla katolickich 
szkó  wy szych s  dochody uzyskiwane z tytu u prowadzenia przez 

                                                      
52 Por. KPK z 1983 r. (kan. 1299 § 1).  
53 Por. art. 23 Konkordatu; zob. te  J. Krukowski, Ko ció  i pa stwo…., s. 326. 
54 Zob. ustawa  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 

93 z pó n. zm. 
55 Szerzej na ten temat T. Pawluk, Dobra doczesne Ko cio a, w: Prawo  

kanoniczne wed ug kodeksu Jana Paw a II, Olsztyn 1990, s. 55-57. Zob. KC, art. 
941-958.  

56 Zob. KC, art. 888-922. 
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t  uczelni  ró norakiej dzia alno ci. Dochody te zale  od form tej 
dzia alno ci. Formy tej dzia alno ci uzale nione s  od charakteru 
uczelni i jej profilu. W zale no ci od tego, czy uczelnia jest profilu 
humanistycznego, czy raczej technicznego, mo na poszukiwa  in-
nych, specyficznych róde  samofinansowania. Ponadto istotnym 
czynnikiem, powoduj cym wzrost tych mo liwo ci, jest zaplecze 
uczelni, czyli wszelkiego rodzaju zak ady.  

W ostatnich latach na wi kszo ci uczelni utworzono studia za-
oczne i wieczorowe. Ten typ prowadzenia dzia alno ci dydaktycz-
nej, z racji odp atno ci, jest nieraz znacz cym ród em dochodów 
uczelni. Kwestia ta zosta a uregulowana w § 6 ust. 2 rozporz dzenia 
Rady Ministrów dnia 17 sierpnia 1991 r. w sprawie gospodarki fi-
nansowej uczelni. Zgodnie z wy ej przytoczonym paragrafem do 
przychodów z dzia alno ci dydaktycznej zalicza si  w szczególno ci 
nale no ci z tytu u: 

1) op at za zaj cia dydaktyczne, 
2) op at za kszta cenie osób nie b d cych obywatelami polski-

mi57. 
Poza tymi unormowaniami rozporz dzenie to przewiduje tak e 

pobieranie op at za: 
1) zaj cia na studiach dziennych w przypadku ich powtarzania 

spowodowanego niezadowalaj cymi wynikami w nauce, 
2) studia zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne, 
3) studia podyplomowe i inne formy kszta cenia58.  
Uczelnie, do których wy ej przytoczone unormowania nie maj  

zastosowania, zazwyczaj zamieszczaj  podobne unormowania we 
w asnych statutach, zgodnie z ogóln  zasad  przystosowywania ich 
dzia alno ci zewn trznej do warunków panuj cych w systemach 
pa stw, w których funkcjonuj .  

ród em pozyskiwania rodków finansowych jest tak e wiad-
czenie us ug. Mog  one polega  na wiadczeniu us ug dla innych 
podmiotów. Spo ród wielu, najcz ciej wykonywanymi us uga- 
mi, s : 

1) us ugi wydawnicze, 
2) us ugi poligraficzne, 

                                                      
57 § 6 ust. 2 rozporz dzenia Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej 

uczelni.  
58 Tam e (§ 8). 
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3) udost pnianie hoteli akademickich w okresach wakacyjnych, 
4) wynajmowanie pomieszcze  nale cych do uczelni. 
Poza us ugami maj cymi charakter gospodarczy, tzn. taki, który 

zasadniczo wykracza poza ramy podstawowego zakresu dzia alno ci 
uczelni, katolickie szko y wy sze, tak jak inne uczelnie wy sze, 
mog  wiadczy  us ugi dodatkowe zwi zane z dydaktyczn  dzia al-
no ci , dodatkowo rozszerzaj c zakres mo liwo ci kszta cenia spo-
ecze stwa, nie obj tych programem studiów. 

  

Zako czenie 
 
Powy szy artyku  mia  za zadanie przedstawienie sposobów fi-

nansowania katolickich szkó  wy szych w Polsce. Problem ten jest 
z o ony, poniewa  opiera si  na dwóch p aszczyznach prawnych,  
z których ka da stanowi osobny i autonomiczny system. Szczególny 
nacisk po o ony zosta  na poszukiwanie nowych róde  finansowa-
nia, zwi zanych z przemianami w dzia alno ci tych placówek i mo -
liwo ci  wi kszej organizacji rodków finansowych. 

Finansowanie katolickich szkó  wy szych stanowi pod o e wielu 
sporów. Cz sto spotyka si  opini , e rodki finansowe na utrzyma-
nie tych uczelni i ich personelu powinny pochodzi  wy cznie  
z kasy Ko cio a. Jest to zasadniczy b d, b d cy w konflikcie za-
równo z prawem pa stwowym, jak i stosunkami spo ecznymi. Józef 
Krukowski w ksi ce pt. Ko ció  i Pa stwo podaje nast puj cy 
przyk ad takiego dzia ania: Komentatorzy konkordatu z 1993 roku 
w okresie debaty nad jego ratyfikacj  usi owali zastraszy  opini  
publiczn , i  konkordat wprowadza nowe obci enia finansowe  
z bud etu pa stwowego na rzecz instytucji ko cielnych i utrzymania 
duchowie stwa. Opinie tego rodzaju by y jednak oderwane od tre ci 
przepisów Konkordatu polskiego. Konkordat ten nie wprowadza 
bowiem – poza dotacjami na rzecz PAT – nowych zobowi za   
finansowych poza ju  istniej cymi59. 

Obecnie najwa niejsze zasady dotycz ce finansowania katolic-
kich szkó  wy szych zosta y uregulowane w Konkordacie zawartym 

                                                      
59 Por. J. Krukowski, Ko ció  i pa stwo…, s. 325, zob. ustawa z dnia 17 maja 

1989 r. o stosunku pa stwa do Ko cio a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej; 
ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego z bud etu pa stwa. 
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pomi dzy Stolic  Apostolsk  a Rzecz pospolit  Polsk  z 1993 r. 
Jest to realizacja konstytucyjnej zasady wspó dzia ania Pa stwa  
i Ko cio a w realizacji dobra wspólnego, zgodnie z któr  wspó dzia-
anie pomi dzy Pa stwem i Ko cio em mo e by  bardziej skutecz-

ne, gdy zostanie uzgodnione w formie dwustronnej umowy, zwanej 
konkordatem60. 

Konkordat jest efektem dopracowania stosunków pomi dzy Pa -
stwem a Ko cio em. Stanowi  one podstaw  do wykonalno ci in-
nych aktów prawa polskiego, dotycz cych szkó  wy szych. Powy -
szy artyku  przedstawia w skrócie zastosowanie tych unormowa .  
W wielu wypadkach mechanizmy te dzia aj  dobrze, inne potrzebuj  
jeszcze dopracowania i wprowadzenia w ycie. Okres ostatnich 
trzynastu lat jest wyra nym prze omem w stosunkach Pa stwo – 
Ko ció . Wraz z przemianami ustrojowymi w Polsce zmieniaj  si  
tak e warunki dzia ania ko cielnych szkó  wy szych. Tworz  si  
mo liwo ci rozwoju ich dzia alno ci naukowej, dydaktycznej i wy-
chowawczej, a zatem wype niania pos annictwa, które jest ich celem 
i mo e by  przeprowadzone jedynie poprzez pe ni  poznania fides et 
ratio, czyli poznania nie tylko za pomoc  rozumu, ale i wiary61. 

                                                      
60 Por. art. 25 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 oraz art. 1 Konkordatu, zob. te  J. Krukowski, 
Konkordat polski…, s. 67-72.   

61 Por. Jan Pawe  II, Encyklika Fides et Ratio, AAS 1(1999), s. 5-88. 



Studia z Prawa Wyznaniowego 
Tom V – 2002 

 
 
 
 

Piotr Zakrzewski 

Lublin 
 
 

Udzia  osób duchownych w tworzeniu  

spó dzielni w Wielkopolsce w XIX i w pocz tkach 

XX wieku 
 

Historia ruchu spó dzielczego liczy sobie ponad 150 lat. Nie 
zawsze u wiadamiamy sobie, jak wielki wp yw na jego ostateczny 
kszta t wywar o chrze cija stwo oraz jak wiele osób duchownych  
i wieckich chrze cijan bra o czynny udzia  w zak adaniu i tworze-
niu pierwszych spó dzielni. Niniejsze opracowanie stawia sobie za 
cel przybli y  te zagadnienia.  

 
1. Okoliczno ci powstania ruchu spó dzielczego 

 
Koniec XVIII i ca y XIX wiek by  okresem gwa townych prze-

mian spo eczno-gospodarczych. Nast pi o wówczas ostateczne 
odej cie od ustroju feudalnego, dokona a si  równie  rewolucja 
przemys owa. Dzi ki wynalezieniu maszyn zosta y stworzone nowe 
warunki do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Zmianom go-
spodarczym towarzyszy y przemiany w sferze spo ecznej przejawia-
j ce si  m.in. w powstaniu nowej warstwy spo ecznej – robotników. 
Na kszta t pa stw europejskich wp yw mia a idea skrajnego liberali-
zmu. Zgodnie z ni  funkcje pa stwa zosta y ograniczone jedynie do 
zagwarantowania jednostkom mo liwo ci korzystania z przys ugu-
j cej im wolno ci. Przeniesienie idei niczym nieskr powanej wolno-
ci równie  na stosunki mi dzy pracodawc  a pracownikiem dopro-

wadzi o do n dzy rzesz robotników.  
Nie mo e dziwi , e taki kszta t stosunków spo ecznych budzi  

reakcj . Powstawa y liczne koncepcje naprawy tego stanu rzeczy. 
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Przyk adem ich by y pogl dy R. Owena (1771-1858) i K. Fouriera 
(1772-1837), które s  uwa ane za podwalin  powsta ej pó niej my-
li spó dzielczej1. Nast pcy wspomnianych my licieli upatrywali 

szansy na popraw  warunków bytu szerokich warstw spo ecznych w 
tworz cym si  wówczas ruchu spó dzielczym.  

 

2. Wp yw chrze cija stwa na kszta t ruchu spó dzielczego 
 
Du y wp yw na kszta t ruchu spó dzielczego wywar o chrze ci-

ja stwo, b d c jednym z czynników kszta tuj cych ten ruch. Wybit-
ny przedwojenny dzia acz spó dzielczy S. Wojciechowski tak od-
niós  si  do tego zagadnienia: „Niepodobna wyt umaczy  wielu 
zjawisk ruchu spó dzielczego, jego zasad organizacyjnych i gospo-
darczych, je eli przy badaniu przyczyn ich powstania nie uwzgl d-
nimy pot nego wp ywu, jaki wywar o nowe apostolstwo chrze ci-
ja stwa”2. „Ruch spó dzielczy powsta  nie z czysto przyrodniczego 
instynktu czenia si  dla walki o byt ani z rozumnego obrachunku 
strat i zysków, jakie daje spó dzielnia, ale z wci  pot niej cej 
wi zi moralnej, z religijnych pierwiastków mi o ci bli niego, pod-
nosz cej godno  cz owieka i wk adaj cej na wszystkich obowi zek 
s u enia wszystkim. «Czy cie dobrze, nie spodziewaj c si  za to 
adnego doczesnego zysku». Z tych wskaza  wiadomie czy bez-

wiednie czerpali energi  duchow  wszyscy pionierzy ruchu spó -
dzielczego dla pe nienia osobistych po wi ce  borykania si   
z ciemnot  i sobkostwem otoczenia”3. Chrze cija stwo zawsze pod-
kre la o godno  cz owieka, solidarno  mi dzyludzk , id c za s o-
wami Chrystusa: „B dziesz mi owa  bli niego swego jak siebie 
samego”4. Instytucja spó dzielni sta a si  dogodnym instrumentem 

                                                      
1 Z. Chmielewski, Podr cznik spó dzielczo ci, Warszawa 1937, s. 19, 20-21. 

Por. K. Boczer, Spó dzielczo , Warszawa 1979, s. 49 nn.; S. Wojciechowski, Ruch 
spó dzielczy, Warszawa 1930, s. 8. 

2 S. Wojciechowski, Ruch spó dzielczy, s. 52; por. ten e, Historia spó dzielczo-
ci polskiej do roku 1914, Warszawa 1939, s. 7; K. Boczar (dz. cyt., s. 47-48) mar-

ginalizuje wp yw chrze cija stwa na kszta t ruchu spó dzielczego. Autor ten 
stwierdza: „[...] powszechny nurt zak adania spó dzielni zrodzi  si  pod wp ywem 
oddzia ywania ideologii socjalizmu utopijnego [...]”. „Pewn  rol  odegra y tu rów-
nie  momenty etyczne wnoszone przez dzia aczy zwi zanych z chrze cija skimi 
systemami religijnymi. Najwi kszy by  jednak wp yw socjalistów utopijnych.” 

3 S. Wojciechowski, Ruch spó dzielczy, s. 65. 
4 Mt 22, 39 
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do niesienia pomocy s abszym, znoszenia ró nic mi dzy prac   
i kapita em, walki z indywidualizmem i egoizmem. Zwró my uwa-
g , e w prawie spó dzielczym ró nych pa stw akceptowana jest 
powszechnie zasada „otwartych drzwi”, która oznacza, e ka dy 
mo e przyst pi  do spó dzielni i w konsekwencji partycypowa  w 
korzy ciach przez ni  przynoszonych. Rozwi zanie to jest przyk a-
dem przejawu walki z egoizmem na obszarze prawa spó dzielczego. 
Podobne znaczenie nale y przypisa  istniej cej w prawie spó dziel-
czym koncepcji niepodzielno ci maj tku spó dzielni. 

W wielu krajach osoby duchowne i chrze cijanie wieccy zak a-
dali pierwsze spó dzielnie, chc c w ten sposób walczy  z istniej c  
bied . Inspirowani nauk  ewangelii zamierzali przenie  jej idee w 
ycie gospodarcze. W Anglii donios y wp yw na ukszta towanie si  

ruchu spó dzielczego wywarli purytanie i kwakrzy w osobie J. Bel-
lersa (1654-1725), oraz ruch chrze cija skich socjalistów, na które-
go czele stali m.in. protestanccy duchowni, pastorzy J. F. D. Mauri-
ce (1805-1872) i Ch. Kingsley (1819-1875). Postulowali oni m.in. 
praktykowanie braterstwa spo ecznego na polu dzia alno ci gospo-
darczej. We Francji dzia a  przeor H. F. R. Lamennais (1782-1854) 
oraz katolicki pisarz F. Buches (1796-1865), który postulowa  two-
rzenie w spó dzielniach niepodzielnego maj tku. W Niemczech 
swoj  dzia alno  rozpocz  F. W. Raiffeisen (1818-1888), który 
g boko do serca wzi  sobie nauk  Chrystusa. F. W. Raiffeisen tak 
mówi  o prowadzonej przez siebie dzia alno ci spó dzielczej: 
„Chrze cija ska mi o  bli niego – zrodzi a mnie przypisywane 
instytucje, w niej tkwi istota ca ej organizacji, fundamentem jej s  
s owa Chrystusa: cokolwiek uczynili cie jednemu z tych braci naj-
mniejszych, mnie uczynili cie. Bez si  moralnych tj. bez poznania 
naszych obowi zków w stosunku do Boga i naszych bli nich, jak 
naucza chrze cija stwo i bez szczerych ch ci wype niania tych 
obowi zków, zupe nie niemo liwy jest rozwój spó dzielni kredyto-
wych5”. W Polsce dzia a  ksi dz Stais aw Staszic (1775-1826). 

                                                      
5 Cyt. za: S. Wojciechowski, Ruch spó dzielczy, s. 63-64. Por. tak e: A. Mali-

szewski, Dylematy polskiej spó dzielczo ci, „Spó dzielczy Kwartalnik Naukowy” 
1989 nr 4, s. 28; M. Doskocz, Raiffeisen-Stefczyk-Kampelik, Warszawa 1929, s. 15-
16, 89; A. Górnicz, Franciszek Stefczyk. ycie, pogl dy, dzia alno . Warszawa 
1976, s. 74-76; S. Ochoci ski, Podstawy i zasady wielkopolskiej spó dzielczo ci 
kredytowej do roku 1918, Pozna  1965, s. 33 (autor podkre la, e zasady spó dziel-
czo ci kredytowej F. W. Raiffeisena oparte zosta y na zasadach chrze cija skiej 
moralno ci).  
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Stwierdzi  on mi dzy innymi: „Ten kto przez swoje ycie poprawi   
i udoskonali  los wspó czesnych lub ca ych plemion nast pnych, ten 
dope ni  ca kowicie swojego przeznaczenia, istnienia”6. Wybitny 
dzia acz spó dzielczy ksi dz Augustyn Szamarzewski (1832-1891) 
stwierdzi  mi dzy innymi: „Kap an powinien podnosi  moralno  
nie tylko nauk  ale tak e rodkami materialnymi”7. Franciszek 
Stefczyk (1861-1924) tak e przyznawa  si  do chrze cija skiej in-
spiracji prowadzonej przez siebie dzia alno ci spó dzielczej. wiad-
cz  o tym jego s owa: „Do d wigni cia kultury gospodarczej i spo-
ecznej na poziom przykazania mi o ci bli niego zd aj  wszystkie 

narody cywilizowane przez ruch spó dzielczy”8. W Czechos owacji 
takim chrze cija skim pionierem spó dzielczo ci by  katolik g bo-
kiej wiary F. C. Kampelik9. 

To zaanga owanie duchownych katolickich i wieckich katoli-
ków znalaz o poparcie w oficjalnym dokumencie Stolicy Apostol-
skiej. W wydanej w 1889 r. Encyklice Rerum Novarum Leon XIII 
odnosi si  do narastaj cego przez ca y XIX w. konfliktu mi dzy 
prac  a kapita em. Leon XIII zauwa a m.in., e agodzenie tego 
konfliktu mo e si  równie  dokona  poprzez zak adanie przez osoby 
prywatne organizacji. Chodzi o tu zw aszcza o zwi zki zawodowe, 
ale nie tylko. Leon XIII zauwa a, e pracodawcy i pracobiorcy mo-
g  du o zrobi  dla wyj cia tych ostatnich z ubóstwa za po rednic-
twem urz dze  takich jak towarzystwa wzajemnej pomocy [podkr. 
moje P. Z.]10. Leon XIII popiera wspó dzia anie osób prywatnych  
i opowiada si  za swobod  zak adania takich organizacji11. Podkre-
la równie , i  s owem i czynem biskupi, a wraz z nimi ca e ducho-

wie stwo, winno wspiera  zak adanie tych organizacji dbaj c o ich 
aspekt moralny12. Zwrócono równie  uwag , e wiele osób wiec-

                                                      
6 Z. Chmielewski, dz. cyt., s. 22. 
7 Cyt. za: S. Wojciechowski, Ruch spó dzielczy, s. 64. 
8 Cyt. za: M. Doskocz, dz. cyt., s. 40. 
9 Tam e, s. 70, 89. 
10 Leon XIII Encyklika Rerum Novarum, w: Dokumenty Nauki Spo ecznej Ko-

cio a, cz. 1, red. M. Radwan, L. Dyczewski, przedmowa M. Krzaklewski, wpro-
wadzenie J. Majka, Lublin 1996, s. 86 pkt 36. Wydaje si , e w przywo anej wy-
powiedzi chodzi o w a nie o spó dzielnie, które wówczas okre lano m.in. mianem 
towarzystw wzajemnej pomocy.  

11 Tam e, s. 86-87, nr 37-38. 
12 Tam e, s. 89, nr 39-41. Por. tak e K. Zimmermann, Kilka zda  o potrzebie 

dzia alno ci spo ecznej duchowie stwa, Pozna  1906, s. 14, 46, 58 (autor b d cy 
osob  duchown  stwierdza, e dzia alno  spo eczna duchowie stwa w Ksi stwie 
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kich zaanga owa o si  w tworzenie takich stowarzysze , aby robot-
nicy mieli nie tylko dora ne korzy ci, ale i bezpieczn  przysz o 13. 

 

3. Pierwsze zwiastuny organizacji spó dzielczych 
na ziemiach polskich 

 
Ju  w 1715 r. ksi dz Jordan za o y  Zak adk  na sprzedaj b d c  

kas  udzielaj c  tanich po yczek, których zwrot gwarantowa a ca a 
gromada14. Natomiast ksi dz Stanis aw Staszic utworzy  faktycznie 
w 1816 r. Hrubieszowskie Towarzystwo Rolniczego Ratowania si  
Wspólnie w Nieszcz ciach15. Zosta o ono wyposa one w maj tek 
przez fundatora, który stworzy  równie  akt prawny b d cy podsta-
w  jej dzia ania. Po sze ciu latach wst pnej dzia alno ci zatwierdzo-
ny zosta  statut Towarzystwa przez Aleksandra I jako króla Polski  
i od tego momentu Towarzystwo zacz o oficjaln  dzia alno .  

Towarzystwo mia o na celu ratowanie si  w nieszcz ciach, udo-
skonalanie przemys u i rolnictwa a tak e realizacj  celów spo ecz-
nych. Towarzystwo posiada o osobowo  prawn . Na jej czele sta a 
Rada Gospodarcza z do ywotnim prezesem. Pozosta ych sze ciu 
cz onków rady wybierali cz onkowie towarzystwa na okres 4 lat w 
wyborach po rednich. Statut towarzystwa okre la  wymagania dla 
kandydatów na cz onków rady.  

Cz onkowie towarzystwa zobowi zali si  do niego nale e . 
Obowi zek taki zosta  równie  na o ony na ich spadkobierców.  
W zamian cz onkowie mieli prawo do posiadania ziemi, którego nie 
mo na by o ich pozbawi  poza przypadkami okre lonymi w statucie 
towarzystwa. Prawo do posiadanej ziemi mog o zosta  przeniesione 

                                                      
Pozna skim to podtrzymywanie kó ek rolniczych, zak adanie spó ek zarobkowych. 
W innym miejscu za  autor stwierdza, e duchowie stwo winno pomóc tym insty-
tucjom, tzn. tworzy  je, otacza  opiek  i pomoc .) 

13 Tam e, s. 89, nr 41. 
14 S. Wojciechowski, Historia spó dzielczo ci, s. 7. 
15 Por. J. Mazurkiewicz, Zarys dziejów Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolni-

czego, Warszawa 1966, s. 7 nn.; J. Duda, Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. 
Staszicowski model pomocy gospodarczej dla wsi, Lublin 1994, s. 1 nn.; F. Bujak, 
Towarzystwo Hrubieszowskie Staszica, Zamo  1921, s. 6 nn.; Z. Chmielewski,  
dz. cyt., s. 24-25; S. Wojciechowski, Historia spó dzielczo ci, s. 12 nn.; F. Stefczyk, 
Pocz tki i ogólne warunki rozwoju spó dzielczo ci w Polsce. Z przedmow  F. Buja-
ka i portretami autora, Kraków 1925, s. 2 nn.; S. Inglot, w: Zarys historii polskiego 
ruchu spó dzielczego, cz. I do 1918 r., red. S. Inglot, s. 26-28.  
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na innego cz onka po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez rad  
gospodarcz . Cz onkowie mieli równie  prawo wspó korzystania  
z k, pastwisk, lasów. Mogli si  równie  zwraca  do towarzystwa  
o pomoc w przypadkach szczególnych.  

Cz onkowie towarzystwa byli zobowi zani uiszcza  stosowne 
wiadczenia w naturze s u ce realizacji celów towarzystwa. Statut 

przewidywa  mo liwo  wykluczenia cz onka z towarzystwa w 
przypadku pope nienia czynu niemoralnego, np. kradzie y, podpale-
nia. W takim przypadku traci  on prawo do posiadania gruntu i inne 
prawa wynikaj ce z przynale no ci do towarzystwa.  

Realizacja celu towarzystwa polegaj ca na wspólnym ratowaniu 
si  w nieszcz ciach przejawia a si  przede wszystkim w ten spo-
sób, i  cz onkowie byli obowi zani udzieli  pomocy innym cz on-
kom w przypadku zaj cia takich zdarze , jak nieurodzaj, kl ska 
g odu itp. W tym celu cz onkowie towarzystwa obowi zani byli 
tworzy  magazyny zbo owe. Odpowiadali oni równie  solidarnie za 
zobowi zania publiczne, co mia o przyczynia  si  do wytworzenia 
mi dzy nimi solidarno ci.  

Z kolei realizacja celu, którym mia  by  rozwój rolnictwa  
i przemys u, sprowadza a si  do utrzymywania banku, który czerpa  
dochody z zapisu uczynionego przez ks. S. Staszica i dochodów 
towarzystwa powsta ych w wyniku dzia alno ci m ynów i karczm 
nale cych do towarzystwa. Z uzyskanych w ten sposób rodków 
bank udziela  po yczek w celu udoskonalenia rolnictwa, zak adania 
przedsi biorstw i prowadzenia handlu, budowy domów murowa-
nych.  

Realizacja celów spo ecznych towarzystwa polega a na organiza-
cji opieki nad starszymi, sierotami, utrzymywaniu lekarza, pi ciu 
szkó , udzielaniu stypendiów dla uczniów szkó  wy szych.  

W towarzystwie ks. S. Staszica mo na dostrzec rozwi zania cha-
rakterystyczne dla spó dzielni. Chodzi tu o element solidarnej 
wspó pracy, rezygnacj  z pomocy pa stwa, samorz dno  cz on-
ków, realizacj  celów spo ecznych (porównaj art. 1 § 2 ustawy Pra-
wo Spó dzielcze). Nie mo e dziwi , e wybitni przedstawiciele pol-
skiego ruchu spó dzielczego uwa aj  ks. S. Staszica za ojca polskiej 
spó dzielczo ci16. W inicjatywie ks. S. Staszica wyst puje aspekt 
                                                      

16 F. Stefczyk, dz. cyt., s. 2; S. Wojciechowski, Historia spó dzielczo ci, s. 13; 
ten e, Ruch spó dzielczy, s. 11; Z. Chmielewski, dz. cyt., s. 22-23, 25; S. Inglot, w: 
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filantropijny przejawiaj cy si  w tym, e to fundator wyposa y  
towarzystwo w maj tek. Pó niejsze spó dzielnie nie opiera y si  ju  
na takim za o eniu. Jednak w pierwszych organizacjach, które zwy-
k o si  uwa a  za zwiastuny spó dzielni, element dobroczynno ci 
wyst powa  niemal zawsze. 

 

4. Pocz tki ruchu spó dzielczego w Wielkopolsce w XIX w. 

 
Nale y przypomnie , e w okresie powstawania ruchu spó -

dzielczego Polska pozostawa a pod zaborami. Najdynamiczniej  
i najwcze niej na ziemiach polskich rozwin y si  polskie spó dziel-
nie w zaborze pruskim. Wp yw na to mia y mi dzy innymi idee 
spó dzielcze g oszone przez twórc  niemieckiego ruchu spó -
dzielczego H. Schulzego z Delitzsch (1808-1883). Nie mo e to dzi-
wi  skoro znaczna cz  obszaru Polski wchodzi a w sk ad pa stwa 
niemieckiego. Sam Schulze przebywa  kilka miesi cy w miasteczku 
Wrze nia w Pozna skiem. Polska inteligencja upatrywa a w ruchu 
spó dzielczym szans na gospodarcze podniesienie ludno ci polskiej. 
Mia  to by  tak e sposób jej ochrony przed naporem lepiej zorgani-
zowanego i bogatszego spo ecze stwa niemieckiego. Szybkiemu 
rozwojowi ruchu spó dzielczego pod Zaborem Pruskim sprzyja  
równie  wysoki poziom aktów prawnych dotycz cych spó dzielni. 
W Prusach bardzo wcze nie zosta y stworzone przepisy reguluj ce 
sytuacj  prawn  spó dzielni. Ju  27 marca 1867 r. Parlament Pruski 
uchwali  ustaw  dotycz c  prawnoprywatnej pozycji spó dzielni 
zarobkowych i gospodarczych, która zosta a nast pnie zast piona 
przez ustaw  o spó dzielniach zarobkowych i gospodarczych uchwa-
lon  1 maja 1889 r.17. Projekt pierwszej z wymienionych ustaw zo-
sta  przygotowany przez H. Schulza i po niewielkich zmianach sta  
si  obowi zuj cym prawem. Druga z wymienionych ustaw by a 
rewizj  pierwszej i zosta a zmieniona stosownie do wskazówek, 

                                                      
Zarys historii polskiego ruchu spó dzielczego, s. 38; R. Kusztelan, Rodowód spó ek 
ludowych. Przyczynek do powstania i rozwoju spó nictwa ludowego w b. Dzielnicy 
pruskiej do 1918 r., Pozna  1926, s. 15. 

17 F. Stefczyk, dz. cyt., s. 8. Por. R. Bierzanek, Prawo spó dzielcze w zarysie, 
Warszawa 1989, s. 22. 
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jakie H. Schulze pozostawi  po swojej mierci18. Jedynie w Anglii 
wcze niej uchwalono ustaw  spó dzielcz  o stowarzyszeniach go-
spodarczych i przezorno ciowych (Industrial and Provident Socites 
– 1852 r.), na której H. Schulze wzorowa  si  tworz c projekt usta-
wy niemieckiej19. Stan prawny w zaborze austryjackim, a zw aszcza 
rosyjskim, nie by  tak zadowalaj cy20. 

Zanim przejdziemy do omówienia zagadnienia rozwoju polskich 
spó dzielni w Zaborze Pruskim, nale y zwróci  uwag  na fakt,  
e wówczas na okre lenie spó dzielni u ywano innych terminów.  

W u yciu by y takie nazwy jak: spó ki po yczkowe, kasy, towarzy-
stwa i konsumy21. Termin spó dzielnia pojawi  si  dopiero w usta-
wie o spó dzielniach z 1920 r.22.  

Jedn  z pierwszych spó dzielni by a za o ona w 1850 r. w re-
mie Spó ka dla Oszcz dno ci i Po yczek Wekslowych. W nast p-
nych latach powstawa y tak e inne. Jednak z uwagi na braki organi-
zacyjne i finansowe te pierwsze spó dzielnie szybko upada y23. 
Pierwsz , jak si  okaza o, trwale zorganizowan  spó dzielni  by o 
za o one w 1861 r. Towarzystwo Po yczkowe dla Przemys owców 
Miasta Poznania24. Wobec braku odpowiedniej ustawy towarzystwo 

                                                      
18 W. Wygodzi ski, Das Genossenschaftswesen in Deutschland, Berlin-Lipsk 

1911, s. 32, 33. 
19 M. Wrzo ek-Roma czuk, Rejestr spó dzielni. Zagadnienia materialne i pro-

cesowe, Warszawa 1986, s. 13. Por. R. Bierzanek, dz. cyt., s. 20-21. 
20 W Austrii obowi zywa a uchwalona 9 kwietnia 1873 r. ustawa o stowarzy-

szeniach zarobkowych i gospodarczych. Jak stwierdza F. Stefczyk (dz. cyt., s. 3), 
ustawa ta dopuszcza a do licznych nadu y , co nie by o zach t  do tworzenia spó -
dzielni. Najgorsza sytuacja panowa a jednak w Rosji. Pocz tkowo nie by o tam 
ustaw dotycz cych spó dzielni. Dopiero w 1895 r. wydano ustaw  dla spó dzielni 
kredytowych i urz dze  drobnego kredytu, rozbudowan  nast pnie w 1905 r. Ten 
niezadowalaj cy stan by  pot gowany przez fakt, i  przy zak adaniu osób prawnych 
obowi zywa  system koncesyjny. Do za o enia spó dzielni potrzebna by a zgoda 
w adz centralnych w Petersburgu. Cyt. za F. Stefczyk, dz. cyt., s. 8-9. Por. tak e:  
R. Bierzanek, s. 23, 26-27; S. Piechowicz, w: Zarys historii polskiego ruchu spó -
dzielczego, s. 234. 

21 Por. S. Ochoci ski, dz. cyt., s. 68. 
22 Ustawa z dnia 29 pa dziernika 1920 r. o spó dzielniach, tekst jednolity  

Dz. U. z 1934 r. Nr 55, poz. 495. 
23 S. Wojciechowski, Historia spó dzielczo ci, s. 44; F. Stefczyk, dz. cyt.,  

s. 6, 10. 
24 S. Wojciechowski, Historia spó dzielczo ci, s. 44; F. Stefczyk, dz. cyt., s. 6, 

10; K. Boczar, s. 77; A. Galos, w: Zarys historii polskiego ruchu spó dzielczego,  
s. 89-90; P. Spandowski, Z praktyki spó ek, Pozna  1917, s. 4; W. Tomaszewski, 
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zorganizowane zosta o w oparciu o prywatne kontrakty zawierane 
mi dzy cz onkami. Przyk adowo, cz onkowie por czali za zobowi -
zania towarzystwa. Dopiero wej cie w ycie ustawy o prywatno-
prawnej pozycji spó dzielni z 1867 r. pozwoli o na zmian  tej sytu-
acji. Od tego momentu spó dzielnie prowadzi y dzia alno  na pod-
stawie wspomnianego aktu prawnego. Z tego te  wzgl du w 1871 r. 
zmieniono statut Towarzystwa Po yczkowego dla Przemys owców 
Miasta Poznania dostosowuj c go do nowej ustawy. W ci gu 10 lat 
od momentu zawi zania towarzystwa powsta o cznie 38 spó ek 
po yczkowych. W Wielkopolsce rozwija y si  g ównie spó ki kre-
dytowe i rolnicze, rzadko reprezentowane by y konsumy (spó dziel-
nie spo ywców). Obawiano si  bowiem, e mog yby one stwarza  
zagro enie dla polskich kupców. Wobec liczebnego rozwoju spó ek 
w 1871 r. doprowadzono do zawi zania centrali spó dzielczej – 
Zwi zku Spó ek Zarobkowych Polskich25. Zwi zek, podobnie jak 
ca y ruch spó dzielczy, by  organizacj  wy cznie polsk . Do 
Zwi zku Spó ek Zarobkowych Polskich nale a y zrzeszone w niej 
spó ki kredytowe. Stawia  on sobie m.in. za cel: dalsze rozpo-
wszechnienie spó ek, ich doskonalenie organizacyjne, ochron  
wspólnych interesów spó ek. Organami zwi zku by y: walne zebra-
nie delegatów spó ek zwane sejmikiem, komitet g ówny i patron. 
Sejmik obradowa  raz w roku, zawsze w innym mie cie, a dopiero 
od 1907 r. tylko w Poznaniu. Cz onków komitetu wybiera o walne 
zebranie delegatów zwi zku na trzyletni  kadencj . Komitet g ówny 
sk ada  si  z sze ciu osób. Do jego zada  nale a o m.in.: wybieranie 
przewodnicz cego i sekretarza, kandydata na patrona, zawieranie 
umów z patronem i wyznaczanie mu wynagrodzenia, wyznaczanie 
dnia i zatwierdzanie porz dku obrad na sejmikach, decydowanie  
o przyj ciu do zwi zku zg aszaj cych si  spó ek26. Patron mia  m.in. 
za zadanie: pilnowa  interesów spó ek, przyczynia  si  do ich roz-
powszechniania, s u y  rad , wizytowa  spó ki i prowadzi  dzia al-

                                                      
Rozwój polskich spó ek zarobkowych i gospodarczych w Wielkim Ksi stwie Po-
zna skim, Prusach Zachodnich i na Górnym l sku, Pozna  1906, s. 8.  

25 S. Wojciechowski, Historia spó dzielczo ci, s. 45; A. Galos, w: Zarys historii 
polskiego ruchu spó dzielczego, s. 92; K. Boczar, dz. cyt., s. 77; K. Zimmermann, 
Ks. Patron Wawrzyniak, Kraków 1911, s. 1; P. Spandowski, dz. cyt., s. 4. 

26 S. Wojciechowski, Historia spó dzielczo ci, s. 46; A. Galos, w: Zarys historii 
polskiego ruchu spó dzielczego, s. 94. 
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no  wydawnicz 27. Funkcj  patrona w zwi zku pe nili kolejno:  
ks. A. Szamarzewski, ks. Piotr Wawrzyniak, ks. Stanis aw Adamski. 

 

5. Dzia alno  ksi dza Augustyna Szamarzewskiego 
 
W 1872 r. sprawowanie funkcji patrona powierzono ksi dzu Au-

gustynowi Szamarzewskiemu. Z t  chwil  dzia alno  zwi zku zy-
ska a na dynamice. Taki wybór nie by  przypadkiem. Od ponad 
dziesi ciu lat ks. A. Szamarzewski by  zaanga owany w krzewienie 
spó ek zarobkowych. Pierwsza spó ka zosta a zawi zana przez niego 
w rodzie w 1866 r.28 Dzia alno  ks. A. Szamarzewskiego, w okre-
sie kiedy sprawowa  on funkcj  patrona, mia a s u y  zak adaniu 
nowych spó ek po yczkowych. W istocie w okresie jego dzia alno-
ci liczba spó ek wzros a do 78, co by o wy cznie jego zas ug 29. 

Drugim obszarem aktywno ci ks. A. Szamarzewskiego by a dzia al-
no  instrukcyjna wyra aj ca si  w cz stych kontrolach spó ek, 
udzielaniu wskazówek i rad dotycz cych zasad dzia alno ci spó ek, 
prowadzenia ksi gowo ci itp. Dzia alno  ta przynosi a nadzwy-
czajne efekty, wyra aj ce si  nie tylko we wzmiankowanym wzro-
cie liczebnym spó ek, ale równie  zwi kszeniu liczby cz onków 

oraz wysoko  funduszy w asnych spó ek. Ks. A. Szamarzewski 
zaproponowa  tak e now  nazw  dla spó ek. Spó ki zacz to nazy-
wa  bankami ludowymi. Nazwy tej u ywano w statutach i przy wpi-
sywaniu spó ek do rejestru s dowego30. 

Gwa towny rozwój banków ludowych spowodowa , e koniecz-
nym sta o si  za o enie organizacji b d cej centrum finansowym 
banków ludowych, do którego mog yby si  one zwraca  o tani kre-
dyt niezb dny w ich dzia alno ci statutowej. Tu znów nieocenione 
znaczenie mia a dzia alno  patrona A. Szamarzewskiego, który nie 
tylko przygotowa  projekt statutu przysz ego banku centralnego dla 

                                                      
27 S. Wojciechowski, Historia spó dzielczo ci, s. 46. 
28 Tam e, s. 25-26; A. Galos, w: Zarys historii polskiego ruchu spó dzielczego, 

s. 93.  
29 S. Ochoci ski, dz. cyt., s. 90. 
30 S. Wojciechowski, Historia spó dzielczo ci, s. 48. Por. tak e A. Galos, w: 

Zarys historii polskiego ruchu spó dzielczego, s. 96, 102; F. Stefczyk, dz. cyt., s. 13; 
P. Spandowski, dz. cyt., s. 5, 11. 
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banków ludowych, ale wspó doprowadzi  do jego powstania31. Po-
wsta y w 1886 r. bank centralny nosi  nazw  Banku Zwi zku Spó ek 
Zarobkowych i dzia a  w formie prawnej spó ki akcyjnej. (Ówcze-
sne przepisy nie dopuszcza y do zak adania spó dzielni z o onych  
z innych spó dzielni). Akcjonariuszami zasta y banki ludowe. Bank 
ludowy, który chcia  korzysta  z us ug Banku Zwi zku, musia  
wpierw zosta  cz onkiem Zwi zku Spó ek Zarobkowych Polskich i 
poddawa  si  rewizji dokonywanej przez patrona lub wyznaczonych 
rewizorów, a tak e posiada  co najmniej jedn  akcj  Banku Zwi z-
ku Spó ek Zarobkowych32. Statut Banku Spó ek Zarobkowych Pol-
skich przewidywa  zatem istnienie wi zi banków ludowych ze 
Zwi zkiem Spó ek Zarobkowych Polskich. Ponadto w Banku Spó -
ek Zarobkowych Polskich funkcje kontrolne pe ni  ka dorazowy 
patron Zwi zku Spó ek Zarobkowych Polskich33. Bank Spó ek Za-
robkowych Polskich bardzo szybko si  rozwija , ros y obroty i sie  
placówek. Przeprowadzono wi c podwy szenie kapita u zak ado-
wego, który zosta  obj ty przez banki ludowe.  

Jak wa n  rol  odegra  dla spó ek zarobkowych ks. A. Szama-
rzewski, wiadczy fakt, e kiedy z uwagi na ogrom pracy zwi zanej 
ze sprawowaniem funkcji patrona zaproponowa  przelanie funkcji 
patrona na komitet, propozycja ta nie spotka a si  z akceptacj . 
Przedstawiciele spó ek w zwi zku o wiadczyli, e to patron a nie 
komitet jest g ównym filarem zwi zku34. Projekt zmiany statutu 
zwi zku nie zosta  przyj ty. Ks. A. Szamarzewski uleg  apelom 
pozostaj c nadal na stanowisku patrona, koncentruj c si  na upo-
wszechnianiu instytucji rewizorów, którzy mieli czuwa  nad rozwo-
jem spó ek. Zadanie to przekracza o mo liwo ci jednej osoby  
z uwagi na wzrost liczby spó ek. Przez niego zosta a równie  spo-
rz dzona instrukcja dla rewizorów i schemat protoko u rewizyjne-

                                                      
31 S. Wojciechowski, Historia spó dzielczo ci, s. 51; J. Kosik, O spó kach ks. 

Augustyna Szamarzewskiego pod zaborem pruskim w latach 1872-1891, s. 10, 119; 
F. Stefczyk, dz. cyt., s. 15; R. Kusztelan, dz. cyt., s. 45 (autor stwierdza, e  
ks. A. Szamarzewski da  inicjatyw  do powstania Banku Zwi zku Spó ek Zarob-
kowych).  

32 S. Wojciechowski, Historia spó dzielczo ci, s. 52. 
33 Tam e; F. Stefczyk, dz. cyt., s. 15; Zarys historii, s. 104. 
34 S. Wojciechowski, Historia spó dzielczo ci, s. 57. Por. S. Ochoci ski,  

dz. cyt., s. 98. 



P. Zakrzewski 166

go35. Zadanie rewizora polega o na sprawdzeniu, czy prawo by o 
przestrzegane, czy ksi gi by y prowadzone z zachowaniem zasady 
jawno ci i czy bilans zosta  prawid owo sporz dzony36. Obecnie 
instytucja rewizji jest trwa ym rozwi zaniem spotykanym w usta-
wach dotycz cych spó dzielni. (Porównaj przepis art. 60 i nast. 
ustawy o spó dzielniach z 1920 r., art. 91 obecnie obowi zuj cej 
ustawy Prawo Spó dzielcze, w której instytucja rewizji okre lana 
jest mianem lustracji).  

Ustawa z 1 maja 1889 r. o spó dzielniach zarobkowych i gospo-
darczych wprowadzi a obowi zek rewizji spó dzielni. W polskich 
rodowiskach spó dzielczych obawiano si  w zwi zku z tym, e 

pos u y ona w adzom do ograniczenia dzia alno ci Zwi zku Spó ek 
Zarobkowych Polskich, a co za tym idzie ca ego ruch spó dzielcze-
go. Ks. A. Szamarzewski zaproponowa  stworzenie trzech polskich 
zwi zków rewizyjnych. S dzi  bowiem, e w adze pruskie ch tniej 
udziel  prawa rewizji ma ym zwi zkom, co pozwoli oby zachowa  
niezale no ci polskiemu ruchowi spó dzielczemu. Wedle zg oszonej 
propozycji Zwi zek Spó ek Zarobkowych Polskich zosta by pozba-
wiony prawa rewizji. Spó ki zarobkowe obowi zane by yby nale e  
zarówno do zwi zku rewizyjnego w a ciwego ze wzgl du na ich 
siedzib  oraz do Zwi zku Spó ek Zarobkowych Polskich. Przy sil-
nych g osach sprzeciwu projekt ten zosta  przeg osowany na sejmi-
ku w 1880 r. Jednak w takim kszta cie organizacji polskiej spó -
dzielczo ci utrzyma a si  tylko do roku 1892. W tym bowiem roku 
Zwi zkowi Spó ek Zarobkowych Polskich zosta  udzielony przez 
w adze pruskie przywilej dokonywania rewizji w nale cych do 
zwi zku spó kach.  

W 1891 r. zmar  ksi dz Augustyn Szamarzewski b d cy wybit-
nym dzia aczem polskiego ruchu spó dzielczego37. 

 
 

                                                      
35 S. Wojciechowski, Historia spó dzielczo ci, s. 58. 
36 P. Spandowski, dz. cyt., s. 81. 
37 S. Ochoci ski, dz. cyt., s. 211, 219-220 (autor uznaje A. Szamarzewskiego za 

czo owego dzia acza spó dzielczo ci wielkopolskiej); R. Kusztelan, dz. cyt., s. 44 
(autor stwierdza, e A. Szamarzewski by  matk  spó ek, a nawet matk  i rodzicie-
lem). Por. tak e: J. Kosik, dz. cyt., s. 5; P. Spandowski, dz. cyt., s. 9-10, 40;  
S. Wojciechowski, Historia spó dzielczo ci, s. 25, 27; W. Tomaszewski, dz. cyt.,  
s. 10. 
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6. Dzia alno  ksi dza Piotra Wawrzyniaka 
 
Po mierci ks. A. Szamarzewskiego na stanowisko patrona zosta  

wybrany jego zast pca ksi dz Piotr Wawrzyniak (1849-1910). Swo-
j  dzia alno  w ruchu spó dzielczym rozpocz  on du o wcze niej. 
W 1885 r. zosta  rewizorem zwi zku, a w 1887 r. wybrano go za-
st pc  patrona. Utrzymywa  kontakty z przedstawicielami ruchu 
spó dzielczego dzia aj cymi w innych zaborach, w tym z Francisz-
kiem Stefczykiem. Odbywa  liczne podró e, mi dzy innymi do Sta-
nów Zjednoczonych. Nie zaniedbywa  przy tym pracy duszpaster-
skiej. Dla dalszego rozwoju ruchu spó dzielczego po o y  ogromne 
zas ugi38.  

Zasady organizacyjne Zwi zku Spó ek Zarobkowych Polskich 
uleg y zmianie w okresie, kiedy funkcj  patrona sprawowa  ks. Piotr 
Wawrzyniak. Organem zwi zku by o zebranie delegatów spó ek 
zarobkowych (sejmik). Ka da spó ka posiada a na sejmiku jeden 
g os, niezale nie od jej wielko ci. Na czele zwi zku sta  zarz d 
zwany patronatem. Sk ada  si  z patrona b d cego przewodnicz -
cym, zast pcy patrona oraz czterech cz onków wybieranych na trzy 
lata przez sejmik oraz osoby sprawuj cej funkcj  prezesa Banku 
Spó ek Zarobkowych Polskich. Ka da spó ka nale ca do zwi zku 
obowi zana by a podda  si  rewizji dokonywanej przez rewizorów 
wyznaczonych przez patrona. Spó ki obowi zane by y przedstawi  
zwi zkowi sprawozdanie z rocznej dzia alno ci oraz udzieli  infor-
macji w przypadku zmiany w sk adzie zarz du39. Ks. P. Wawrzy-
niak zaj  si  równie  uregulowaniem spraw finansowych zwi zku. 
Na spó ki nale ce do zwi zku na o ony zosta  obowi zek wnosze-
nia sk adek w wysoko ci 2% zysku rocznego, nie mniej ni  30 i nie 
wi cej ni  250 marek. W nast pnych latach sk adk  sukcesywnie 
obni ano40.  

Jednym z obowi zków patrona by o zak adanie nowych spó ek. 
Z obowi zku tego ks. Piotr Wawrzyniak wywi za  si  znakomicie. 
                                                      

38 Zob. W. Berkan, Ks. Patron Wawrzyniak w moich wspomnieniach. Z przed-
mow  J. Prodzi skiego, Pozna -Warszawa-Wilno-Lublin 1932, s. 120 (autor przy-
tacza wypowied  pruskiego ministra, w której zawarta jest pochwa a ks. P. Waw-
rzyniaka – on powinien by  naszym ministrem finansów); K. Zimmermann, Ks. 
Patron Wawrzyniak, s. 48; W. Tomaszewski, dz. cyt., s. 15; A. Galos, w: Zarys 
historii polskiego ruchu spó dzielczego, s. 108.  

39 S. Wojciechowski, Historia spó dzielczo ci, s. 63. 
40 Tam e, s. 64. 
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W momencie obejmowania przez niego stanowiska patrona liczba 
spó ek kredytowych wynosi a 76, natomiast w roku 1910 liczba ta 
uros a do 26541. Drugim obszarem aktywno ci ks. P. Wawrzyniaka 
by o usuwanie nieprawid owo ci w spó kach ju  istniej cych. Tu 
równie  pojawi y si  pozytywne skutki dzia alno ci patrona. Bardzo 
szybko osi gni ty zosta  taki standard funkcjonowania spó ek, e 
podczas rewizji nie tyle chodzi o o usuwanie usterek w ich dzia al-
no ci, ile o ich dalsze doskonalenie. Ks. P. Wawrzyniak prowadzi  
równie  szeroko zakrojon  akcj  szkoleniow  przeznaczon  dla 
pracowników banków ludowych. W 1892 r. za o ony zosta  mie-
si cznik „Poradnik dla spó ek”, który ukazywa  si  do 1939 r. Ks. 
Piotr Wawrzyniak wyda  równie  opracowanie „Wskazówki dla 
cz onków rady nadzorczej w spó kach” (Pozna  1910 r.). Patronat  
z polecenia zwi zku zaj  si  równie  prowadzeniem szkole  dla 
cz onków zarz du i rad nadzorczych. G ównymi prelegentami byli: 
ks. P. Wawrzyniak i ks. S. Adamski42. 

W pi miennictwie podkre la si , e wypracowane przez ks.  
A. Szamarzewskiego zasady organizacyjne, w oparciu o które funk-
cjonowa y banki ludowe, zosta y utrwalone i udoskonalone przez 
jego nast pców, w tym zw aszcza przez ks. P. Wawrzyniaka i ks.  
S. Adamskiego43. Niew tpliwie pomocn  inspiracj  przy kszta to-
waniu modelu wielkopolskich spó ek kredytowych by y niemieckie 
teorie spó dzielcze, a zw aszcza pogl dy H. Schulza z Delitzsch44. 
Niemniej jednak polskie spó ki kredytowe odznacza y si  rozwi za-
niami, które by y obce spó dzielniom niemieckim dzia aj cym w 
systemie Schulza czy Raiffeisena45. Polskie spó ki kredytowe ce-

                                                      
41 Tam e, s. 63. Por. tak e A. Galos, w: Zarys historii polskiego ruchu  

spó dzielczego, s. 120; S. Ochoci ski, dz. cyt., s. 10, 37 (autor uwa a okres od  
1892 r. do 1918 r. za czas szczególnego rozkwitu spó dzielczo ci kredytowej w 
Wielkopolsce). 

42 S. Wojciechowski, Historia spó dzielczo ci, s. 69; A. Galos, w: Zarys historii 
polskiego ruchu spó dzielczego, s. 110. 

43 S. Wojciechowski, Historia spó dzielczo ci, s. 65; S. Ochoci ski, dz. cyt.,  
s. 44, 107; J. Kosik, dz. cyt., s. 33. Por. tak e A. Galos, w: Zarys historii polskiego 
ruchu spó dzielczego, s. 95-96. 

44 S. Ochoci ski, dz. cyt., s. 34; F. Stefczyk, dz. cyt., s. 12; J. Kosik, dz. cyt.,  
s. 32; A. Galos, w: Zarys historii polskiego ruchu spó dzielczego, s. 145. Por.  
K. Zimmermann, Ks. Patron Wawrzyniak, s. 25.  

45 S. Ochoci ski, dz. cyt., s. 38; F. Stefczyk, dz. cyt., s. 12, 14; J. Kosik, dz. cyt., 
s. 32-34; P. Spandowski, dz. cyt., s. 31-33, 53-55; S. Wojciechowski, Historia 
spó dzielczo ci, s. 31, 53-54, 65-66, 68. 
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chowa a zwarto  organizacyjna. Niemal wszystkie nale a y do 
Zwi zku Spó ek Zarobkowych Polskich. Cz onkostwo w spó kach 
by o otwarte. Przyst powa  do nich mog a ludno  wiejska i miej-
ska, niezale nie od swojego stanu maj tkowego. Du  wag  przy-
wi zywano do tworzenia mocnych podstaw finansowych spó ek.  
Z tego wzgl du znaczna cz  zysku przeznaczana by a na powi k-
szanie funduszu rezerwowego, tylko niewielka cz  zysku by a 
rozdzielana mi dzy cz onków. Cz onkowie mieli obowi zek wno-
szenia udzia ów, które mog y by  wp acane w ratach. Ponosili oni 
nieograniczon  odpowiedzialno  za zobowi zania spó dzielni. Ob-
szar, na którym spó dzielnie kredytowe mia y prowadzi  dzia al-
no , by  mniejszy w porównaniu do obszaru dzia alno ci spó dziel-
ni systemu Schulzego. W spó kach walne zgromadzenie wybiera o 
rad  nadzorcz , ta za  zarz d, który za swoj  prac  otrzymywa  
wynagrodzenie i udzia  w zyskach. Cz onkowie zarz du ponosili 
jednak osobist  odpowiedzialno  za wykonywanie swoich funkcji. 
Spó ki nie prowadzi y jednak dzia alno ci spo ecznej, której du e 
znaczenie zosta o nadane zarówno w ustawie o spó dzielniach  
z 1920 r. (art. 1 ust. 1), jak i w obecnie obowi zuj cej ustawie Pra-
wo spó dzielcze (art. 1 § 2).  

 O ile w przypadku banków ludowych rola ks. Piotra Wawrzyni-
ka polega a, jak zosta o to ju  zaznaczone, na ich dalszej populary-
zacji i ulepszaniu, to gdy chodzi o zak adanie spó ek rolniczo – han-
dlowych, ks. P. Wawrzyniaka mo na uzna  za ich twórc . Wcze-
niej podejmowane próby tworzenia takich spó dzielni ko czy y si  

niepowodzeniem. Spó ka rolna w Strzelnie o nazwie „Gleba” upad a 
po roku dzia alno ci. Ks. P. Wawrzyniak za o y  w 1900 r. spó k  
handlowo – rolnicz  „Rolnik” , której zasady organizacyjne sta y si  
nast pnie wzorem dla zak adanych pó niej spó ek tego typu. Po 
1904 r. „Rolniki” zacz y powstawa  bardzo szybko. Na prze omie 
1913/1914 r. by o ich w sumie 6046. „Rolniki” zajmowa y si  han-
dlem rolno-spo ywczym. Ich cz onkowie obowi zani byli wnie  
wpisowe i udzia y, które by y wp acane w ratach rocznych. Zasad  
by a ograniczona odpowiedzialno  cz onków za zobowi zania 

                                                      
46 F. Stefczyk, dz. cyt., s. 20; A. Galos, w: Zarys historii polskiego ruchu spó -

dzielczego, s. 129. 
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spó dzielni. W „Rolnikach” tworzone by y fundusze rezerwowe47. 
„Rolniki” by y zrzeszone w Zwi zku Spó ek Zarobkowych Pol-
skich. W patronacie zosta  dla nich utworzony osobny sekretariat.  
W ka dym roku odbywa o si  osobne zebranie delegatów „Rolni-
ków”.  

Po mierci ks. P. Wawrzyniaka w 1911 r. stanowisko patrona ob-
j  ks. Stanis aw Adamski (1875-1967), który od 1906 r. by  cz on-
kiem patronatu. W 1914 r. stan  tak e na czele Zwi zku Spó ek 

l skich w Bytomiu48. Patron S. Adamski zajmowa  si  rozszerze-
niem dzia alno ci Banku Zwi zku Spó ek Zarobkowych, dalszym 
rozwojem „Rolników” pe ni  równie  funkcj  pos a na sejm RP49. 

 
7. Uwagi ko cowe. 

 
Fakt, e funkcje patrona w Zwi zku Spó ek Zarobkowych Pol-

skich sprawowa y kolejno po sobie osoby duchowne, nie by  przy-
padkiem. Znaczna cz  duchowie stwa w zaborze pruskim by a 
zaanga owana w dzia alno  ruchu spó dzielczego. Najlepiej ilustru-
j  to liczby, w 1913 r. istnia o 287 spó ek, w 212 z nich pracowa o 
296 ksi y, w tym wielu na stanowiskach prezesów50. Tak znaczny 
udzia  ksi y w ruchu spó dzielczym w Wielkopolsce wynika  m.in. 
st d, i  osoby duchowne by y dobrze wykszta cone oraz obdarzane 
zaufaniem spo ecznym. Stopniowo jednak skala zaanga owania si  
duchowie stwa w dzia alno  ruchu spó dzielczego zmniejsza a si . 
Wydaje si , e proces ten przebiega  przy pe nej akceptacji ducho-
wie stwa. wiadczy  mog  o tym s owa ksi dza P. Wawrzyniaka: 
„Gdy wieccy nadejd , to my ksi a ust pimy i wrócimy do naszych 
zachrystii”51. Tak te  si  sta o, po ks. S. Adamskim funkcj  patrona 
sprawowa a osoba wiecka.  

                                                      
47 S. Wojciechowski, Historia spó dzielczo ci, 85; A. Galos, w: Zarys historii 

polskiego ruchu spó dzielczego, s. 130, 131. 
48 A. Galos, w: Zarys historii polskiego ruchu spó dzielczego, s. 112, 117. 
49 R. Kusztelan, dz. cyt., s. 58-59. 
50 A. Galos, w: Zarys historii polskiego ruchu spó dzielczego, s. 111. Por. tak e: 

J. Kosik, dz. cyt., s. 17 (autor zwraca uwag , i  w Zwi zku Spó ek Zarobkowych 
Polskich pracowa o poza ks. A. Szamarzewskim dziewi ciu rewizorów, pi ciu  
z nich by o stanu duchownego). S. Wojciechowski, Historia spó dzielczo ci, s. 58; 
W. Berkan, dz. cyt., s. 110, 112-113.  

51 Cyt. za W. Berkan, dz. cyt., s. 113, 116. 
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I 

WPROWADZENIE 

 

Uprawnione wydaje si  by  twierdzenie, e zagadnienia dotycz -

ce prawnej ochrony uczu  religijnych traktowane s  na ró nych 

p aszczyznach jako drugorz dne. Stwierdzenie to dotyczy nie tylko 

doktryny prawa, ale tak e, a mo e przede wszystkim, wymiaru 

sprawiedliwo ci. Do rzadko ci nale y np. skazanie kogo  za pope -

nienie jednego z przest pstw wymienionych w rozdziale XXIV k.k. 

nosz cym tytu  „Przest pstwa przeciwko wolno ci sumienia i wy-

znania”. Najcz ciej dochodzi do umorzenia ledztwa wobec braku 

znamion czynu zabronionego. Równie  mo liwo ci ochrony uczu  

religijnych, jakie stwarza prawo cywilne, nie s  w pe ni wykorzy-

stywane1. Zdaniem wielu obowi zek przestrzegania uczu  religij-

nych przez publiczne radio i telewizj  pozostaje fikcj .  

                                                      
1 Uczucia religijne s  bowiem dobrem osobistym w rozumieniu art. 23 k.c.,  

a zatem ich naruszenie, czy te  zagro enie, powoduje mo liwo  skorzystania  

z instrumentów prawnych zawartych w art. 24 k.c. Osoba pokrzywdzona mo e 

tak e w takim przypadku dochodzi  zado uczynienia za doznan  szkod  niemaj t-

kow , czyli krzywd  (art. 448 k.c.). 
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G ównym celem artyku u jest próba udzielenia odpowiedzi na 

pytanie, dlaczego – pomimo tak cz stego naruszania uczu  religij-

nych w Polsce – tak rzadko s yszymy o sankcjach prawnych za tego 

typu zachowania. Innymi s owy, dlaczego ochrona prawna dobra, 

jakim s  uczucia religijne, jest tak bardzo nieskuteczna? Nale y 

podkre li , i  stan taki wyst puje w przypadku dobra prawnego, 

które korzysta ze stosunkowo intensywnej ochrony. Uczucia religij-

ne s  bowiem chronione przez prawo mi dzynarodowe, Konstytucj  

z 1997 roku, prawo karne, cywilne jak i administracyjne.  

Opracowanie sk ada si  z czterech cz ci. Oprócz uwag wst p-

nych przedstawiono przyk ady sytuacji budz cych w tpliwo ci  

z punktu widzenia ich zgodno ci z przepisami dotycz cymi ochrony 

uczu  religijnych w Polsce w ci gu minionej dekady (II). Ta cz  

artyku u stanowi najlepszy dowód na to, e nasze rozwa ania nie 

maj  charakteru czysto teoretycznego. Poza zakresem naszego opra-

cowania pozostaje pytanie o przyczyny tego zjawiska. Wydaje  

si , i  jest to wdzi czne pole dla socjologów, teologów, kulturo-

znawców2. 

W cz ci trzeciej zaprezentowano stan de lege lata dotycz cy 

ochrony uczu  religijnych, omawiaj c kolejno odpowiednie regula-

cje przyj te w Konstytucji i prawie mi dzynarodowym, prawie kar-

nym, cywilnym i administracyjnym. Najwa niejsza wydaje si  by  

cz  IV artyku u, w której podj to prób  zwi z ej oceny istniej -

cych rozwi za  prawnych chroni cych uczucia religijne, a tak e 

odpowiedzi na pytanie, postawione ju  w artykule, sk d bierze si  

tak ma a skuteczno  obowi zuj cych regulacji prawnych, czyli 

dlaczego dochodzi do rozd wi ku pomi dzy liter  prawa a jego 

aplikacj .  

Przedmiotem rozwa a  jest obraza uczu  zwi zana z chrze ci-

ja stwem. Nale y jednak podkre li , e rozwi zania prawne odno-

sz  si  do wszystkich religii uznanych przez obowi zuj ce prawo. 

Zrezygnowano z rozwa a  dotycz cych samego poj cia „uczucia 

religijne”. Jest ono omawiane w cz ci III opracowania, a w szcze-

gólno ci w podrozdziale dotycz cym cywilnoprawnej ochrony 

                                                      
2 Zob. szerzej G. J drejek, T. Szyma ski, Dlaczego obra anie uczu  religijnych 

w Polsce staje si  zjawiskiem powszechnym?, „Podlaskie ECHO Katolickie”  

12 (351)/2002, s. VII.  
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uczu  religijnych. Na wst pie mo emy jednak stwierdzi , e uczucia 

religijne s  dobrem prawnym, którego ród em jest wolno  sumie-

nia i wyznania zagwarantowana przez Konstytucj  z 1997 r., a tak e 

przez szereg aktów mi dzynarodowych ratyfikowanych przez Pol-

sk , w tym m.in. przez Europejsk  Konwencj  o ochronie praw 

cz owieka i podstawowych wolno ci.  

Jest zrozumia e, e niniejszy artyku  nie ma charakteru wyczer-

puj cego temat opracowania. Realizacja tego zadania, ze wzgl du 

na bogactwo tematyki, jest po prostu w jednym artykule niemo li-

wa. Mamy jednak nadzieje, e zasygnalizowane przez nas problemy 

stan  si  impulsem dla dalszych pog bionych bada .  

 

II 

STAN FAKTYCZNY PO 1989 ROKU 

 

Z chwil  odzyskania pe nej suwerenno ci w 1989 roku wydawa-

o si , e wrogie wobec Ko cio a katolickiego dzia ania przejd  do 

historii. Tak si  jednak nie sta o. Uprawnione wydaje si  twierdze-

nie, e w ostatniej dekadzie zjawisko obra ania uczu  religijnych 

sta o si  zjawiskiem masowym. Stowarzyszenie Polskich Prawni-

ków Katolickich, którego cz onkami s  autorzy tekstu, od samego 

pocz tku swojego powstania wyst powa o w sposób stanowczy 

przeciwko szarganiu uczu  religijnych, jak i narodowych3. I tak 

zaprotestowano m.in. przeciwko ok adce tygodnika „Wprost”  

                                                      
3 Zob. szerzej, G. J drejek, T. Szyma ski, Uchwa y, o wiadczenia, apele, listy 

otwarte wydane przez Stowarzyszenie Polskich Prawników Katolickich w latach 

1991-2001, w: Problemy prawnicze i kanoniczne, red. S. Kasprzak, Lublin 2002,  

s. 143 i nn. Mec. Szyma ski w swoim Apelu do wszystkich ludzi dobrej woli, 

którzy w pracy codziennej s u  Bogu i Ojczy nie, przywo uje uchwa  315 Zebra-

nia Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze, w której stwierdzo-

no m.in.: „Kultura winna s u y  kszta towaniu duchowej wra liwo ci cz owieka, 

tymczasem dzia anie skandalistów staje si  narz dziem zniewa enia warto ci, 

uznawanych przez wi kszo  naszego spo ecze stwa za Naj wi tsze. Agresywny 

kicz poszukuj cy taniej popularno ci narusza podstawowe zasady tolerancji. Rani  

i j trzy w okresie, gdy tak bardzo potrzeba nam wzajemnego szacunku i wspó dzia-

ania wszystkich ludzi dobrej woli. Zechciejmy si  przeciwstawi  z u, przez które 

do ycia spo ecznego przenika prymitywizm zak ócaj c harmoni  wi zi mi dzy-

ludzkich”. Apel ten zosta  m.in. opublikowany w: T. Szyma ski, G. J drejek, Salus 

Rei Publicae suprema lex, Lublin 2002, s. 180 i nn.  
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z 21 sierpnia 1994 r., która przedstawia a Matk  Bosk  z Dzieci t-

kiem w maskach przeciwgazowych. Uznano, e dokonana zosta a 

profanacja symbolu narodowego, jakim jest bez w tpienia obraz 

Matki Boskiej Cz stochowskiej. Podobny charakter mia o opubli-

kowanie przez pismo „Poznaniak” rysunku przedstawiaj cego Ma-

ryj  z pos em Jurkiem na r ku.  

W programie „Tylko w jedynce” wyemitowanym 9 marca 1995 

r. przedstawiono posta  papie a na tle wyuzdanych zdj  porno.  

W tym przypadku jak nale y s dzi  oprócz naruszenia uczu  religij-

nych katolików oraz wszystkich tych, którzy papie a darz  szacun-

kiem, naruszono tak e prawo do czci suwerennego podmiotu prawa 

mi dzynarodowego, tj. Stolicy Apostolskiej. 

W 275 numerze „Trybuny” z dnia 25 listopada 1997 r. ukaza  si  

artyku  Zbigniewa Wiszniewskiego pt. „Joannes Paulus dixit”. Wy-

daje si , e g ównym jego celem by a obraza Ojca wi tego Jana 

Paw a II. Autor zacytowa  wyrwane z kontekstu s owa Papie a, e 

„teoria ewolucji Darwina nie jest tylko hipotez  naukow , lecz 

czym  wi cej”. Zdanie to sta o si  pretekstem do bezpardonowego 

ataku na Papie a. Autor artyku u w taki sposób zako czy  swoje 

wywody: „Jak e ponuro prymitywnie brzmi niechlujna i be kotliwa 

wypowied  J. P. II na tle wytwornego, ale popularnego b d  co b d  

eseju Ratzingera! Jak temu cz owiekowi, który w rzeczywisto ci 

nigdy nie przesta  by  prostackim wikarym z Niegowici, nie wstyd 

tak kompromitowa  siebie (to najmniejsza), zwi zku religijnego, 

któremu szefuje i narodu, do którego niegdy  nale a !”. Artyku  

Zbigniewa Wiszniewskiego spowodowa  sk adanie do prokuratur 

pró b o wszcz cie post powania karnego4. Postanowieniem z dnia 

                                                      
4 Jako pierwsze, bo ju  27 listopada 1997 r., wp yn o pismo do Prokuratury 

Wojewódzkiej we W oc awku ksi dza Antoniego Poni skiego, w którym wnosi  on 

o wszcz cie post powania przygotowawczego przeciwko Redakcji „Trybuny” i jej 

wydawcy. W tej samej sprawie pisma wnie li: ksi dz pra at Zdzis aw Peszkowski 

(do Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie 3 grudnia 1997 r.), Cz onkowie Ko-

mitetu Protestacyjnego w Obronie Praw i Uczu  Religijnych Ludzi Wierz cych 

Praktykuj cych z Poznania (12 grudnia 1997 r. do Prokuratury Rejonowej Pozna  

Stare Miasto), Przedstawiciele Ko a Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z ar (do 

Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie w dniu 29 grudnia 1997 r.), Ko o Nr 1 

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Pozna skiej (30 grudnia 1997 r. 
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24 lipca 2001 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola 

Ziemowit Wierzbowski umorzy  ledztwo w sprawie obrazy uczu  

religijnych. O wiele lepsze efekty przyniós  proces o ochron  dóbr 

osobistych, jaki wytoczy  Dziennikowi „Trybuna” ksi dz pra at 

Zdzis aw Peszkowski, kapelan Rodzin Katy skich i Pomordowa-

nych na Wschodzie. 27 maja 2002 r. zapad  wyrok s du I instancji, 

w którym uwzgl dniono cz  da  ksi dza Peszkowskiego, naka-

zuj c m.in. zap at  tytu em zado uczynienia na rzecz Caritas – 

Polska kwoty 20 tys. z . Strona pozwana z o y a jednak od powy -

szego wyroku apelacj 5.  

W programie TVN „Ale plama” z 22 stycznia 1999 r. Janusz 

Rewi ski tak opisuje udzielanie Komunii w. „T ocz  si  do takiej 

lady, kl kaj  za ni  i wywalaj  ozory. A ten ksi dz chodzi i wk ada 

do g by...”. Do sytuacji budz cych w tpliwo ci z punktu widzenia 

przepisów o ochronie uczu  religijnych dochodzi tak e regularnie w 

programach Olgi Lipi skiej. I tak np. w jednym z jej „kabarecików” 

mogli my zobaczy  polityka wyskakuj cego z tabernakulum.  

Nale y tak e przypomnie , e w TVP zdarza y si  wypowiedzi, 

które mog  zosta  uznane za obra aj ce tak e m.in. Józefa Kardyna-

a Glempa, Prymasa Polski. A przecie  w naszym spo ecze stwie, w 

wi kszo ci katolickim, prymas pe ni bardzo siln  i zakorzenion  

mocno w naszej historii funkcj  przywódcy duchowego, szczególnie 

odpowiedzialnego za losy narodu. Znana jest z naszych dziejów 

instytucja interregnum – kiedy to prymas mi dzy wyborami pe ni  

najwy sz  w adz  w pa stwie6.  

                                                      
do Prokuratury Rejonowej Pozna  Nowe Miasto). cznie do polskich prokuratur 

z o ono pro by o wszcz cie post powania karnego podpisane przez 780 osób.  
5 Przebieg post powania karnego jak i procesu cywilnego przedstawiony jest w 

ksi ce: T. Szyma ski, G. J drejek, Ochrona uczu  religijnych w prawie polskim 

(Uwagi na tle artyku u Zbigniewa Wiszniewskiego zamieszczonego w Nr 275 „Try-

buny” z dnia 25 listopada 1997 r. pt. „Joannes Paulus dixit”), Warszawa 2002.  
6 Ks. D. Olszewski (Stolica prymasowska w Gnie nie i jej rola w dziejach Na-

rodu Polskiego, w: Historia et Ius. Ksi ga pami tkowa ku czci Ksi dza Profesora 

Henryka Karbownika, red. A. D bi ski, G. Górski, Lublin 1998, s. 91) tak podsu-

mowuje znaczenie godno ci Prymasa w historii Polski: „Prymasi Polski zwi zani 

od XV wieku ze stolic  gnie nie sk  odegrali donios  rol  w historii Ko cio a, 

pa stwa i narodu polskiego. Godno  prymasa Polski pe ni a funkcj  integracyjn  

w polskim Ko ciele, by a symbolem jedno ci narodowej i jedno ci ziem polskich, 

zw aszcza w okresach kryzysów polskiej pa stwowo ci. Prymasi Polski reprezen-
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W kinach wy wietlano filmy budz ce ywe sprzeciwy katolików, 

jak np. „Ksi dz” czy te  „Dogma”. W 1997 r. film „Skandalista 

Larry Flynt” by  reklamowany przez plakat przedstawiaj cy nagiego 

m czyzn  wisz cego z rozkrzy owanymi r kami na tle ona kobie-

cego. W 1999 r. ukaza  si  w plakat Katarzyny Kozyry pt. „Wi zy 

krwi”, który przedstawia  nagie kobiety w zestawieniu z krzy em  

i pó ksi ycem.  

Niestety z przykro ci  musimy zauwa y , e incydentalne do 

niedawna zachowania sta y si  regu . Dowodem na to mo e by  

funkcjonowanie na naszym rynku prasowym czasopism, które pro-

gramow  zwalczaj  Ko ció  katolicki. Istniej  dwa tytu y „Nie” oraz 

„Fakty i Mity”, których jednym z g ównym celów jest walka z Ko-

cio em Rzymskokatolickim. 

W ostatnim czasie prasa poinformowa a nas, i  dyktator mody 

Arkadiusz Weremczuk, zwany Arkadiuszem, zaprezentowa  w Lon-

dynie kolekcj  z symbolami liturgii chrze cija skiej. Modelki wy-

st powa y w kreacjach z wizerunkami Matki Boskiej, Jezusa i Krzy-

a7. W pokazie tym bra a udzia  Magdalena Mielczarz, odtwórczyni 

roli Ligii w „Quo Vadis”.  

W Brukseli wystawiono „polsk ” wystaw  nosz c  wiele mó-

wi cy tytu  „Irreligia”8. Na wystawie tej przygotowanej przez Wod-

ka Majewskiego zaprezentowano m.in. obraz przedstawiaj cy Mat-

k  Bosk  Cz stochowsk  z domalowanymi w sami oraz obraz „Bi-

czowanie Chrystusa” przedstawiaj cy dwóch oprawców, z których 

jednym jest posta  ubrana w obozowy pasiak, a drugim osoba w 

nakryciu g owy przypominaj cym Araba. Sposób, w jaki trzymaj  

bicze z krótkimi trzonkami, mo e kojarzy  si  z oddawaniem  

moczu. 

Na prze omie 2001/2002 r. w Gda sku w Galerii „Wyspa Pro-

gress” prezentowana by a wystawa Doroty Nieznalskiej pt. „Pasja”, 

która zawiera a m.in. zdj cie m skich genitaliów na tle krzy a.  

                                                      
towali historyczn  ci g o  polskich tradycji narodowych i przyczyniali si  wydat-

nie do zachowania narodowej to samo ci Polaków. Tak  rol  pe ni Prymas Polski 

po dzie  dzisiejszy”. Podkre lenia wymaga zw aszcza to ostatnie zdanie.  
7 Zob. Dziennik „ ycie” z 23 listopada 2001 r.  
8 Zob. „Polityka” z 24 listopada 2001 r.  
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Odr bnym problemem jest naruszanie uczu  religijnych w tzw. 

nowych mediach, a w szczególno ci w internecie. Nie sprawia ad-

nych trudno ci dotarcie do stron, które naruszaj  uczucia religijne. 

Zgodnie z art. 30 Konstytucji „przyrodzona i niezbywalna godno  

cz owieka stanowi ród o wolno ci i praw cz owieka i obywatela. 

Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowi z-

kiem w adz publicznych”. Niestety w internecie cz ste wydaj  si   

przypadki naruszenia takiej godno ci, a tym samym z amania prze-

pisów prawa karnego, cywilnego, autorskiego, o ochronie danych 

osobowych, itd9. Na w adzach publicznych ci y obowi zek stwo-

rzenia instrumentów prawnych, które b d  uniemo liwia y lub  

te  skutecznie ogranicza y naruszanie godno ci cz owieka10. Nale- 

y zgodzi  si  z twierdzeniem, e „sprzeczna z zasad  poszanowa-

nia godno ci jednostki jest obrona nieograniczonej wolno ci w in-

ternecie”11.  

Niestety tak e osoby pe ni ce funkcje publiczne dopuszczaj  si  

czynów maj cych znamiona obra ania uczu  religijnych. Pami ta-

my doskonale zachowanie ministra Marka Siwca z Kancelarii Pre-

zydenta RP, który szydzi  z gestu papieskiego w postaci nakre lenia 

r k  znaku krzy a oraz uca owania ziemi. Post powanie w przed-

miotowej sprawie zosta o umorzone przez prokuratur . Na postano-

wienie o umorzeniu post powania zosta o z o one za alenie do s -

du, który uchyli  powy sze postanowienie i przekaza  spraw  proku-

raturze do dalszego post powania.  

Pose  SLD W adys aw Adamski na posiedzeniu Sejmu w grudniu 

1999 r., w trakcie dyskusji na temat mediów i dyskryminacji Radia 

Maryja, powiedzia : „Radio Ma (wymowne chrz kni cie) ryja.  

W tym jednak przypadku pose  zosta  ukarany upomnieniem. 

Innym zagadnieniem jest problem naruszania uczu  religijnych 

przez zespo y metalowe, które cz sto maj c charakter satanistyczny, 

w swoich utworach zniewa aj  Boga, Maryj  i symbole religijne, w 

tym przede wszystkim krzy e. I tak np. zespó  black metalowy 

„Marduk” piewa piosenk , której s owa brzmi :  

                                                      
9 Por. P. Sut, Ochrona godno ci cz owieka a tzw. nowe media, „Gda skie Stu-

dia Prawnicze” 2000, t. VII, s. 527.  
10 Tam e, s. 528.  
11 Tam e.  
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„Zabij Nazare czyka 

Zabija szumowin  wiata 

Zabij sk!!!!!!syna”12. 

Przyk ady dotycz ce sytuacji budz cych zastrze enia w zesta-

wieniu z przepisami o ochronie uczu  religijnych mo na by mno y  

w odniesieniu do zespo ów muzycznych lansuj cych satanizm. S  to 

nie tylko s owa piosenek, ale nawet nazwy samych grup czy te  

pseudonimy muzyków. Tego typu zespo y niestety zapraszane s  do 

Polski, czego jednym z przyk adów jest wyst p kontrowersyjnej 

grupy „Marylin Manson” w Warszawie.  

 

III 

STAN DE LEGE LATA DOTYCZ CY PRAWNEJ  

OCHRONY UCZU  RELIGIJNYCH W POLSCE 

 
1. PRAWO MI DZYNARODOWE 

Wolno  sumienia i wyznania chroniona jest przez prawo mi -

dzynarodowe. I tak zgodnie z art. 9 Europejskiej Konwencji  

o ochronie praw cz owieka i podstawowych wolno ci: „1. Ka dy ma 

prawo do wolno ci my li, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje 

wolno  zmiany wyznania lub przekona  oraz wolno  uzewn trz-

niania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywat-

nie, swego wyznania lub przekona  przez uprawianie kultu, naucza-

nie, praktykowanie i czynno ci rytualne. 2. Wolno  uzewn trznia-

nia wyznania lub przekona  mo e podlega  jedynie takim ograni-

czeniom, które s  przewidziane przez ustaw  i konieczne w 

spo ecze stwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpiecze -

stwa publicznego, ochron  porz dku publicznego, zdrowia i moral-

no ci lub ochron  praw i wolno ci innych osób”.  

Konwencja ta zosta a ratyfikowana przez Polsk  w dniu 20 listo-

pada 1991 r. co oznacza, e ka dy mieszkaniec naszego kraju, który 

jest przekonany, e zosta a naruszona wolno  sumienia i wyznania, 

mo e – po wyczerpaniu krajowych rodków ochrony – wnie  skar-

                                                      
12 Cyt. za R. Paprzycki, Graj, szatanie, Prawnokarna ochrona sumienia i wy-

znania a dzia alno  satanistów, „Rzeczpospolita” 2000, Nr 221 z 21 wrze nia,  

s. C-3.  
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g  do Europejskiego Trybuna u Praw Cz owieka, którego wyroki s  

wi ce dla pa stwa, z którego pochodzi a skarga13. 

Podsumowuj c dotychczasowe orzecznictwo Trybuna u z apro-

bat  nale y przyj  twierdzenie, e „cz onkowie zwi zków religij-

nych musz  tolerowa  i akceptowa  odrzucanie wyznawanych przez 

siebie pogl dów religijnych przez innych, a nawet propagowanie 

przez innych doktryn sprzecznych z sw  wiar 14. Pewne w tpliwo ci 

mo e natomiast budzi  twierdzenie, e „prawo do wolno ci od naru-

szania praw gwarantowanych w art. 9 ust. 1 Konwencji niekoniecz-

nie i nie we wszystkich przypadkach obejmuje prawo do wszczyna-

nia szczególnych form post powania przeciw tym, którzy przez 

autorstwo lub publikacje naruszaj  uczucia jednostek lub grup jed-

nostek”15. A zatem mamy w tym przypadku do czynienia z dzi-

waczn  konstrukcj  prawn . Istnieje prawo podmiotowe, jakim jest 

prawo do wolno ci sumienia i wyznania w rozumieniu art. 9 Kon-

wencji, a równocze nie nie zawsze istnieje mo liwo  na drodze 

s dowej obrony tych praw. Czy by my mieli si gn  do czasów 

prawa rzymskiego, gdzie pretorzy poprzez przyznanie powództwa 

(actio) prowadzili cz sto do powstania nowych praw podmioto-

wych16. Obecnie istnieje cis e odgraniczenie pomi dzy prawem 

materialnym a formalnym, czyli procesowym. Jest ono tak e wi-

doczne w obowi zuj cej systematyce pandektowej, zgodnie z któr  

oddzielono prawo procesowe od prawa materialnego17. Prawo pro-

cesowe (formalne) spe nia rol  „us ugow ” wobec prawa material-

nego. Zgodnie z art. 1 k.p.c. post powanie cywilne ma na celu 

ochron  praw podmiotowych wyp ywaj cych ze stosunków mate-

rialnoprawnych, z jakich mog  wynika  sprawy cywilne. To dlatego 

ka dy, kto posiada zdolno  prawn , musi mie  równie  zdolno  

s dow , czyli zdolno  do wyst powania w procesie w charakterze 

                                                      
13 J. Krukowski, K. Warcha owski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 

2000, s. 81.  
14 Decyzja z 22 pa dziernika 1997 r. TU 35579/97. 
15 Decyzja z 18 kwietnia 1997 TU 33490/96.  
16 Por. K. Kola czyk, Prawo rzymskie, Warszawa 2000, s. 117 i n.  
17 Zob. szerzej G. J drejek, Prawo rzymskie a systematyka prawa prywatnego w 

Polsce w XIX – XX wieku, w: Staro ytne kodyfikacje prawa, red. A. D bi ski, 

Lublin 2000, s. 199 i nn.  
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strony, bez zdolno ci s dowej zdolno  prawna by aby bowiem 

fikcj 18.  

Wolno  sumienia i wyznania chroniona jest tak e przez inne  

akty mi dzynarodowe. I tak zgodnie z art. 18 ust. 1 Mi dzyna-

rodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 

1966 roku ka da osoba ma prawo do wolno ci my li, sumienia  

i religii. Prawo to obejmuje wolno  posiadania lub przyjmowania 

religii lub przekona  wed ug w asnego wyboru oraz manifestowania 

swej religii lub przekona , indywidualnie lub wespó  z innymi, pu-

blicznie lub prywatnie, poprzez modlitwy, obrz dy, praktyki i na-

uczanie. Komitet Praw Cz owieka ONZ w swoich uwagach ogól-

nych z 20 lipca 1993 roku dotycz cych art. 18 wyja ni  m.in., e 

„zawarte w art. 18 ust. 1 prawo do wolno ci my li, sumienia i religii 

(które obejmuje wolno  posiadania przekona ) ma charakter dale-

kosi ny i g boki: ogarnia ono wolno  my li co do wszystkich 

spraw, osobistego prze wiadczenia i przywi zania do religii lub 

przekona , manifestowanego czy to indywidualnie, czy te  wespó   

z innymi”19.  

Analiza orzecznictwa Europejskiego Trybuna u Praw Cz owieka 

pokazuje, e problemy zwi zane z wolno ci  sumienia i wyznania 

stanowi  realny problem. Nale y oczekiwa , i  z ka dym rokiem do 

Trybuna u b dzie trafia o z Polski coraz wi cej spraw dotycz cych 

obrazy uczu  religijnych. Przypuszczenie takie opiera si  na pobie -

nej obserwacji istniej cej rzeczywisto ci, z której wynika, i  

zw aszcza w mediach obra anie uczu  religijnych staje si  zjawi-

skiem powszechnym.  

 
2. KONSTYTUCJA 

2 kwietnia 1997 r. zosta a uchwalona nowa polska Konstytucja20. 

Ustawa zasadnicza w dwóch artyku ach odnios a si  do ochrony 

wolno ci religijnej. I tak w art. 25 okre lono zasady reguluj ce sto-

sunki pomi dzy pa stwem a Ko cio em, które gwarantuj  ochron  

                                                      
18 Por. J. Jod owski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jod owska, Post powanie 

cywilne, Warszawa 2000, s. 185 i nn.  
19 Cytat za T. Jasudowicz, Wolno  religii – wybór materia ów – dokumenty – 

orzecznictwo, Toru  2001, s. 70.  
20 Dz. U. Nr 78, poz. 483.  
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wolno ci religijnej w wymiarze instytucjonalnym. Natomiast w art. 

53 okre lono gwarancje wolno ci sumienia i religii w wymiarze 

indywidualnym21.  

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Konstytucji „Ka demu zapewnia si  

wolno  sumienia i religii”. Wolno  ta jest jednym z podstawo-

wych dóbr prawnych22. Z zasady wolno ci sumienia i religii wypro-

wadza si  obowi zek ochrony uczu  religijnych. Zgodnie z orzecze-

niem Trybuna u Konstytucyjnego z 7 czerwca 1994 r.23 konstytu-

cyjna ochrona wolno ci sumienia i wyznania wyra a si  tak e w 

zakresie naruszania uczu  religijnych. A zatem mo emy uzna , e 

poj cie wolno ci sumienia i wyznania – rozumianej jako dobro 

prawne – jest szersze od poj cia „uczu  religijnych”, które tak e s  

dobrem prawnym.  

Dzi ki art. 8 Konstytucji, zgodnie z którym ustawa zasadnicza 

jest najwy szym prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz e przepisy 

Konstytucji stosuje si  bezpo rednio, chyba e Konstytucja stanowi 

inaczej, przy ochronie dóbr osobistych mo na oprócz przepisów k.c. 

powo ywa  si  wprost na postanowienia Konstytucji24. 

  
3. PRAWO KARNE 

Wolno  sumienia i wyznania chroniona by a w kodeksie kar-

nym z 1932 r.25, który zawiera  rozdzia  XXVI nosz cy tytu  „Prze-

st pstwa przeciwko uczuciom religijnym”26. Znalaz o si  tam m.in. 

przest pstwo blu nierstwa, które nie ma dzisiejszego odpowiednika 

w obowi zuj cym kodeksie karnym z 1997 r.27  

                                                      
21 Tam e.  
22 Por. J. Krukowski, K. Warcha owski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 291.  
23 K 17/93, OTK z 1994 r., cz. I, poz. 11, s. 90. 
24 Por. A. Wojciszke, Katalog dóbr osobistych w wietle przepisów Konstytucji 

i Kodeksu Cywilnego, „Gda skie Studia Prawnicze” 2000, t. VII, s. 659.  
25 Dz. U. Nr 60, poz. 577.  
26 Zob. K. Warcha owski, Prawnokarna ochrona wolno ci religijnej w Polsce w 

latach 1932 – 1997, w: Studia z prawa wyznaniowego, t. 4, red. A. Mezglewski,  

P. Stanisz, K. Warcha owski, Lublin 2002, s. 60.  
27 Zgodnie bowiem z art. 172 k.k. z 1932 r. „Kto publicznie Bogu blu ni, pod-

lega karze do lat 5”. 
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Po II wojnie wiatowej zosta  wydany 5 sierpnia 1949 roku przez 

Rad  Ministrów dekret o ochronie wolno ci sumienia i wyznania28, 

który uchyla  przepisy rozdzia u XXVI kodeksu karnego z 1932 r.29 

Wbrew swojej nazwie dekret ten mia  s u y  zmarginalizowaniu  

i ograniczeniu znaczenia Ko cio a katolickiego. 

Z chwil  wej cia w ycie k.k. z 1969 roku dekret straci  moc 

obowi zuj c , a wolno  sumienia i wyznania by a chroniona w 

rozdziale XXVIII nosz cym tytu  „Przest pstwa przeciwko wolno-

ci sumienia i wyznania”30.  

De lege lata ochrona wolno ci sumienia i wyznania zosta a w 

k.k. z 1997 r. umieszczona g ównie w rozdziale XXIV. Expressis 

verbis ochrona uczu  religijnych przewidziana jest w art. 196 k.k., 

zgodnie z którym kto obra a uczucia religijne innych osób, zniewa-

aj c publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone 

do publicznego wykonywania obrz dów religijnych, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci 

do lat 2. 

Wyst pek ten mo e by  dokonany zarówno przez s owne znie-

wa aj ce wypowiedzi, jak i przez pisma i druki zawieraj ce takie 

s owa. Obraza uczu  religijnych mo e by  tak e dokonana przez 

zniszczenie przedmiotów kultu, chocia  nie jest to konieczne dla 

bytu przest pstwa31. Jako przyk ady przedmiotu czci religijnej dok-

tryna podaje: krzy , hosti , szkaplerz, relikwie, obrazy, figury 

przedstawiaj ce osob  uznan  za wi t , ró aniec32. Nie ulega jed-

nak w tpliwo ci, e takim przedmiotem czci religijnej jest tak e 

Bóg pojmowany osobowo, jak równie  Jezus, Duch wi ty, Maryja, 

wi ci33. Jak trafnie zauwa y  R. Paprzycki, trudno by oby uzna , 

e ustawodawca kryminalizuje zniewa anie przedmiotów, a zezwala 

na zniewa anie podmiotów kultu, które dla ludzi wierz cych jest o 

                                                      
28 Dz. U. Nr 45, poz. 334.  
29 K. Warcha owski, Prawnokarna…, s. 63.  
30 Tam e, s. 65 i n.  
31 Zob. R. Góral, Kodeks karny, praktyczny komentarz, Warszawa 1998, s. 267.  
32 Tam e.  
33 Por. Kodeks karny cz  szczegó owa. Komentarz do art. 117-277 Kodeksu 

Karnego, red. A. Zoll, Kraków 1999, s. 501. Por. J. Wojciechowski, Kodeks karny. 

Komentarz – orzecznictwo, Warszawa 1998, s. 340.  
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wiele bardziej bolesne34. Argumentum a minori ad maius ma w tym 

przypadku uzasadnione zastosowanie.  

Wed ug doktryny zniewa anie przedmiotu czci religijnej mo e 

polega  na: „obel ywym wypowiadaniu si  o osobie Boga czy Mat-

ki Boskiej, parodiowaniu z intencj  poni ania gestów uznanych za 

sprawowanie eucharystii, pos ugiwanie si  wizerunkami lub wy-

obra eniami uznanymi za wi te w sposób im uw aczaj cy”35.  

Miejscem przeznaczonym do publicznego wykonywania obrz -

dów religijnych jest np. ko ció , kaplica, cerkiew, synagoga36. Fakt, 

i  powy sze miejsce nie zosta o uzgodnione z w adzami pa stwo-

wymi, jak np. nabo e stwa majowe odbywaj ce si  przy przydro -

nych kapliczkach, nie pozbawia uczestników takich spotka  modli-

tewnych ochrony uczu  religijnych37.  

Jednym ze znamion tego przest pstwa jest to, e musi by  ono 

dokonane publicznie, tzn. ze wzgl du na miejsce pope nienia, oko-

liczno ci i sposób dzia ania sprawcy dotyka wi ksz , nieokre lon  

liczb  osób38. Nie mo e budzi  w tpliwo ci, e taki charakter b dzie 

mia  koncert zespo u satanistycznego, w czasie którego padn  obra -

liwe s owa, czy te  chodzenie po ulicy w koszulce z obel ywym 

napisem39. Znami  publiczno ci spe ni tak e rozpropagowanie ob-

ra liwych tekstów piosenek na p ycie wydanej przez zespó  mu-

zyczny. W tym ostatnim przypadku nie ma znaczenia, e teksty te s  

piewane w j zyku obcym40.  

Obraz  uczu  religijnych nale y ocenia  wed ug mieszanych 

kryteriów subiektywno-obiektywnych. Oznacza to, e w wietle 

obowi zuj cych norm kulturowych dane zachowanie musi by  

uznane za obra liwe, a jednocze nie musz  nim poczu  si  dotkni te 

konkretne osoby41. 

Pewne w tpliwo ci mo e budzi  stwierdzenie L. Gardockiego, 

e „przest pstwem z art. 196 mo e by  jednak tylko takie zachowa-

                                                      
34 R. Paprzycki, Graj szatanie…, s. C-3.  
35 Tam e.  
36 R. Góral, Kodeks karny…, s. 267.  
37 Por. O. Górniok, w: Kodeks karny. Komentarz, t. III, Gda sk 1999, s. 170.  
38 R. Góral, Kodeks karny…, s. 267.  
39 R. Paprzycki, Graj szatanie…, s. C-3.  
40 Tam e.  
41 Por. O. Górniok, w: Kodeks…, s. 171.  
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nie si , które ma charakter zniewa ania, a wi c zarzut wobec spraw-

cy odnosi  si  musi do formy jego wypowiedzi lub zachowania 

si ”42. Oczywi cie, e forma mo e odgrywa  pewne znaczenie dla 

stwierdzenia, e przest pstwo z art. 196 k.k. mia o miejsce. Nie-

mniej jednak nie jest to kryterium decyduj ce, a jedynie pomocni-

cze. Te same obra liwe tre ci mog  by  przecie  wypowiedziane na 

auli uniwersyteckiej, jak i by  zawarte w kolportowanej na ulicach 

broszurze.  

Przest pstwo z art. 196 k.k. cigane jest z oskar enia publiczne-

go. Ma ono tak e charakter umy lny. Przy tym przest pstwie  

mo emy mie  tak e do czynienia ze wspó sprawstwem i pomoc-

nictwem. I tak np. w przypadku tekstu piosenki satanistycznej nale-

y uzna , e sprawc  przest pstwa b dzie wykonawca utworu,  

a wspó sprawc  autor tekstu43. Pomocnikami b d  natomiast produ-

cenci firmuj cy muzyczne nagrania, czy te  pracownicy dzia u mar-

ketingowego firmy muzycznej, którzy u atwiaj  pope nienie przez 

muzyków czynu zabronionego44.  

W sprawach o obraz  uczu  religijnych istotne znaczenie ma w 

post powaniu dowodowym dowód z opinii bieg ego z zakresu np. 

socjologii religii, historii sztuki, mediów, itp.45 Dzi ki takiemu rod-

kowi dowodowemu mo na udzieli  odpowiedzi na pytanie, czy 

„czyn oskar onego móg  naruszy  przekonania w sprawach wiary 

osób nale cych do kr gu spo ecznego, do którego nale y pokrzyw-

dzony”46. Przy takiej ocenie powinno by  brane pod uwag  tzw. 

„przeci tne poczucie wra liwo ci”47. Przy powo ywaniu bieg ych 

nale y wykaza  si  du  staranno ci . I tak np. opini  o tym, czy 

dane zachowanie narusza uczucia religijne pokrzywdzonego, mo e 

wyda  jedynie ten, kto takie uczucia posiada i rozumie.  

Niezmiernie istotnym problemem jest w a ciwe pogodzenie 

prawnokarnej ochrony uczu  religijnych ze swobod  wypowiedzi, 

                                                      
42 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2000, s. 243.  
43 R. Paprzycki, Graj szatanie…, s. C-3.  
44 Tam e.  
45 Por. A. W sek, Ochrona uczu  religijnych w prawie karnym, w: Prawo wy-

znaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 268.  
46 Tam e.  
47 Tam e.  
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która jest jedn  z cech demokracji. Nale y podkre li , i  orzecznic-

two w pa stwach zachodnich dotycz ce ochrony uczu  religijnych 

zawiera wiele przyk adów, które wyra nie pokazuj , e swoboda 

wypowiedzi artystycznej nie ma charakteru absolutnego. I tak np. za 

A. W skiem mo emy poda  przyk ad Szwajcarskiego S du Naj-

wy szego, który w swoim wyroku z 26 lutego 1960 r. podtrzyma  

wyrok s du w Bazylei, skazuj cy malarza, który publicznie wysta-

wi  p ótno przedstawiaj ce nag  kobiet  rozpi t  na krzy u48. Na nic 

sta y si  t umaczenia artysty, e chcia  on zwróci  uwag  na los 

wspó czesnych kobiet, gdy  zdaniem s du obraz ten stanowi  po-

wa ne zniewa enie krzy a jako symbolu wiary chrze cija skiej49.  

Uczucia religijne chroni  tak e przepisy zawarte w dwóch in-

nych artyku ach rozdzia u XXIV k.k. nosz cego tytu  „przest pstwa 

przeciwko wolno ci sumienia i wyznania”. I tak przepis art. 194 k.k. 

wprowadzi  przest pstwo dyskryminacji wyznaniowej. Zgodnie  

z nim „kto ogranicza cz owieka w przys uguj cych mu prawach ze 

wzgl du na jego przynale no  wyznaniow  albo bezwyznanio-

wo , podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozba-

wienia wolno ci do lat 2”. Doktryna przez ograniczenie w przys u-

guj cych cz owiekowi prawach rozumie m.in.: 1) zwolnienie z pra-

cy, czy okre lonego stanowiska, 2) odmow  pracy konkretnym oso-

bom, ze wzgl du na przynale no  religijn  lub bezwyznaniowo , 

3) odmow  przyj cia do szko y, 4) odmow  wykonania okre lonej 

us ugi, 5) polecenie wykonania pracy w dni wi teczne50. 

A. W sek wyra a w tpliwo , czy przepis art. 194 k.k. jest po-

trzebny w polskim prawie karnym. Jego zdaniem: „kryminalizowa-

nie wszelkich ogranicze  cz owieka w jego prawach ze wzgl du na 

jego przynale no  wyznaniow  albo bezwyznaniowo  jest przed-

si wzi ciem sprzecznym z racjonalnie pojmowanymi zadaniami 

wspó czesnego prawa karnego – nawet je li za o ymy dobr  wol  

ustawodawcy, który pragn by w ten sposób szeroko chroni  wol-

no  sumienia i wyznania przy pomocy sankcji prawa karnego”51. 

                                                      
48 Tam e.  
49 Tam e.  
50 Zob. J. Wojciechowski, Kodeks…, s. 337; R. Góral, Kodeks…, s. 265; Kodeks 

karny…, s. 492.  
51 A. W sek, Ochrona…, s. 254.  
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Jak zauwa a dalej autor: „powinno si  przeto unika  «przekrymina-

lizowania» ycia spo ecznego, ju  cho by z tego wzgl du, e w 

takim przypadku efektywno  jego funkcjonowania spadnie do  

takiego poziomu, i  przestanie ono faktycznie pe ni  funkcj  

ochronn . Prawo karne, akcentuj c szczególn  wag  pewnych war-

to ci spo ecznych (funkcja symboliczna), nie mo e i nie jest w sta-

nie i  tak daleko, i by zapewnia o im wszechstronn  i szczeln  

kontrol ”52.  

W podobnym duchu wypowiedzia  si  R. Paprzycki, którego 

zdaniem nale y zastanowi  si , czy k.k. powinien w ogóle zawiera  

przest pstwa przeciwko wolno ci sumienia i wyznania. Jego zda-

niem prawo karne powinno pi tnowa  „tylko zachowania naprawd  

gro ne”53. Jak dalej zauwa a, powodem kryminalizowania czynów 

godz cych w wolno  sumienia i wyznania jest „chyba przede 

wszystkim du e znaczenie religii w yciu spo ecznym Polaków oraz 

pozycja najwi kszych ko cio ów i zwi zków religijnych”54. Autor 

obawia si , e kary mog  okaza  si  „narz dziem narzucania zasad 

moralnych, których naruszanie nie jest znacz co spo ecznie szko-

dliwe”55. 

Powy sze cytaty doskonale ilustruj  pewien kierunek my lenia, 

zgodnie z którym przest pstwa przeciwko wolno ci sumienia i wy-

znania s  zagadnieniem drugorz dnym zarówno w nauce, jak i prak-

tycznej aplikacji prawa karnego.  

Zgodnie z art. 195 § 1 „kto z o liwie przeszkadza publicznemu 

wykonywaniu aktu religijnego Ko cio a lub innego zwi zku wyzna-

niowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolno ci, albo pozbawienia wolno ci do lat 2. § 2 tej 

samej karze podlega, kto z o liwie przeszkadza pogrzebowi, uroczy-

sto ciom lub obrz dom a obnym”. 

Przest pstwo wymienione w art. 195 k.k. mo e by  pope nione 

jedynie w zamiarze bezpo rednim, na co wskazuje zwrot „z o liwie 

przeszkadza”56. Termin „akt religijny” oznacza z kolei wszystkie 

                                                      
52 Tam e.  
53 R. Paprzycki, Graj szatanie…, s. C-3.  
54 Tam e.  
55 Tam e.  
56 Por. O. Górniok, w: Kodeks…, s. 169.  
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czynno ci wchodz ce w sk ad tzw. praktyk religijnych, mo emy 

tutaj wymieni  przyk adowo nabo e stwa, procesje, modlitw  przy 

przydro nej kapliczce lub krzy u57.  

Innym zagadnieniem jest ochrona papie a jako G owy Pa stwa 

Watyka skiego, które sta o si  podmiotem prawnomi dzynarodo-

wym na mocy traktatów latera skich podpisanych 11 lutego 1929 

roku w imieniu Piusa XI i Wiktora Emanuela III przez kard. Gaspar-

riego i Mussoliniego58. Jednym z celów Piusa XI by o „stworzenie 

niezb dnej bazy terytorialnej dla w adzy niepodwa alnej w wietle 

prawa mi dzynarodowego. Ta zwierzchnia w adza uwalnia papie a 

od podejrze  o ingerencj  zwierzchnich pa stw, zapewniaj c mu 

jednocze nie niezale no  w sprawowaniu jego wysokich funkcji”59.  

Zgodnie z art. 136 § 1 k.k. „kto na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej dopuszcza si  czynnej napa ci na g ow  obcego pa stwa 

lub akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego 

takiego pa stwa albo osob  korzystaj c  z podobnej ochrony na 

mocy ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów mi dzy-

narodowych, podlega karze pozbawienia wolno ci od 3 miesi cy do 

lat 5. § 2. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza si  

czynnej napa ci na osob  nale c  do personelu dyplomatycznego 

przedstawicielstwa obcego pa stwa albo urz dnika konsularnego 

obcego pa stwa, w zwi zku z pe nieniem przez nich obowi zków 

s u bowych, podlega karze pozbawienia wolno ci do lat 3. § 3. Ka-

rze okre lonej w § 2 podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej publicznie zniewa a osob  okre lon  w § 1. § 4. Kto na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej publicznie zniewa a osob  

okre lon  w § 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci 

albo pozbawienia wolno ci do roku”.  

Nie ulega w tpliwo ci, e g ow  pa stwa obcego w rozumieniu 

art. 136 § 1 jest papie 60. Najwi ksze znaczenie dla ochrony uczu  

religijnych mo e mie  art. 136 § 3, który wprowadza przest pstwo 

publicznego zniewa ania osoby okre lonej w § 1 na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej. Ustawodawca nie poda  definicji poj cia 

                                                      
57 Tam e.  
58 P. Poupard, Watykan, Warszawa 1979, s. 25 i n.  
59 Tam e, s. 26.  
60 Por. S. Hoc, w: Kodeks karny. Komentarz, Gda sk 1999, t. III, s. 64. 
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zniewagi. Zgodnie jednak z przyj tym zapatrywaniem za zniewag  

uznaje si  „zachowanie wyra aj ce pogard , lekcewa enie, wyszy-

dzenie, zohydzenie, upokorzenie, wystawienie na po miewisko”61. 

Podkre la si  przy tym, e zniewaga mo e by  wyra ona za pomoc  

pisma, wizerunku, a nawet obel ywego gestu62.  

Wolno  sumienia i wyznania chroni tak e art. 257 k.k., zgodnie 

z którym „kto publicznie zniewa a grup  ludno ci albo poszczegól-

n  osob  z powodu jej przynale no ci narodowej, etnicznej, raso-

wej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowo ci lub z takich 

powodów narusza nietykalno  cielesn  innej osoby, podlega karze 

pozbawienia wolno ci do lat 3”.  

 
4. PRAWO CYWILNE 

Uczucia religijne chronione s  tak e przez prawo cywilne.  

W doktrynie sformu owany zosta  nawet pogl d, e ochrona cywil-

noprawna jest by  mo e bardziej skuteczna od prawnokarnej63.  

Podstawowe znaczenie dla ochrony uczu  religijnych maj  art. 

23 i 24 k.c. Zgodnie z art. 23 k.c. „dobra osobiste cz owieka, jak w 

szczególno ci zdrowie, wolno , cze , swoboda sumienia, nazwi-

sko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykal-

no  mieszkania, twórczo  naukowa, artystyczna, wynalazcza  

i racjonalizatorska, pozostaj  pod ochron  prawa cywilnego nieza-

le nie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. 

Przepis ten zawiera jedynie przyk adowe wyliczenie dóbr osobi-

stych. Ich katalog jest poszerzony przez inne przepisy, orzecznictwo 

jak i doktryn . Z brzmienia art. 23 wynika wprost, e istnieje wiele 

dóbr osobistych, które chronione s  przez prawa podmiotowe, maj -

ce charakter praw niematerialnych, skutecznych erga omnes, nie-

zbywalnych i nie podlegaj cych dziedziczeniu. 

Doktryna, czy te  orzecznictwo, za dobra osobiste nie wymie-

nione w art. 23 uznaje m.in. wolno  od obawy i strachu i od dzia a-

nia pod przymusem, prawo do spokojnego korzystania z mieszkania, 

ycie i nietykalno  cielesn , kult pami ci po zmar ej osobie bli-

                                                      
61 Zob. R. Góral, Kodeks…, s. 1997 i n.  
62 Tam e, s. 198.  
63 Por. A. W sek, Ochrona…, s. 270 i n.  
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skiej, sfer  ycia prywatnego, poczucie przynale no ci do okre lo-

nej p ci, stan cywilny cz owieka, „cisz  domow ”, „spokój psy-

chiczny”, nazw  zespo ów ludzkich nie zorganizowanych w postaci 

osoby prawnej, itp.  

Brak enumeracji w art. 23 k.c. dóbr osobistych nie oznacza jed-

nak, e przy uznaniu danej warto ci za takie dobro wyst pi pewna 

dowolno  czy te  arbitralno 64. Elementem esencjalnym wszyst-

kich dóbr osobistych jest niezbywalna i przyrodzona godno   

ka dego cz owieka, która chroniona jest przez Konstytucj  RP  

(art. 30)65.  

W doktrynie dobra osobiste definiuje si  jako „indywidualne 

warto ci wiata uczu , stanu ycia psychicznego cz owieka”66, 

„pewne warto ci niematerialne cz ce si  ci le z jednostk  ludz-

k ”67, „uznane przez system prawny warto ci (tj. wysoko cenione 

stany rzeczy) obejmuj ce fizyczn  i psychiczn  integralno  cz o-

wieka, jego indywidualno  oraz godno  i pozycj  w spo ecze -

stwie, stanowi c  przes ank  samorealizacji osoby ludzkiej”68.  

W jednym ze swoich wyroków S d Najwy szy uzna  za dobra oso-

biste „ogó  czynników maj cych na celu zapewnienie obywatelowi 

rozwoju jego osobowo ci, ochron  jego egzystencji i zapewnienie 

mu prawa do korzystania z tych dóbr, które s  dost pne na danym 

etapie rozwoju spo eczno – ekonomicznego spo ecze stwa, a które 

sprzyjaj  zachowaniu cech odr bno ci i zwi zaniu ze spo ecze -

stwem, w którym yje”69.  

                                                      
64 M. Safjan, Refleksje wokó  konstytucyjnych uwarunkowa  rozwoju ochrony 

dóbr osobistych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002 z. 1, s. 243.  
65 Tam e, s. 244. Autor stwierdza, e Konstytucja RP stwarza dogodn  podsta-

w  aksjologiczn  do skonstruowania w nauce prawa cywilnego ogólnego prawa 

osobisto ci. Prawo to ma by  ekwiwalentem cywilistycznym godno ci osoby ludz-

kiej. Obejmuje ono wiele ró norodnych dóbr osobistych, jest zatem ród em praw 

podmiotowych chroni cych te dobra. Tworzenie poszczególnych praw osobistych 

ma by  zabiegiem czysto technicznym (Tam e, s. 244 i nn.).  
66 S. Grzybowski, System prawa cywilnego – cz  ogólna, Wroc aw – War-

szawa – Kraków – Gda sk 1974, s. 296.  
67 S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga pierwsza 

– cz  ogólna, Warszawa 1999, s. 82.  
68 Zob. Z. Radwa ski, Prawo cywilne – cz  ogólna, Warszawa 1993, s. 121.  
69 Wyrok SN z 10 czerwca 1977 r. II CR 187/77 (nie publ.).  
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Ró nice doktryny dotycz  podej cia do interpretacji tych dóbr. 

Pojawi  si  bowiem problem, czy nale y preferowa  stanowisko 

subiektywistyczne, czy te  obiektywne, które odnosi  si  b dzie do 

przyj tych w spo ecze stwie ocen. Obecnie zdaje si  dominowa  

stanowisko drugie70. Wydaje si , e stanowisko obiektywne winno 

mie  przewag  w prawie karnym, jednym bowiem z celów przepi-

sów chroni cych wolno  sumienia i wyznania jest zapewnienie 

pokoju religijnego. Przy ochronie cywilnoprawnej winno si  nato-

miast akcentowa  stanowisko subiektywistyczne. Nale y odrzuci  

pogl d, zgodnie z którym stanowisko subiektywistyczne winno zo-

sta  przy ochronie dóbr osobistych praktycznie wyeliminowane71. 

Mo emy poda  wiele przyk adów na poparcie tej tezy. Wyobra my 

sobie, e jeden z autorów publikuje ksi k , w której stwierdza, e 

znany polityk, uwa any za „wzór moralno ci”, co m.in. przyczyni o 

si  do jego wyboru do parlamentu, prowadzi tzw. podwójne ycie. 

Równocze nie ukazuje si  publikacja prasowa, w której taki sam 

zarzut zosta  postawiony sprzedawcy kwiatów. W takim przypadku 

kryterium subiektywne musi pomóc nam okre li , czy do naruszenia 

                                                      
70 I tak np. SN stwierdzi , e przy ocenie naruszania czci trzeba mie  na uwadze 

nie tylko subiektywne odczucie osoby pokrzywdzonej, ale tak e obiektywn  reak-

cj  spo ecze stwa (Wyrok SN z 16 stycznia 1976 r., II CR 692/75; OSNC 1976, Nr 

11, poz. 251). W innym ze swoich orzecze  SN poszed  jeszcze dalej i stwierdzi , 

e „gdy chodzi o cze  cz owieka, obiektywna ocena konkretnych okoliczno ci,  

a nie subiektywne odczucie zainteresowanej osoby, decyduje o tym, czy w ogóle 

mia o miejsce naruszenie dobra osobistego (Wyrok SN z 6 pa dziernika 1969 r.,  

I CR 305/69 nie publ.).  
71 Jak stwierdza A. Wojciszke (Katalog…, s. 663): „ustalenie istnienia b d  nie-

istnienia okre lonych dóbr osobistych nie mo e by  uwarunkowane uznaniem 

osoby dopatruj cej si  ewentualnego naruszenia jej sfery prawnej, decyduj c  rol  

w tym zakresie powinno odgrywa  spo eczne uznanie takich warto ci i ich ocena 

przez przeci tnych «rozs dnie i uczciwie my l cych ludzi». Niedopuszczalne jest 

opieranie rozstrzygni cia wy cznie na opisie zindywidualizowanych prze y  

pokrzywdzonego, który mo e by  przecie  nadwra liwy czy nadmiernie przeczulo-

ny na punkcie swojej osoby. Potrzebne s  intersubiektywnie sprawdzalne kryteria 

uznania dóbr osobistych. Nale y ich poszukiwa  w a nie po ród zapatrywa  mo-

ralnych i obyczajowych spo ecze stwa. Uznanie za donios e prawnie ka dorazo-

wych dowolnych odczu  indywidualnych i brak mo liwie wyra nego okre lenia, co 

uznaje si  za dobro osobiste, powodowa by zachwianie bezpiecze stwa prawnego 

w tym sensie, e cz owiek nie zdawa by sobie sprawy z tego, czy swoim zachowa-

niem nie narusza dóbr osobistych innych ludzi”.  
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dobra osobistego dosz o oraz w jakiej wysoko ci nale y si  poszko-

dowanemu zado uczynienie. Nie trzeba chyba udowadnia , e jego 

wysoko  powinna by  wi ksza w pierwszym przypadku, gdy  gdy-

by zarzut postawiony politykowi okaza  si  prawdziwy, by oby  

to równoznaczne z ko cem jego kariery politycznej, a tym samym  

z utrat  mo liwo ci zarobkowania. W tym drugim przypadku mo na 

by pokusi  si  nawet o tez , e opublikowany materia  wp yn by 

wr cz pozytywnie na mo liwo ci handlowe sprzedawcy, gdy  wiele 

osób chcia oby zobaczy , jak wygl da ten opisywany w prasie „bi-

gamista”, a przy okazji dokona o zakupu kwiatów.  

Nie ulega w tpliwo ci, e kryterium subiektywne musi by  tak e 

uwzgl dniane przy okazji spraw o naruszenie uczu  religijnych, 

traktowanych jako dobro osobiste w rozumieniu art. 23 k.c. I tak w 

przypadku obrazy przedmiotów religijnych naruszenie dobra osobi-

stego winno by  rozpatrywane oddzielnie w przypadku kap ana  

z kilkudziesi cioletnim sta em, który z uwagi na wierno  swoim 

przekonaniom sp dzi  w czasach stalinowskich wiele lat w wi zie-

niu, a inaczej w odniesieniu do osoby, która przed 1989 rokiem by a 

cz onkiem Komitetu Centralnego PZPR i autorem broszury propa-

guj cej wiatopogl d ateistyczny.  

Bez w tpienia za dobro osobiste nale y uzna  uczucia religijne. 

Dobrem osobistym jest tak e swoboda praktykowania obrz dów 

religijnych. Dlatego te  zwalnianie pracowników z pracy ze wzgl -

du na zawarcie przez nich lubu ko cielnego, co wyst powa o wcale 

nie tak rzadko przed rokiem 1989, stanowi ewidentne naruszenie 

dobra osobistego, wskutek czego osoba poszkodowana mo e doma-

ga  si  zado uczynienia na podstawie art. 448 k.c.72  

W podanych definicjach dóbr osobistych powtarza si  s owo 

„warto ci”73. Uczucia religijne jako dobro osobiste, zwi zane s   

z warto ciami chrze cija skimi. Na warto ciach tych, czy to si  

                                                      
72 Zob. P. Granecki, Glosa do wyroku S du Najwy szego z 15 maja 2000 r.  

(II CKN 293/2000, OSNC 2000, z. 11, poz. 209), „Palestra” 2001 nr 11-12, s. 227.  
73 Jak stwierdza M. Safjan (Refleksje…, s. 244) „bez wzgl du na ró norodno  

uj  dóbr osobistych, przy ka dej próbie ich definiowania mo emy odnale  ele-

menty odwo uj ce si  do warto ci zwi zanych z osobowo ci  i godno ci  ka dej 

osoby, sfery uczu  oraz emocji ka dego cz owieka, do warto ci cenionych ze 

wzgl du na integralno  psychiczn  i fizyczn  ka dej osoby”.  



G. J drejek, T. Szyma ski 192

komu  podoba, czy te  nie, oparta jest wspó czesna kultura europej-

ska. Warto ci te s  równie  akceptowane w spo ecze stwie polskim. 

Wynikaj ce z nich uczucia religijne maj  natomiast bardzo silny 

wyd wi k emocjonalny. 

Nale y tak e podkre li , e Trybuna  Konstytucyjny w swoim 

orzeczeniu z 7 czerwca 1994 r. (K 17/93, OTK z 1994 r., cz. I, poz. 

11, s. 90) stwierdzi , e dobra te, ze wzgl du na swój charakter  

i bezpo rednie powi zanie z wolno ci  sumienia i wyznania, podle-

gaj  szczególnej ochronie prawnej.  

Ochron  dóbr osobistych reguluje art. 24, § 1 k.c., zgodnie z któ-

rym „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagro one cudzym dzia a-

niem, mo e da  zaniechania tego dzia ania, chyba e nie jest ono 

bezprawne. W razie dokonanego naruszenia mo e on tak e da , 

a eby osoba, która dopu ci a si  naruszenia, dope ni a czynno ci 

potrzebnych do usuni cia jego skutków, w szczególno ci a eby 

z o y a o wiadczenie odpowiedniej tre ci i w odpowiedniej formie. 

Na zasadach przewidzianych w kodeksie mo e on równie  da  

zado uczynienia pieni nego lub zap aty odpowiedniej sumy pie-

ni nej na wskazany cel spo eczny. § 2. Je eli wskutek naruszenia 

dobra osobistego zosta a wyrz dzona szkoda maj tkowa, poszko-

dowany mo e da  jej naprawienia na zasadach ogólnych. § 3. 

Przepisy powy sze nie uchybiaj  uprawnieniom przewidzianym w 

innych przepisach, w szczególno ci w prawie autorskim oraz w 

prawie wynalazczym”. 

Odpowiedzialno  oparta na art. 24 k.c. jest niezale na od winy 

osoby, która naruszy a dobro osobiste. Konieczn  przes ank  zasto-

sowania tego przepisu jest bezprawno  naruszenia lub zagro enia 

dobra osobistego. Z art. 24 k.c. wynika domniemanie bezprawno ci, 

co sprawia, e naruszyciel dobra musi udowodni , e jego dzia anie 

lub te  zaniechanie nie by o bezprawne.  

Do okoliczno ci wy czaj cych bezprawno  zalicza si : zgod  

uprawnionego, dzia anie oparte na przepisie prawnym lub realizuj -

ce prawo podmiotowe, nadu ycie osobistego prawa podmiotowego 

w sposób sprzeczny z zasadami wspó ycia spo ecznego74. Wydaje 

si , e powy sze przyczyny wy czaj ce bezprawno  mog  mie  

                                                      
74 Por. Z. Radwa ski, Prawo cywilne – cz  ogólna, s. 123 i nn.  
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minimalne zastosowanie do naruszenia dobra osobistego, jakim s  

uczucia religijne. Trudno sobie bowiem wyobrazi , a eby podmiot 

uprawniony wyrazi  zgod  na obra anie tych uczu , czy te , e ich 

naruszenie oparte jest na przepisie prawnym. Wprawdzie istnia y w 

historii takie przepisy (jak np. w Zwi zku Sowieckim) programowo 

zwalczaj ce wszystkie religie, ale obecnie przynajmniej w Europie 

regulacje takie nale  do niechlubnej historii75.  

W przypadku bezprawnego naruszenia lub zagro enia dobra 

osobistego uprawnionemu na podstawie art. 24 k.c., s u  trzy po-

wództwa: 1) powództwo o ustalenie, 2) powództwo o zaniechanie, 

3) powództwo o usuni cie skutków naruszenia. 

Powództwo o ustalenie przewiduje art. 189 k.p.c., zgodnie z któ-

rym „powód mo e da  ustalenia przez s d istnienia lub nieistnie-

nia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny”. 

Wniesienie takiego powództwa, w wyniku którego zapadnie wyrok 

stwierdzaj cy, e dane dobro osobiste przys uguje powodowi lub, e 

zosta o zagro one lub naruszone, mo e niekiedy by  wystarczaj -

cym instrumentem prawnym zapobiegaj cym dalszym naruszeniom 

lub te  powstrzymuj cym przed dokonaniem takich narusze 76. 

Powództwo o zaniechanie przys uguje w przypadku wyst powa-

nia dzia a  naruszaj cych dobro osobiste lub zagra aj cych naru-

szeniem w przysz o ci. Nale y podkre li , e zagro one dobro musi 

by  w sposób wyra ny okre lone. Nie mo na da  generalnego 

zaniechania naruszania danego dobra, czy te  dóbr77.  

Instrumentem procesowym spe niaj cym podobn  funkcj  jak 

powództwo o zaniechanie z art. 24 k.c. jest zarz dzenie tymczasowe 

przewidziane w art. 730 § 1 k.p.c., które mo e by  wydane przez s d 

powszechny lub te  s d polubowny w celu zabezpieczenia roszcze-

nia, je eli roszczenie to jest wiarygodne, a brak zabezpieczenia 

móg by wierzyciela pozbawi  zaspokojenia. W takim przypadku 

s d, nie chc c dopu ci  do naruszenia dóbr osobistych, mo e zaka-

                                                      
75 Zob. szerzej, H. Misztal, Sytuacja Ko cio a i innych wyzna  pod okupacj  

radzieck , w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 125 i nn.  
76 Tam e, s. 125.  
77 Por. S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz…, s. 90.  
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za  publikacji okre lonych materia ów prasowych, co do których 

istnieje uzasadniona obawa, e naruszaj  one dobra osobiste78. 

W przypadku naruszenia danego dobra osobistego osobie po-

szkodowanej przys uguje powództwo o usuni cie skutków narusze-

nia. Kodeks cywilny nie wskazuje generalnie, na czym ma polega  

zachowanie si  osoby, która naruszy a dane dobro osobiste. Jako 

przyk ad takiego dzia ania ustawodawca wskazuje jedynie z o enie 

„o wiadczenia odpowiedniej tre ci i w odpowiedniej formie”. 

W odniesieniu do dobra osobistego, którym jest wolno  sumie-

nia i wyznania, usuni cie skutków jego naruszenia b dzie najcz -

ciej polega o na z o eniu stosownego o wiadczenia w mediach, 

zwykle w prasie, w mniejszym stopniu w radiu i telewizji. Nale y 

podkre li , e zgodnie z art. 38 ustawy Prawo prasowe79 solidarn  

odpowiedzialno  cywilnoprawn  za naruszenie dobra osobistego 

przez publikacj  danego materia u ponosi nie tylko autor tekstu, ale 

równie  redaktor naczelny lub inna osoba odpowiedzialna za do-

puszczenie tekstu do druku oraz wydawca.  

Z o one o wiadczenie powinno by  umieszczone na tej samej 

stronie, na której znalaz  si  tekst naruszaj cy dane dobro osobiste. 

Powinno ono tak e mie  rozmiary zbli one do przedmiotowego 

tekstu. Dlatego te  w niektórych przypadkach za naturalne nale y 

uzna  umieszczenie takiego o wiadczenia na ca ej stronie gazety.  

Ochrona przewidziana przez art. 24 k.c. nie jest jednak wystar-

czaj ca. W wyniku naruszenia dobra osobistego powstaje bowiem 

szkoda niemaj tkowa, czyli tzw. krzywda. Osoba, której dobro zo-

sta o naruszone, mo e da  szczególnego rodzaju odszkodowania, 

którym jest zado uczynienie80. Odpowiedzialno  odszkodowaw-

cz  za naruszenie dóbr osobistych przewiduje art. 448 k.c.  

Zgodnie z art. 448 k.c. „w razie naruszenia dobra osobistego s d 

mo e przyzna  temu, czyje dobro osobiste zosta o naruszone odpo-

wiedni  sum  tytu em zado uczynienia pieni nego za doznan  

krzywd  lub na jego danie zas dzi  odpowiedni  sum  pieni n  

                                                      
78 Zob. szerzej M. Cie li ski, I. Kondak, Postanowienia zabezpieczaj ce a wol-

no  prasy, „Przegl d S dowy” 2000 nr 3, s. 3 i nn.  
79 Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24.  
80 Por. A. Sinkiewicz, Poj cie i rodzaje szkody w polskim prawie cywilnym, 

„Rejent” 1998 nr 2, s. 71.  
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na wskazany przez niego cel spo eczny, niezale nie od innych rod-

ków potrzebnych do usuni cia skutków naruszenia. Przepis art. 445 

§ 3 stosuje si ”. Zgodnie z przepisem art. 445 § 3 k.c. roszczenie  

o zado uczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy 

zosta o uznane na pi mie albo gdy powództwo zosta o wytoczone za 

ycia poszkodowanego. Roszczenia przewidziane w art. 448 k.c. nie 

mog  by  zbyte, chyba e s  ju  wymagalne i e zosta y uznane na 

pi mie albo przyznane prawomocnym orzeczeniem (art. 449 k.c.). 

Nale y zauwa y , e nowe brzmienie art. 448 k.c. wprowadzi a 

ustawa z 23 sierpnia 1996 r.81 Wcze niej zado uczynienie mog o 

by  przyznane jedynie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzy a 

(PCK). Wprowadzon  zmian  nale y oceni  w sposób pozytywny, 

albowiem odpowiada ona postulatom doktryny, a tak e jest zgodna 

z rozwi zaniami przyj tymi w wi kszo ci pa stw Europy Zachod-

niej82. Przed zmian  art. 448 k.c. doktryna s usznie podkre la a nie-

dostateczny rozwój maj tkowej ochrony dóbr osobistych, skutkiem 

czego w przypadku ich naruszenia korzystano cz ciej z ochrony 

prawnokarnej83.  

Przepis art. 448 k.c. spe nia funkcj  kompensacyjn . Oznacza to, 

e „krzywdy, polegaj ce na cierpieniach fizycznych lub psychicz-

nych wprawdzie nie mog  by  w sposób adekwatny wyrównane za 

pomoc  wiadcze  pieni nych, natomiast wiadczenia te mog  

agodzi  wspomniane ujemne prze ycia pokrzywdzonego przez 

dostarczenie mu rodków maj tkowych, które pozwol  zaspokoi  w 

szerszej mierze jego potrzeby lub spe ni  pragnienia”84. 

Zado uczynienie za wyrz dzon  krzywd  przys uguje po-

krzywdzonym bez wzgl du na rodzaj dobra osobistego, które zosta-

o naruszone. Nie ma pod tym wzgl dem katalogu dóbr, za których 

naruszenie przys uguje wynagrodzenie, i tych, za których naruszenie 

takiego wynagrodzenia da  nie mo na. S usznie zauwa a P. Gra-

niecki, i  obecnie przyj te brzmienie art. 448 k.c. zdecydowanie 

ró ni si  od restrykcyjnej regulacji zado uczynienia za szkod  

                                                      
81 Dz. U. Nr 114, poz. 542. 
82 A. Sici ska, s. 74.  
83 Por. K. Krzekotowska, Ochrona dóbr osobistych w prawie polskim, „Pale-

stra” 1985 nr 5, s. 16.  
84 Z. Radwa ski, Zobowi zania – cz  ogólna, Warszawa 2001, s. 220.  
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niemaj tkow  przewidzianej w art. 157 § 3 przedwojennego kodek-

su zobowi za 85.  

Nale y zgodzi  si  z pogl dem, e art. 448 k.c. mo e by  zasto-

sowany jedynie w razie zawinionego naruszenia dóbr osobistych86. 

wiadczenie zawarte w przepisie art. 448 k.c. jest wiadczeniem 

odszkodowawczym, które mo e by  spe nione albo w oparciu  

o re im odpowiedzialno ci na zasadzie winy (odpowiedzialno  

subiektywna) albo na zasadzie ryzyka (odpowiedzialno  obiektyw-

na). Wyk adnia tego przepisu prowadzi do wniosku, i  w tym przy-

padku mamy do czynienia z odpowiedzialno ci  na zasadzie winy. 

Wypada podkre li , e chodzi tutaj o wszystkie stopnie winy, a wi c 

nie tylko win  umy ln , ale i niedbalstwo. 

Zado uczynienie przewidziane w tym przepisie mo e by  sto-

sowane obok ochrony przewidzianej w art. 24 k.c. Spe nienie prze-

s anki odpowiedzialno ci za naruszenie dóbr osobistych, któr  na 

podstawie art. 24 k.c. jest bezprawno , nie jest równoznaczne ze 

spe nieniem przes anek przewidzianych w art. 448 k.c.87 

wiadczenie z art. 448 k.c. musi mie  charakter jednorazowy, nie 

mo e przybra  postaci renty. Ponadto mo e je otrzyma  albo po-

krzywdzony albo instytucja realizuj ca cele spo eczne88. Nie jest 

mo liwe przyznanie takiego wiadczenia zarówno pokrzywdzone-

                                                      
85 P. Graniecki, Glosa…, s. 227. Art. 165 k.z. pozwala  pokrzywdzonym da  

zado uczynienia na swoj  rzecz lub te  wskazanej przez siebie instytucji. Wpro-

wadzona w k.c. z 1964 r. mo liwo  dania na podstawie art. 448 k.c. zado -

uczynienia jedynie na rzecz PCK by a „nast pstwem przyj cia tezy, e czerpanie 

korzy ci maj tkowej z w asnej krzywdy jest sprzeczne z moralno ci  socjalistycz-

n ”. Por. A. Karpowicz, Wolno  s owa a odpowiedzialno , „Palestra” 1993 nr 12, 

s. 60.  
86 Por. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, W sprawie wyk adni art. 448 k.c., 

„Przegl d S dowy” 1997 nr 1, s. 6 i nn. Co do wadliwej konstrukcji art. 448 k.c. 

zob. szerzej M. Safjan, Ochrona maj tkowa dóbr osobistych po zmianie przepisów 

kodeksu cywilnego, „Przegl d Prawa Handlowego” 1997 nr 1, s. 10 i nn. Podsta-

wowy problem polega na tym, e w ostatniej fazie prac legislacyjnych w parlamen-

cie zmieniono redakcj  art. 448 k.c. usuwaj c win  jako przes ank  odpowiedzial-

no ci za dokonan  szkod  niemaj tkow , czyli krzywd . Autor artyku u po prze-

prowadzeniu wyk adni logicznej, systemowej i funkcjonalnej wypowiedzia  si  za 

przyj ciem odpowiedzialno ci z tytu u art. 448 k.c. na zasadzie winy.  
87 Tam e.  
88 Z. Radwa ski, Zobowi zania…, s. 223.  
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mu, jak i instytucji realizuj cej cele spo eczne, gdy  u yte s owo 

„albo” jest alternatyw  roz czn , która wyklucza kumulacj  wiad-

cze 89. 

W przypadku dania zado uczynienia na cele spo eczne nale y 

podkre li , e cel ten musi by  rozumiany szeroko. Oznacza to, e 

mo e on by  zwi zany zarówno z dzia alno ci  instytucji pa stwo-

wych (np. o rodków pomocy spo ecznej), spo ecznych (np. Stowa-

rzyszenie Polskich Lekarzy Katolickich), czy te  prywatnych (np. 

fundacje o takim charakterze)90. S d nie mo e przy tym warto cio-

wa  i hierarchizowa  celów spo ecznych91.  

Wysoko  zado uczynienia przyznana na podstawie art. 448 

k.c. zale y od wielko ci doznanej krzywdy, sytuacji maj tkowej 

stron, nat enia winy sprawcy92. Przy ustalaniu wysoko ci zado -

uczynienia winno si  tak e bra  pod uwag : wyst powanie pobudek 

komercyjnych, wysoko  uzyskanego przez podmiot naruszaj cy 

dobro osobiste zysku, a tak e szczególny charakter naruszenia dobra 

osobistego, które mo e zosta  okre lone jako ra ce93. 

W przypadku naruszenia dóbr osobistych przez artyku y prasowe 

nale y zas dzi  wy sze kwoty tytu em zado uczynienia w przy-

padku ujawnienia szczegó ów z ycia prywatnego, wiadomego 

opublikowania nieprawdy w celu np. zwi kszenia nak adu pisma94. 

W przypadku wydawcy zas dzone zado uczynienie winno stano-

wi  „znacz cy czynnik kalkulacyjny jego dzia alno ci gospodar-

czej”95. 

Przy okre laniu wysoko ci zado uczynienia takich dóbr jak 

cze , dobre imi , godno  nale y uwzgl dni : 1) donios o  naru-

szenia ze wzgl du na tre  zarzutów, 2) zasi g rozpowszechniania 

zarzutów, 3) rodzaj i trwa o  skutków znies awienia, 4) intensyw-

                                                      
89 Tam e.  
90 Por. M. Safjan, Nowy kszta t instytucji zado uczynienia pieni nego, w: 

Ksi ga pami tkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego, Toru  1997, s. 274.  
91 Tam e.  
92 Z. Radwa ski, Zobowi zania…, s. 222.  
93 I. Dyka, Zasady przyznawania i ustalania wysoko ci zado uczynienia pie-

ni nego w razie naruszenia dobra osobistego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 

2001 z. 3, s. 623.  
94 Tam e.  
95 Tam e, s. 625.  
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no  i stopie  nat enia negatywnych prze y  psychicznych po-

krzywdzonego, 5) intensywno  i nat enie poczucia krzywdy,  

6) pe nienie przez pokrzywdzonego roli spo ecznej i donios o  

dobrego imienia dla pe nienia tej roli, 7) stopie  nat enia w wypo-

wiedzi krytycznej elementów oceniaj cych, 8) charakter poni aj cy 

wypowiedzi, 9) brak zwi zku pomi dzy podanymi faktami a celem 

przekazania czytelnikom relacji o danym wydarzeniu96.  

Nale y podkre li , e wysoko  zado uczynienia przyj ta przez 

s d I instancji podlega kontroli instancyjnej. Orzecznictwo podkre-

la jednak, e „s d kasacyjny mo e korygowa  to rozstrzygni cie 

tylko wówczas, gdy zado uczynienie jest niewspó miernie nieod-

powiednie, jako ra co wygórowane lub ra co niskie”97.  

Nowelizacja k.c. z 23 sierpnia 1996 r. uchyli a art. 40 prawa pra-

sowego, który przewidywa  mo liwo  dochodzenia zado uczynie-

nia w razie umy lnego naruszania dóbr osobistych w materiale pra-

sowym98.  

Orzeczenie zado uczynienia na podstawie art. 448 k.c. nie stoi 

na przeszkodzie orzeczenia nawi zki w procesie karnym (art. 59 § 3 

k.k., art. 59a k.k., art. 178 § 3 k.k.)99. 

W post powaniu s dowym w sprawach o naruszenie dóbr osobi-

stych s d powinien ustali  nast puj ce fakty: 1) czy w danym przy-

padku mamy do czynienia z dobrem osobistym, 2) czy dosz o do 

naruszenia lub zagro enia konkretnego dobra osobistego, 3) czy 

zagro enie lub naruszenie tego dobra ma charakter bezprawny100.  

W procesie cywilnym obowi zuje zasada ei incumbit probatio qui 

dicit non qui negat, a zatem ci ar udowodnienia faktu spoczywa na 

tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza. Zgodnie z t  zasad  

przes anki zawarte w pkt 1-2 musi udowodni  powód, czyli musi on 

wykaza , e da on ochrony dobra osobistego, które zosta o naru-

szone lub zagro one. Pozwany, czyli ten któremu zarzuca si  naru-

                                                      
96 Tam e, s. 625 i n.  
97 Tam e, s. 632 i n.  
98 M. Safjan, Nowy kszta t…, s. 275.  
99 Tam e, s. 276.  
100 Zob. J. Pisuli ski, Kazusy z prawa cywilnego z rozwi zaniami, Warszawa 

1997, s. 3.  
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szenie lub zagro enie dobra osobistego, musi natomiast udowodni , 

e dzia anie jego nie by o bezprawne.  

Prima facie uprawnione wydaje si  by  twierdzenie, e w proce-

sie o ochron  dóbr osobistych, którymi s  uczucia religijne, najwi -

cej trudno ci sprawia udowodnienie, e dane dobro jest dobrem 

osobistym korzystaj cym z ochrony prawnej. Wielu zarówno prak-

tyków jak i teoretyków prawa ma trudno ci z uznaniem uczu  reli-

gijnych za dobra osobiste. Stan taki nie wydaje si  mo liwy do za-

akceptowania. Dobra te cz sto w sposób najwi kszy dotycz  naj-

g bszej sfery uczu  ludzkich. W przypadku procesu o ochron  

uczu  religijnych, jak si  wydaje, mniejsze trudno ci sprawia udo-

wodnienie naruszenia lub zagro enia tego dobra. Bardzo cz sto 

pozwani nie kryj  swojej agresji, a nawet nienawi ci wobec Ko cio-

a i ludzi wierz cych. U ywaj  zatem sformu owa , które w sposób 

jednoznaczny wskazuj , e dosz o do naruszenia lub zagro enia 

uczu  religijnych.  

 
5. PRAWO PRASOWE 

Zawarta w art. 1 ustawy prawo prasowe101 zasada wolno ci wy-

powiedzi nie ma charakteru absolutnego. Zgodnie bowiem z art. 10 

ust. 1 ustawy zadaniem dziennikarza jest s u ba spo ecze stwu  

i pa stwu. Dziennikarz ma obowi zek dzia ania zgodnie z etyk  

zawodow  i zasadami wspó ycia spo ecznego, w granicach okre-

lonych przepisami prawa.  

S d Najwy szy w swoim orzeczeniu podkre la, e krytyka pra-

sowa osób piastuj cych funkcj  publiczn  jest zjawiskiem natural-

nym w ka dym pa stwie demokratycznym. Krytyka ta jednak winna 

by : 1) spo ecznie po yteczn  i po dan , 2) podj t  w interesie 

publicznym, 3) mie  cechy rzetelno ci oraz rzeczowo ci, 4) nie 

przekracza  granic potrzebnych do osi gni cia spo ecznego celu 

krytyki102.  

Do obowi zków dziennikarza ustawodawca zaliczy  tak e 

ochron  dóbr osobistych (art. 12 ust. 2 ustawy). S d Apelacyjny w 

                                                      
101 Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24.  
102 Wyrok SN z 28 wrze nia 2000 r., V KKN 171/98.  
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Katowicach w swoim wyroku z 4 listopada 1999 r.103 podkre li , e 

media zobowi zane s  do respektowania takich warto ci, jak dobra 

osobiste cz owieka.  

Odpowiedzialno ci prawnej dotyczy rozdzia  siódmy ustawy 

prawo prasowe. I tak zgodnie z ogóln  formu  wyra on  w art. 37 

do odpowiedzialno ci za naruszenie prawa spowodowane opubli-

kowaniem materia u prasowego stosuje si  zasady ogólne, chyba e 

ustawa stanowi inaczej. A zatem w przypadku naruszenia dóbr oso-

bistych b d  stosowane odpowiednie przepisy k.c. (art. 23, 24, 448).  

Nale y podkre li , e odpowiedzialno  cywiln  za naruszenie 

prawa spowodowane opublikowaniem materia u prasowego pono-

sz : 1) autor, 2) redaktor lub inna osoba, którzy spowodowali opu-

blikowanie tego materia u, 3) wydawca. W zakresie odpowiedzial-

no ci maj tkowej odpowiedzialno  tych osób jest solidarna (art. 38 

ust. 1 ustawy). 

W procesie o naruszenie dóbr osobistych spowodowane materia-

em prasowym odpowiada redaktor naczelny, który jako odpowie-

dzialny za ca okszta t materia ów prasowych spowodowa  publika-

cj  przedmiotowego materia u. Pó niejsza zmiana personalna na 

stanowisku redaktora naczelnego nie ma w tym przypadku znacze-

nia104. 

  
6. USTAWA O RADIOFONII I TELEWIZJI 

Ustawa ta wprowadzi a zakaz naruszania w audycjach uczu  re-

ligijnych (art. 18 ust. 2). Nakaza a tak e respektowanie w progra-

mach publicznej radiofonii i telewizji warto ci chrze cija skich (art. 

26 ust. 2 pkt 6). Przepisy te spotka y si  z atakiem si  laickich.  

Trybuna  Konstytucyjny w swoim orzeczeniu z 7 czerwca  

1994 r. orzek , e: 1) art. 18 ust. 2 ustawy z 19 grudnia 1992 r.  

o radiofonii i telewizji ustanawiaj cy zakaz naruszania w audycjach 

uczu  religijnych odbiorców jest zgodny z zasad  demokratycznego 

pa stwa prawa wyra on  w art. 67 ust. 2 przepisów konstytucyjnych 

pozostawionych w mocy art. 77 ustawy konstytucyjnej z 17 pa -

dziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach mi dzy w adz  ustawo-

                                                      
103 I ACa 536/99. 
104 Wyrok S.A. w Gda sku z 17 lipca 1992 r. Acr 279/92.  
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dawcz  i wykonawcz  Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorz dzie 

terytorialnym105, 2) art. 21 ust. 2 ustawy z 19 grudnia o radiofonii  

i telewizji ustanawiaj cy nakaz respektowania w programach pu-

blicznej radiofonii i telewizji tych warto ci chrze cija skich, które 

pokrywaj  si  z uniwersalnymi zasadami etyki, jest zgodny z art. 67 

ust. 2 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy. 

W uzasadnieniu orzeczenia Trybuna  Konstytucyjny stwierdzi , 

e ochrona wolno ci sumienia i wyznania wyra a si  równie  w 

zakazie naruszania uczu  religijnych. Podkre lono przy tym, e 

ochrona ta dotyczy wszystkich wyzna . Trybuna  uzna , e poj cie 

„warto ci chrze cija skie” wyra a uniwersalne zasady etyki kr gu 

kultury ródziemnomorskiej. 

  

IV  

PODSUMOWANIE 

 

Uprawnione wydaje si  by  stwierdzenie, e prawo polskie,  

a wi c Konstytucja z 1997 r., prawo karne, cywilne i administracyj-

ne, zawiera rozwi zania, które w sposób w a ciwy, zarówno pod 

wzgl dem merytorycznym jak i formalnym, dobrze chroni  uczucia 

religijne. Nale y tak e podkre li , i  nasze regulacje odpowiadaj  w 

tym zakresie standardom europejskim. 

Sk d zatem bierze si  rozd wi k pomi dzy obowi zuj cym pra-

wem a jego stosowaniem. Naszym zdaniem mo emy poda  dziesi  

przyczyn tego stanu: 1) pogl d, e ochrona uczu  religijnych, 

zw aszcza na gruncie prawa karnego, prowadzi do powstania cenzu-

ry, 2) traktowanie uczu  religijnych jako dobra wprawdzie chronio-

nego przez prawo, ale maj cego charakter „drugorz dny” wobec 

innych dóbr, 3) zapominanie o podstawowej zasadzie systemu pra-

wa kontynentalnego, e je eli istnieje jakie  prawo podmiotowe, to 

musi istnie  mo liwo  ochrony tego prawa w ka dym przypadku 

na gruncie prawa procesowego, 4) obawa, eby osoba wyst puj ca 

w obronie uczu  religijnych nie by a oskar ona o „obskurantyzm”, 

ciemnot , itp., 5) s aba znajomo  obowi zuj cych instrumentów 

prawnych, które umo liwiaj  ochron  uczu  religijnych, 6) trakto-

                                                      
105 Dz. U. Nr 84, poz. 426.  
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wanie wolno ci s owa jako dobra bezwzgl dnego, nie posiadaj cego 

adnych ogranicze , 7) pasywno  katolików wieckich, 8) przy-

zwyczajenia z minionego okresu wielu pracowników wymiaru 

sprawiedliwo ci, gdy  przed 1989 rokiem ochrona uczu  religijnych 

mia a cz sto charakter fikcyjny, 9) eksponowanie przy ochronie 

cywilnoprawnej elementu obiektywnego, 10) pochodz cy z okresu 

PRL-u brak „szacunku dla obowi zuj cego prawa”. 
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Pod o e zagro enia bezpiecze stwa wiatowego 

w kontek cie napa ci Zwi zku Radzieckiego na Polsk  

w 1939 r. 

 

I. 

 

Celem artyku u jest wykazanie wp ywu, jaki mia o powstanie 

pa stwa marksistowskiego i jego d enia do powszechnej rewolucji 

na bezpiecze stwo wiatowe w kontek cie napa ci i zaboru przez 

Zwi zek Radziecki ziem polskich w 1939 r.  

Pierwszym wiatowym systemem bezpiecze stwa zbiorowego, 

jako rezultatu powszechnego i wyniszczaj cego charakteru pierw-

szej wojny wiatowej, by o powstanie Ligi Narodów w 1919 r.  

W tym wypadku spo eczno  mi dzynarodowa dostrzeg a niesku-

teczno  poprzednich struktur w utrzymaniu wiatowego pokoju. 

Niektórzy autorzy deprecjonuj  znaczenie tej organizacji ze wzgl du 

na brak w niej przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Zwi zku 

Radzieckiego1. W tym ostatnim przypadku nale y nadmieni , i  

ZSRR sta  si  cz onkiem Ligi Narodów w 1934 r., a zosta  z niej 

usuni ty po napa ci na Finlandi  w grudniu 1939 r.  

Niemniej jednak, pomimo do  krótkiego okresu istnienia, Liga 

mog a odnotowa  pewne sukcesy, w szczególno ci stanowi c fun-

dament pod pó niejsz  struktur  Narodów Zjednoczonych. Dobitnie 

wyrazi  to Sekretarz Generalny ONZ U. Thant w odczycie wyg o-

                                                      
1 Por. M. N. Shaw, Prawo mi dzynarodowe, Warszawa 2000, s. 43. 



R. Andrzejczuk 204

szonym 2 IV 1964 r. na Uniwersytecie w Kalifornii pt. Liga Naro-

dów i ONZ.  

„Zanim powsta a LN, prawie powszechnym by o przekonanie, e 

ka de pa stwo jest jedynym suwerennym s dzi  swoich w asnych 

czynów, pozostaje wi c nieczu y na wszystkie krytyki i zastrze enia 

innych pa stw. Idea – dzi  generalnie przyj ta – i  wspólnota naro-

dów posiada prawo moralne i s dowe dyskutowania i os dzania 

zachowania si  mi dzynarodowego swoich cz onków, nie znajdowa-

a si  w adnym traktacie adnej instytucji przed Paktem LN. Od tej 

chwili zaczyna si  idea, dzi  powszechnie przyj ta, e wojna na-

pastnicza jest zbrodni  przeciw Ludzko ci i e ka de pa stwo ma 

zainteresowanie, obowi zek i prawo sprzymierzania si  z innymi 

celem zapobie ania jej [...]”2. 

 

W przytoczonym fragmencie wida  pewien zwrot, jaki dokona  

si  w wiadomo ci spo eczno ci mi dzynarodowej. Mianowicie, 

wspóln  trosk  jest dbanie o pokój. Pozostaje oczywi cie kwestia 

wypracowania i stosowania odpowiednich instrumentów pozwalaj -

cych usankcjonowa  ten stan rzeczy. Pierwszym krokiem we w a-

ciwym kierunku by o ustanowienie w 1921 r. w Hadze Sta ego 

Trybuna u Sprawiedliwo ci Mi dzynarodowej, zast pionego w 1946 

r. Mi dzynarodowym Trybuna em Sprawiedliwo ci. Wojn  napast-

nicz  nazwano tu bez adnych ogródek – „zbrodni  przeciw Ludz-

ko ci”. T  w a nie ewolucj  zawdzi czamy Lidze Narodów.  

Jak ju  zosta o wcze niej nadmienione, Liga Narodów zosta a 

zast piona w 1945 r. Organizacj  Narodów Zjednoczonych. Tutaj 

dokona  si  zasadniczy prze om. Ojcowie za o yciele dostrzegli, e 

istnieje iuncti mi dzy pogwa ceniem praw istoty ludzkiej na maso-

w  skal  a brakiem pokoju na wiecie. Zatem stosunki mi dzy naro-

dami oparto na „wierze w podstawowe prawa cz owieka, godno   

i warto  jednostki”3. Da o to pocz tek ochronie praw cz owieka, 

tak na p aszczy nie wewn trznej, jak i mi dzynarodowej. St d po-

jawi o si  przenikanie standardów mi dzynarodowych bezpo rednio 

w wewn trzn  sfer  pa stwa a tak e „uspo ecznienie polityki zagra-

                                                      
2 Za: E. J. Osma czyk, Encyklopedia Spraw Mi dzynarodowych ONZ, War-

szawa 1974, s. 2031. 
3 Preambu a Karty Narodów Zjednoczonych. 
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nicznej”4. Uwarunkowania globalne z zewn trz, a procedury demo-

kratyczne od wewn trz wymuszaj  odej cie od tajnych, zakuliso-

wych porozumie . Ten stan rzeczy by  skutkiem wypracowania na 

przestrzeni kilku wieków norm mi dzynarodowych dla podstawo-

wych aspektów ycia politycznego, gospodarczego czy spo ecznego. 

ród em tych norm [czy to w postaci prawa zwyczajowego, czy te  

zawartego w umowach] by a zgoda pa stw uczestnicz cych na 

zwi zanie si  nimi. Zatem ewolucja prawa mi dzynarodowego za-

sadniczo zmierza a ku poszerzaniu p aszczyzny konsensusu mi dzy 

pa stwami-stronami danych porozumie . 

Niemniej jednak, na u ytek Zwi zku Radzieckiego wypracowa-

no w asne teorie prawa mi dzynarodowego5. Zdeterminowane one 

by y kolektywistyczno-marksistowsk  koncepcj  ycia spo ecznego. 

Szczególnego za  znaczenia nabra a specyficznie pojmowana zasada 

samostanowienia narodów i ludów. 

  

II. 

 

Hegel wyja niaj c problem genezy cz owieka uwa a , i  cz o-

wiek tylko w relacjach spo ecznych ucz owiecza si  poprzez naby-

cie samo wiadomo ci6. Jego osobowo  jest kszta towana przez 

spo ecze stwo. T  w a nie kreacyjn  funkcj  ma spe nia  pa stwo 

b d ce fundamentaln  form  ycia spo ecznego. Wszelk  warto , 

jak  cz owiek posiada, wszelk  rzeczywisto  duchow  zawdzi cza 

on jedynie pa stwu. Pa stwo w tej teorii jest najdoskonalsz  struk-

tur , uciele nieniem idea ów moralnych, w której jednak osoba 

ludzka utraci a sw  podmiotowo  na rzecz spo eczno ci. Relacje 

pomi dzy wolno ci  indywidualn  a „wol  ogóln ” bezlito nie spy-

cha y wszelkie uprawnienia jednostkowe na plan dalszy. Cz owiek 

straci  sw  podmiotowo  prawn  i moraln  na rzecz kolektywu – 

pa stwa. Staj c si  przedmiotem praw i obowi zków zosta  ca ko-

wicie podporz dkowany spo ecze stwu.  

                                                      
4 W. Bartoszewski, Demokracja a polityka zagraniczna, „Sprawy Mi dzynaro-

dowe” 3(2000), s. 6-7. 
5 Por. Tunkin, Theory of International Law, London 1974, s. 4 in.; K. Grzy-

bowski, Soviet Theory of International Law for the Seventies, AJIL, 1983, s. 862. 
6 G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, t. 1, Warszawa 1963, s. 214-228. 
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Dla Marksa spo ecze stwo nie jest zbiorem jednostek, gdy  jed-

nostki nie istniej  przed spo eczno ci . Zarówno spo ecze stwo 

produkuje cz owieka jako cz owieka, jak i cz owiek produkuje spo-

ecze stwo. „Ludzka istota przyrody istnieje dopiero dla cz owieka 

spo ecznego; bo dopiero tu przyroda jest dla niego wi zi  cz c  

cz owieka z cz owiekiem”7. Tote  równie pierwotny jak cz owiek – 

gdy  w zasadzie nigdy on nie y  sam – by  ród jako element spo e-

cze stwa pierwotnego. Poniewa  dosz o do nierównego podzia u 

dóbr, to zaistnia e ró nice maj tkowe doprowadzi y do wytworzenia 

antagonistycznych klas: posiadaczy kapita u i wyzyskiwanych. Dla 

zabezpieczenia tak powsta ej w asno ci prywatnej powo ano pa -

stwo. Od tej pory rozwój spo eczny nast puje poprzez rewolucyjn  

zmian  panowania klas nad rodkami produkcji. Ostatni  faz  roz-

woju spo ecznego, w którym wyst puj  klasy, jest ustrój kapitali-

styczny8. Uznany w marksizmie za formacj  wyzysku i niesprawie-

dliwo ci spo ecznej kapitalizm mia  zosta  zniesiony w drodze re-

wolucji socjalnej.  

W tym miejscu nale y zada  pytanie: jakie relacje zachodz  

mi dzy jednostk  a spo ecze stwem w marksizmie i jakie wyp ywa-

j  z tego skutki – a co za tym idzie – i prawa. Udzielaj c odpowie-

dzi, nale y rozgraniczy  sytuacj  istniej c  w spo ecze stwach kla-

sowych, w stanie wspólnoty pierwotnej oraz w komunizmie.  

W pierwszym przypadku, z racji walki klas, nie wyst puje jednolite 

spo ecze stwo. Konflikt ten istnieje mi dzy klasami: panuj c   

a wyzyskiwan , przy czym zawsze przewa a interes tej pierwszej. 

W drugim przypadku – w interpretacji marksistowskiej – cz owiek 

traci sw  indywidualno  i osobowo  – zosta y one bowiem zredu-

kowane do jego wi zi ze spo ecze stwem. Kolektyw za  wch ania 

jednostk , która wyra a si  wy cznie w yciu spo ecznym. Wol-

no  jednostki jest efektem ekonomiczno-spo ecznego wyzwolenia 

cz owieka, który nie jest wolny ze swej natury, ale mo e sta  si  

wolnym. Dokona  tego mo e poprzez rozwój historyczny, który jest 

mo liwy tylko dzi ki kolektywowi.  

                                                      
7 K. Marks, R kopisy ekonomiczno-filozoficzne z r. 1844, w: Marks-Engels, 

Dzie a, t. 1, Warszawa 1960, s. 579. 
8 H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1982,  

s. 301-302. 
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Marksistowska teoria spo ecze stwa ca kowicie zdeterminowa a 

zagadnienie praw i wolno ci cz owieka. Takie ujmowanie relacji 

mi dzy jednostk  a spo ecze stwem prowadzi do identycznych na-

st pstw jak w uj ciu heglowskim, pomimo i  spo ecze stwo Marksa 

nie ma funkcji kreatywnej. Cz owiek staje si  przedmiotem, a sw  

podmiotowo  traci na rzecz kolektywu. Tote  okazuje si , i  w 

zasadzie prawa jemu nale ne nie s  potrzebne we wspólnocie pier-

wotnej i w komunizmie, gdy  nie istniej  klasy posiadaczy i wyzy-

skiwanych. Bowiem poprzez sam fakt bycia cz onkiem wspólnoty 

cz owiek staje si  wolny i równy. Natomiast w kapitalizmie – jak 

chcieli marksi ci – z powodu instrumentalizacji praw cz owieka, 

k adzie si  akcent przede wszystkim na prawa cywilne nie zmienia-

j ce po o enia robotników. Wyst puje przeciwko nim klasa robotni-

cza, zw aszcza w okresie dyktatury proletariatu. Akcentuj c rów-

no , wysuwa prawa socjalne i gospodarcze, które jako jedyne zbli-

aj  ludzi do pe nej wolno ci9. 

Pochodn  powy szego jest kierunek przyj ty przez prawników  

o orientacji socjalistycznej z krajów Trzeciego wiata. Mo na tu 

wyró ni  maoizm, socjalizm indyjski, socjalizm arabski oraz socja-

lizm afryka ski. Pomimo ró nic wyst puj cych mi dzy tymi kon-

cepcjami, cech  wspóln  jest prymat ogó u nad jednostk , maj cy 

prowadzi  do rozwi zywania problemów polityczno-gospodarczych. 

Najmniej jednorodn  koncepcj , przede wszystkim ze wzgl du na 

pozosta o ci kolonialne oraz zró nicowanie religijne, jest socjalizm 

afryka ski. Realizowanie przez te kraje prawa do samostanowienia 

poprzez uzyskanie niepodleg o ci a nast pnie utrzymanie swojej 

kruchej pa stwowo ci doprowadzi o do wysuni cia zbiorowo ci na 

plan pierwszy. W konsekwencji nast pi o tam znaczne nasilenie 

nacjonalizmu, ale tak e i solidaryzmu spo ecznego. Ten ostatni wy-

st puje bardziej jako podporz dkowanie spo eczno ci ni szego rz -

du wy szej, ni  realizacj  dobra wspólnego. Oczywi cie los jed-

nostki jest równie  serwitualny, co istotnie zbli a ten kierunek do 

kolektywizmu10.  

                                                      
9 Por. C. Mik, Zbiorowe prawa cz owieka. Analiza krytyczna koncepcji, Toru  

1992, s. 56. 
10 Tam e, s. 59. 
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Teoria prawa i polityki w klasycznym uj ciu marksistowskim 

uwzgl dnia walk  klas, w której prawo i polityka s  instrumentami 

pozwalaj cymi utrzyma  dominuj c  pozycj  klasie rz dz cej. 

Wojna mi dzy pa stwami kapitalistycznymi a socjalistycznymi 

musia a by  nieunikniona. Pa stwa narodowe by y zdominowane 

przez kapitalistów i st d musia y zgin  w procesie rozwoju spo-

ecznego. Teoria ta g osi a, e po utworzeniu nowej bazy dla spo e-

cze stwa prawo i pa stwo znikn , a poniewa  klasyczne prawo 

mi dzynarodowe ma swoje oparcie w poj ciu pa stwa, równie   

i ono mia o podzieli  ten los. 

Poniewa  nie by o jeszcze powszechnego komunizmu, zak adano 

stadium przej ciowe. Tunkin wskazywa  na rewolucj  pa dzierni-

kow  jako zwiastuna nowych mi dzynarodowych poj  prawnych 

zgrupowanych jako: a) zasady socjalistycznego internacjonalizmu w 

stosunkach mi dzy pa stwami socjalistycznymi, b) zasady równo ci 

oraz samostanowienia narodów i ludów przede wszystkim wymie-

rzone w kolonializm, c) zasady pokojowego wspó istnienia, odno-

sz ce si  do stosunków mi dzy pa stwami o odmiennych systemach 

spo ecznych11.  

W tym czasie pomimo krytyki ze strony pa stw socjalistycznych 

prawa mi dzynarodowego, jako instrumentu eksploatacji, jego nor-

my uwa ano za obowi zuj ce. Spowodowane to by o tym, i  wiat 

jeszcze nie zosta  opanowany przez komunizm, a okres przej ciowy 

zmusza  do kompromisów. Szczególnie, e koszty zwi zane z pro-

wadzeniem wiatowej rewolucji, a tak  Lenin zak ada , wymaga y 

zachowania pewnych form wspó pracy gospodarczej i technicznej. 

Puszkuanis zaj  stanowisko, e prawo mi dzynarodowe jest pra-

wem mi dzyklasowym12. W jego ramach oba antagonistyczne sys-

temy klasowe usi uj  si  wzajemnie dostosowa . ZSRR móg  dalej 

korzysta  z instytucji prawnych rozwini tych w ramach systemu 

kapitalistycznego i b d cych jego odzwierciedleniem. W dalszej 

fazie Puszkuanis przepracowa  swoj  koncepcj  wskazuj c na prawo 

mi dzynarodowe jako narz dzie wojny klasowej a nie form  czaso-

wego kompromisu mi dzy pa stwami kapitalistycznymi a ZSRR. 

Zatem uznawano za zobowi zuj ce jedynie takie normy, które od-

                                                      
11 Por. Tunkin, Theory of International Law, s. 4. 
12 Za: M. N. Shaw, Prawo mi dzynarodowe, s. 45. 
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powiada y celom tego ostatniego. Podej cie to skonkretyzowa o si  

poprzez przyst pienie do Ligi Narodów.  

Wyszy ski stwierdza , e Zwi zek Radziecki przyjmuje takie za-

sady jak samostanowienie narodów, suwerenno  pa stwa i równo  

pa stw – innych za  nie. Ponadto dzia anie pa stwa musia o by  w 

zgodzie z idea ami leninowsko-stalinowskiej polityki zagranicznej. 

Natomiast normy, na które ZSRR wyra nie nie wyra a  zgody, 

uznano za niezobowi zuj ce. 

 

III. 

 

Swoj  koncepcj  porz dku mi dzynarodowego i wizji rewolucji 

wiatowej Zwi zek Sowiecki zacz  realizowa  od napa ci na Pol-

sk . W dniu 17 wrze nia 1939 r. o godzinie 2.00 w nocy zosta  zbu-

dzony i wezwany do Komisariatu Spraw Zagranicznych ambasador 

RP w Moskwie Wac aw Grzybowiski. Na miejscu odczytano mu 

not , w której wskazano na bankructwo Pa stwa Polskiego. Ponadto 

stwierdzono, e: „Warszawa jako stolica ju  nie istnieje. Rz d polski 

uleg  rozk adowi i nie okazuje przejawów ycia. Oznacza to, e 

Pa stwo Polskie i jego Rz d przesta y faktycznie istnie . Dlatego 

te  straci y wa no  traktaty zawarte pomi dzy ZSRR i Polsk  

[podr. R.A.]. Pozostawiona w asnemu losowi i pozbawiona kierow-

nictwa Polska sta a si  atwym polem wszelkiego rodzaju niebez-

piecznych niespodziewanych akcji, mog cych si  sta  gro b  dla 

ZSRR. Dlatego te  Rz d Radziecki, który zajmowa  dotychczas 

neutralno , nie mo e w obliczu tych faktów zajmowa  nadal neu-

tralnego stanowiska”13. Dalsza cz  noty nadmienia o konieczno ci 

zaopiekowania si  ludno ci  Zachodniej Ukrainy i Bia orusi. W tym 

w a nie celu rz d ZSRR nakaza  Armii Czerwonej przekroczenie 

granicy z Polsk . Nale y nadmieni , i  Grzybowiski noty nie przy-

j . Jednak Stalin by  po rozmowie z ambasadorem Niemiec, które-

mu zakomunikowa  decyzj  o wkroczeniu i postawa ambasadora 

Polski mia a znaczenie symboliczne. Pierwsze jednostki radzieckie 

przekroczy y granic  ko o Podwo oczysk na Podolu o godz. 4.20.  

                                                      
13 Za: A. Albert, Najnowsza historia Polski 1914-1993, Warszawa 1995, t. 1,  

s. 406-407. 
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Powo anie si  w nocie na brak aktywno ci rz du jako przes ank  

nieistnienia pa stwa by o fa szywe przynajmniej z dwóch powodów. 

Po pierwsze dlatego, e rz d Rzeczypospolitej istnia  i przebywa  w 

Ko omyi. W dniu 17 wrze nia 1939 r. sprawowa  w adz  nad mniej 

wi cej po ow  terytorium polskiego [przynajmniej formaln ],  

a Warszawa broni a si  jeszcze przez dziesi  dni. Pomimo dzia a  

okupanta zlikwidowano tylko w nielicznych pa stwach przedstawi-

cielstwa dyplomatyczne i konsularne Polski. Zatem kryterium efek-

tywno ci sprawowania w adzy – stabilno  i skuteczno  w adzy 

najwy szej, jej zdolno  do utrzymywania stosunków mi dzynaro-

dowych – potrzebne do uznania nowo powsta ego pa stwa, tym 

bardziej przemawia za istnieniem ju  uznanego. Po drugie wreszcie, 

tzw. delebelacja, czyli upadek pa stw przez zawojowanie, znana w 

dawnym prawie mi dzynarodowym, straci a na znaczeniu po wpro-

wadzeniu zakazu wojen agresywnych. Przyj cie Paktu Ligi Naro-

dów, którego Polska i ZSRR by y stron , zak ada o pokojowe roz-

wi zywanie sporów – szczególnie mi dzy cz onkami. Ponadto pod-

bój jednego pa stwa przez inne pocz wszy od traktatu o wyrzecze-

niu si  wojny jako polityki pa stwowej z 27 sierpnia 1928 r. jest 

pogwa ceniem prawa mi dzynarodowego. Zatem wojny agresywne 

nie mog y by  tytu em prawnym do nabycia terytorium.  

Powojenna praktyka mi dzynarodowa wyra nie opowiedzia a si  

za istnieniem pa stw nielegalnie okupowanych przez pa stwa „osi” 

jako podmiotów prawa mi dzynarodowego. W przypadku Polski  

A. Klafkowski uzasadni , e pomimo wyj tkowo barbarzy skiej 

okupacji niemieckiej pa stwo nie przesta o istnie 14. Sytuacj  t  

mo na rozci gn  równie  na aneksj  sowieck . Jednak samo ist-

nienie okupacji pa stwa wskazuje tak e na fakt, i  prawo mi dzyna-

rodowe jest prawem o s abym mechanizmie egzekucyjnym. Zatem 

pytanie, jak skutecznie sk oni  w tych warunkach silne pa stwo do 

przestrzegania go, pozostaje wci  bez odpowiedzi. 

Mimo wszystko próba rozpatrywania agresji sowieckiej z punktu 

widzenia prawa mi dzynarodowego mo e okaza  si  niewystarcza-

j ca bez uwzgl dnienia ca o ci stosunków mi dzy naszymi krajami, 

pocz wszy od wybuchu rewolucji bolszewickiej. Mianowicie, po 

                                                      
14 A. Klafkowski, Okupacja niemiecka w Polsce w wietle prawa narodów, Po-

zna  1946, s. 142. 
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obaleniu 7 listopada 1917 r. Rz du Tymczasowego, do w adzy do-

sz a Rada Komisarzy Ludowych. Dzi ki temu najwi ksze wp ywy 

uzyska a partia bolszewicka z W odzimierzem Ulianow-Leninem na 

czele. Partia ta swoje stanowisko wobec sprawy polskiej okre li a w 

Deklaracji Praw Narodów Rosji z 15 listopada 1917 r.15 Sformu o-

wano tam, zawarte jako zasada 2, prawo narodów do samookre le-

nia, którego realizacja mog a prowadzi  nawet do oderwania si   

i stworzenia samodzielnego pa stwa16. Zatem teoretycznie zaistnia a 

mo liwo ci pojawienia si  nowego podmiotu prawa mi dzynarodo-

wego w postaci pa stwa polskiego.  

W Dekrecie o pokoju z dnia 26 pa dziernika 1917 roku, zreda-

gowanym przez W.I. Lenina, Drugi Ogólnorosyjski Zjazd Rady 

Delegatów Robotniczych i o nierskich w Piotrogrodzie uchwali , 

e: „wszystkie ludy wiata, bez wzgl du na ras  maj  prawo do 

samostanowienia o swoim losie”17. „Przez samookre lenie – stwier-

dza Lenin – rozumie si  utworzenie samodzielnego pa stwa naro-

dowego”18. U róde  koncepcji leninowskiej le a a idea, e ka dy 

naród ma prawo do niepodleg o ci. Nawiasem mówi c, niepodle-

g o  oznacza tak e wolno  od ucisku – i tu w adza radziecka nie 

by a a  tak hojna. W lad za t  koncepcj , która nie zak ada a geo-

graficznie ograniczonego jej stosowania, sz y dokumenty w adzy ra-

dzieckiej. Prawo do samostanowienia mia o przys ugiwa  wszyst-

kim ludom i narodom bez wzgl du na ich stopie  rozwoju. Jednak 

tu pojawia si  problem. Mianowicie marksizm zak ada  upadek 

pa stw w toku rozwoju spo ecznego, tj. w nast pstwie zwyci stwa 

rewolucji i powszechnego dyktatu proletariatu. Wówczas by oby 

spo ecze stwo bezklasowe. Zatem jak w tych warunkach Lenin 

widzia by mo no  samostanowienia o sobie narodu, w tym narodu 

polskiego, pozostaje kwesti  otwart . 

                                                      
15 Deklaracja Prawa Narodów Rosji, w: E. J. Osma czyk, Encyklopedia Spraw 

Mi dzynarodowych i ONZ, Warszawa 1974, s. 177. 
16 Deklaracja uchwalona przez Rad  Komisarzy Ludowych w Piotrogrodzie 

obejmowa a cztery zasady dotycz ce prawa narodów do swobodnego samookre le-

nia. 
17 L. Gelberg, Prawo mi dzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór doku-

mentów, t. 2, Warszawa 1958, s. 509. 
18 W. I. Lenin, O prawie narodów do samookre lenia, w: Dzie a wybrane, t. 1, 

Warszawa 1949, s. 790. 
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W tym miejscu powstaje pytanie, od kiedy konkretne pa stwo 

staje si  jako pa stwo pe nym podmiotem prawa mi dzynarodowe-

go? Niew tpliwie odpowied  na nie b dzie wi za a si  z istnieniem 

instytucji w postaci aktu prawnego, jakim jest uznanie mi dzynaro-

dowe. W akcie takim podmiot prawa mi dzynarodowego stwierdza 

istnienie pewnych faktów, którym przyznaje okre lone skutki praw-

ne. W przedmiocie uznania, jakim jest tak e pa stwo, w gr  wcho-

dzi zarówno polityczny charakter decyzji, jaki i prawny, a mianowi-

cie kryterium efektywno ci nowo powsta ej w adzy. Ponadto brak 

jest jednolito ci pogl dów na temat roli uznania mi dzynarodowego. 

Spór dotyczy momentu powstania skutków prawnych podlegaj cych 

uznaniu faktów. Na tym tle dosz o do wyodr bnienia dwóch teorii: 

konstytutywnej i deklaratoryjnej. „Zgodnie z teori  konstytutywn  

skutki powstaj  dopiero z momentem uznania stanu faktycznego, 

stosownie za  do teorii deklaratoryjnej maj  one miejsce z chwil , 

gdy sytuacja faktyczna spe nia stawiane przez prawo mi dzynaro-

dowe warunki”19. Zdaniem J. Symonidesa, istnienie teorii konstytu-

tywnej jest nast pstwem przyj cia heglowskiej i pozytywistycznej 

wizji pa stwa oraz jego suwerenno ci20. „U jej podstaw bowiem 

le y pozytywistyczna koncepcja zgody poszczególnych podmiotów, 

jako niezb dnego warunku obowi zywania i funkcjonowania prawa 

mi dzynarodowego. Skoro ród em praw i obowi zków jest zgoda 

pa stw, wyra ona lub dorozumiana, to ona te  jest ród em podmio-

towo ci”21. Nale y zaznaczy , i  teoria konstytutywna jest do  

w tpliwa na gruncie realiów ycia codziennego. Trudno zaprzecza  

prawnemu istnieniu jakiego  pa stwa, które funkcjonuje wraz ze 

sprawnie dzia aj cym w asnym rz dem tylko dlatego, e nie zosta o 

uznane przez inne podmioty prawa mi dzynarodowego. Jednak to 

nie czyni go podmiotem prawa mi dzynarodowego. 

W wypadku przedmiotowej Deklaracji tre  zawartych tam za-

sad zdawa a si  dawa  asumpt do tworzenia w asnej pa stwowo ci 

tak e przez Polaków. Niemniej jednak, by nie da  si  zwie  dzia a-

niom propagandowym, wszelkie poczynania bolszewików nale y 

                                                      
19 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo mi dzynarodowe publiczne, Warszawa 

2000, s. 146. 
20 Tam e. 
21 Tam e. 
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nieustannie odnosi  do aksjologii, jak  si  oni pos ugiwali. Nie na-

le y zapomina , i  Marks, którego pogl dy leg y u podstaw powsta-

nia ZSRR, zak ada  wielk  wiatow  rewolucj , w wyniku której 

upadn  pa stwa i nastanie komunizm. Ponadto Josif D ugaszwili-

Stalin, b d cy komisarzem do spraw narodowo ci, panowanie rosyj-

skie nad narodem polskim uzasadnia  zapó nieniem tego ostatnie-

go22. Taka postawa g ównych aktorów ycia politycznego poparta 

retoryk  bolszewick  zaowocowa a 1 stycznia 1918 r. rozwi zaniem 

wszystkich oddzia ów polskich w Rosji z inicjatywy wodza naczel-

nego wojsk sowieckich Niko aja Krylenki23. Na tym tle anulowanie 

traktatów rozbiorowych z ko ca XVIII wieku, zgodnie z dekretem  

z 29 sierpnia 1918 r., jako sprzecznych z zasad  samostanowienia 

narodów wydaje si  by  jeszcze jedn  akcj  propagandow 24. 

Szczególnie, i  dzia ania te dotyczy y obszarów nie b d cych w 

jurysdykcji sowieckiej, gdy  na mocy traktatu brzeskiego przypad y 

one pa stwom centralnym. 

Jednak nie tylko wrogie nastawienie w adz bolszewickich by o 

czynnikiem utrudniaj cym wzajemne porozumienie. Brak jednolitej 

koncepcji polityki wschodniej po stronie w adz polskich nie by  tu 

bez znaczenia. Narodowa Demokracja optowa a za inkorporowa-

niem stosunkowo niewielkiego obszaru na wschodzie. Natomiast 

federacyjna koncepcja Pi sudskiego zmierza a w kierunku powstania 

niepodleg ych pa stw narodowych: Litwy, Bia orusi i Ukrainy, po-

wi zanych traktatami z Polsk . Nale y tu przypomnie , i  odradza-

j ca si  Rzeczpospolita na wschodnich swych rubie ach powstawa a 

na gruzach pa stwa carskiego. Zatem Pi sudski podj  si  próby 

odbudowy stanu posiadania sprzed okupacji rosyjskiej, wyci gaj c 

po drodze wnioski z dawnych konfliktów etnicznych. Bior c to pod 

uwag  nale y stwierdzi , i  w adze Rosji sowieckiej a priori stawia-

y na konflikt, chocia by z przyczyn ideologicznych i „misji” sze-

rzenia rewolucji. Równie  powrót „bia ych” – czyli „wspólnego 

                                                      
22 Problem narodowo ci w Rosji Sowieckiej, „Przegl d Wspó czesny” 1932  

nr 17. 
23 Nale y przypomnie , i  o nierze tych wojsk wchodzili w sk ad armii  

carskiej, a Polska nie by a uznanym podmiotem mi dzynarodowym. 
24 Dokumenty i materia y do historii stosunków polsko-radzieckich, red. N. G - 

siorowska - Grabowska, I. A. Chrienov, Warszawa 1961, t. 1, nr 250. 
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wroga” – by  wielkim zagro eniem dla Polski. Problem ten szcze-

gólnie ujawni  si  podczas kontrrewolucyjnych dzia a  Denikina, 

którego de facto pa stwa zachodnie wspomaga y25.  

Przytoczone wy ej zdarzenia u wiadomi y jedno, i  delimitacja 

granicy wschodniej mo e spowodowa  napi cia nie tylko na linii 

Warszawa – Moskwa, ale równie  Warszawa – Londyn. Niestety, 

ustalenie tej e granicy wymaga o wybuchu wojny, po której w trak-

tacie ryskim, podpisanym w dniu 18 marca 1921 r. mi dzy Polsk , 

Rosj  i Ukrain  Radzieck , wytyczono j  na linii Dzisna-Dokszyce-

S ucz-Korzec-Ostróg-Zbrucz26. Sygnatariusze tego traktatu zrzekli 

si  wszelkich praw i roszcze  do ziem, które przesz y pod jurysdyk-

cj  innej umawiaj cej si  strony. Ponadto zagwarantowano sobie 

nawzajem prawa przys uguj ce mniejszo ciom narodowym za-

mieszka ym na ich terytorium – szczególnie w zakresie kultury, 

j zyka i religii.  

Wypada tu zaznaczy , e strona rosyjska od samego pocz tku nie 

mia a zamiaru wywi zywa  si  z postanowie  traktatowych odno-

nie ostatecznego charakteru swojej zachodniej granicy. Równie  

mniejszo  polska nie mia a co liczy  na lepsze traktowanie. Za 

przyk ad mo e s u y  tu chocia by proces moskiewski arcybiskupa 

Jana Cieplaka, skazanego na mier  z pó niejsz  zamian  na do y-

wocie, czy te  sprofanowanie relikwii w. Andrzeja Boboli. Wrogie 

dzia anie bolszewików nie ogranicza o si  tylko do terytorium w a-

snego kraju. Mianowicie byli oni autorami licznych zamachów ter-

rorystycznych na terenie Polski. 

Kolejnym krokiem zmierzaj cym ku normalizacji stosunków by-

o podpisanie przez Polsk , ZSRR, otw , Estoni  i Rumuni   

9 lutego 1929 r. wielostronnego protoko u o wyrzeczeniu si  rod-

ków wojennych w celu dochodzenia swoich roszcze  terytorialnych. 

Dokument ten, zwany od przedstawiciela radzieckiego protoko em 

Litwinowa, mia  na celu wzmocnienie pewno ci w adz Rzeczypo-

spolitej co do stabilno ci granicy wschodniej. 

W dniu 25 lipca 1932 r. w Moskwie podpisano pakt o nieagresji 

mi dzy Polsk  a Rosj  Radzieck . W dokumencie tym zobowi zano 

si  do wyrzeczenia si  wojny, zachowania neutralno ci, zaniechania 

                                                      
25 Por. A. Albert, dz. cyt., s. 71. 
26 Dz. U. z 1921 r. Nr 49, poz. 300, traktat ryski. 
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uczestnictwa w porozumieniach wymierzonych przeciw drugiej 

stronie, niezale no  umowy od wcze niejszych zobowi za , a tak-

e post powanie pojednawcze w przypadku sporów. Traktat ten 

podpisano na trzy lata, przed u aj c go w 1934 r. do 1945 r. 

Niew tpliwym sukcesem dyplomacji polskiej by o podpisanie  

3 lipca 1933 r. z ZSRR oraz jego s siadami: Afganistanem, Estoni , 

otw  Rumuni  i Turcj  konwencji londy skiej o okre leniu napa-

ci. W umowie tej zdefiniowano agresora, którym by o pa stwo 

dopuszczaj ce si  agresji niezale nie od tego, czy wypowie wojn  

czy te  nie. Form  agresji skonkretyzowano w postaci ataku z po-

wietrza, l du lub morza, b d  blokad  wybrze a lub udzielenie po-

parcia militarnego dla band zbrojnych dzia aj cych z jego teryto-

rium przeciw drugiemu pa stwu.  

Przedstawione powy ej fakty z jednej strony wskazuj  na prób  

unormowania stosunków ze wschodnim s siadem podj t  przez 

w adze Rzeczypospolitej. Z drugiej za , na zdecydowanie wrogi 

kurs przyj ty przez bolszewików. Tak wi c 17 wrze nia 1939 r. by  

jedynie realizacj  wcze niejszych zamiarów. 

Równie  okupacja przez ZSRR by a nie pozbawiona elementów 

indoktrynacji. Od pocz tku organizowano gwardie robotnicze i ko-

mitety folwarczne kierowane przez dzia aczy partyjnych i funkcjo-

nariuszy NKWD. Równie  zorganizowano tu sie  administracji 

radzieckiej, zarówno pa stwowej – rady, partyjnej – komitety 

wszystkich szczebli, jak i policyjnej w postaci rozbudowanego apa-

ratu NKWD. Jednak w adze radzieckie chcia y poczu  si  jak wy-

zwoliciele ciemi onych ludów, przeprowadzaj c na zagarni tych 

terenach fars  wyborcz . Poprzedzi a j  „kampania wyborcza” roz-

pocz ta 7 pa dziernika na tzw. Zachodniej Ukrainie i Zachodniej 

Bia orusi. Oczywi cie jej has a nie odbiega y od retoryki wcze niej 

przyj tej przez politruków, tj. konfiskaty ziemi obszarniczej, fabryk 

i banków. dano tak e przy czenia zaj tych terenów do odpo-

wiednich republik ZSRR. 22 pa dziernika odby y si  „wybory” do 

zgromadze  ludowych. G osowanie, wy cznie na wyznaczonych 

uprzednio kandydatów, cz onków partii bolszewickiej, przeprowa-

dzono w atmosferze terroru. Na skutek tych dzia a  powsta y Zgro-

madzenia Ludowe Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Bia orusi. Po-

mimo powo ywania si  przez ZSRR na zasad  samostanowienia, 
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ludno  okupowanych obszarów nie by a w adnej mierze reprezen-

towana w powsta ych w adzach.  

Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Ukrainy w dniu 27 pa dzier-

nika 1939 r. og osi o we Lwowie deklaracj  o w adzy pa stwowej,  

a tak e odezw  w sprawie wej cia Zachodniej Ukrainy do USRR. 

Prezydium Rady Najwy szej ZSRR odpowiadaj c na deklaracj  

postanowi o przychyli  si  do „pró b” zgromadze  ludowych i w -

czy o „Zachodni  Ukrain ” do ZSRR 1 listopada, a „Zachodni  

Bia oru ” od 2 listopada.  

Nast pnym wrogim posuni ciem by  dekret Prezydium Rady 

Najwy szej z 29 listopada 1939 r. o nadaniu mieszka com wcielo-

nych terenów obywatelstwa radzieckiego. Dekret sta  si  podstaw  

do wcielenia odpowiednich roczników do Armii Czerwonej. 

Wszystkie te akty prawne stanowi y pogwa cenie prawa mi dzyna-

rodowego i prawa ludno ci do okre lenia swej przynale no ci pa -

stwowej [samookre lenia]. 

Pomimo, e stan wojny mi dzy Polsk  a ZSRR nie zosta  ofi-

cjalnie og oszony, to nie ulega w tpliwo ci, e by a to okupacja 

wynikaj ca z bardzo powa nego naruszenia norm prawa mi dzyna-

rodowego. Tote  administracj  radzieck  na cz ci terytorium pa -

stwa polskiego w latach 1939-41 nale y traktowa  jako stan fak-

tyczny nie rodz cy trwa ych i pozytywnych skutków prawnomi -

dzynarodowych. 

 

IV. 

 

Powstanie pa stwa marksistowskiego, jakim by  Zwi zek Ra-

dziecki, mia o wp yw nie tylko na po o enie w asnych obywateli, 

lecz tak e na bezpiecze stwo wiatowe przez niemal e ca y XX 

wiek. Punktem wyj cia by a tu kolektywistyczna teoria ycia spo-

ecznego. W koncepcji tej jednostka trac c sw  podmiotowo  na 

rzecz spo eczno ci, staje si  jej niewolnikiem. Wszelkie nabywane 

przez ni  prawa wynikaj  z faktu, i  maj  s u y  w pierwszym rz -

dzie spo eczno ci, dopiero potem jednostce. Cz owiek, bez wzgl du 

na w asne dobro, otrzymuje prawa, które w danej chwili b d  uwa-

ane za najlepsze dla kolektywu. St d istnia y tylko prawa zaakcep-

towane przez w adz . Brak sta ej, ponadczasowej podstawy [wyklu-
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czenie prawa naturalnego], z pewno ci  nie gwarantowa  mu bez-

piecze stwa. Utworzenie pa stwa na takich za o eniach poci ga za 

sob  odwrócenie naturalnego porz dku [dzia ania jednostek w kie-

runku stworzenia spo eczno ci politycznej dla poprawy w asnego 

bezpiecze stwa], gdzie obywatel nie uto samia si  z istniej cymi 

normami. Nabywaj c prawa b dzie uwa a , e s  one narzucane 

przez ogó  w celu zniewolenia go. W konsekwencji mo e prowadzi  

to do anarchizacji ycia. Ponadto takie traktowanie w asnych oby-

wateli rodzi pewne standardy traktowania równie  i innych.  

Równie wa n  kwesti  jest to, w imi  czego w adza posuwa si  

do zniewolenia w asnej spo eczno ci, a wszelkie stosunki mi dzyna-

rodowe traktowane s  jako mo no  zdobywania kolejnej strefy 

wp ywów. Ideologia marksistowsko-leninowska rozwój spo ecze -

stwa t umaczy walk  klas. St d wed ug niej, na p aszczy nie mi -

dzynarodowej konflikt mi dzy narodami wyzyskiwanymi a wyzy-

skuj cymi jest nieunikniony. Zatem w imi  konieczno ci prowadze-

nia rewolucji wiatowej w adze radzieckie mordowa y w asnych 

obywateli, jak i bra y udzia  w konfliktach wiatowych – jawnie 

b d  te  inspiruj c je – na masow  skal . 

ZSRR dokonuj c agresji na Polsk  naruszy  cztery wi ce go 

umowy mi dzynarodowe: traktat ryski z 1921 r. o wytyczeniu gra-

nicy polsko-radzieckiej, protokó  Litwinowa z 1929 r. o wyrzecze-

niu si  wojny jako rodka rozwi zywania sporów, pakt o nieagresji  

z Polsk  z 1932 r., przed u ony w 1934 r. do ko ca 1945 r. oraz 

konwencj  londy sk  z 1933 r. o okre leniu napa ci.  

Dzia ania agresora sowieckiego by y ze wszech miar narusze-

niem norm prawa mi dzynarodowego. Powo ywano si  tu tylko na 

takie normy, które odpowiada y aktualnym potrzebom ideologicz-

nym, bez uwzgl dnienia zaci gni tych zobowi za  mi dzypa -

stwowych. Prawo opiera si  na pewnych instrumentach wypracowa-

nych wspólnie przez spo eczno  mi dzynarodow  dla sprawiedli-

wego i stabilnego bytu. Jest ono tym elementem, który czy cz on-

ków ró nych narodów, przywi zuj c ich do uznanych warto ci  

i norm, gdzie chocia by zasada pacta sunt servanda nie jest bez 

znaczenia.  

Lansowana radziecka koncepcja samostanowienia narodów, 

szczególnie jako uzasadnienie aneksji Zachodniej Ukrainy i Za-
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chodniej Bia orusi, istotnie odbiega a od ogólnie przyj tej przez 

spo eczno  mi dzynarodow . Znaczna wi kszo  aktorów stosun-

ków mi dzynarodowych, szczególnie w okresie mi dzywojennym, 

zasad  t  odnosi a do pewnych grup ludno ci. Nale y tu wymieni  

mniejszo ci yj ce w ramach pa stwa, naród yj cy na terytoriach 

ró nych pa stw, mniejszo ci narodowe mieszkaj ce na terytorium 

jednego pa stwa i nale ce równocze nie do ludno ci pa stwa s -

siedniego, spo ecze stwa lub narody yj ce w ró nych pa stwach 

wskutek wp ywów zewn trznych oraz spo ecze stwa b d ce pod 

dominacj  obcych pa stw. Realizacja tej zasady odbywa a si  mi -

dzy innymi na drodze ochrony mi dzynarodowej, poprzez ustano-

wienie regionalnej autonomii, jak równie  tworzenie federacji. Cha-

rakteru prawnego nabiera a przez ustawodawstwo wewn trzne lub 

zawierane traktaty mi dzynarodowe. Jednak w adnym wypadku 

zasada ta nie dawa a podstawy do zbrojnej napa ci na pa stwo w 

celu oderwania jego fragmentu i przy czeniu do agresora. Ponadto 

zabór ziem polskich sprzeczny by  z leninowsk  koncepcj  zasady 

samostanowienia, skonkretyzowanej chocia by w Deklaracji Praw 

Narodów Rosji, przedstawionej powy ej. Czy mo na zatem posta-

wi  znak równo ci pomi dzy realizacj  leninowskiej zasady samo-

stanowienia narodów a imperializmem? Ten ostatni jest okre lany 

przez R. Ku niara jako: „objawy agresywnego egoizmu i ekspan-

sywnego nacjonalizmu wyrastaj cego z przekonania, i  interesy 

partykularne mog  by  realizowane bez wzgl du na interesy naro-

dowe i pa stwowe innych pa stw, wbrew nim, a nawet ich kosz-

tem”27. Zatem je li w miejsce nacjonalizmu wprowadzimy kolekty-

wizm heglowsko-marksistowski, to odpowied  na zadane wcze niej 

pytanie zdaje si  by  twierdz ca. 

Reasumuj c, nale y stwierdzi , i  zagro enie bezpiecze stwa 

wiatowego poprzez imperialistyczne dzia ania Zwi zku Sowieckie-

go mia o swoj  podstaw  w marksistowskiej-leninowskiej koncepcji 

ycia spo ecznego. Zepchni cie jednostki na plan dalszy i podpo-

rz dkowanie ca ego ycia spo ecznego planom realizacji powszech-

nej rewolucji wiatowej, gdzie prawo mi dzynarodowe by o jedynie 

instrumentem jej urzeczywistnienia, stanowi o nowy etap w stosun-

                                                      
27 R. Ku niar, w: Stosunki mi dzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. 

E. Hali ak i R. Ku niar, Warszawa 2000, s. 18. 
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kach mi dzynarodowych. Pocz tkiem tego odcinka by a napa  na 

Polsk  w 1939 r., za  zako czeniem – „bratnia pomoc” udzielona 

Afganistanowi w 1979 r. i okupacja Czeczenii trwaj ca do chwili 

obecnej. Jakkolwiek czasokres ten wype niony by  morzem krzywd 

wyrz dzonych ludno ci ró nych stron wiata i zepchni ciem ludz-

ko ci na kraw d  wojny nuklearnej – kryzys kuba ski – to jednak 

zdaje si , i  nie wyci gni to z tej lekcji odpowiednich wniosków. 

Pozycja jednostki wraz z przys uguj cymi jej prawami jako podsta-

wy demokracji nie jest na tyle powszechna, by stan bezpiecze stwa 

na wiecie nie by  permanentnie zagro ony. 
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S awomir Maci ek, Le funzioni del pubblico ministero: 

Esperienza italiana e polacca a confronto. Normativa canonica, 

Pontificia Università Lateranense Piazza S. Giovanni in 

Laterano, 4, Roma 2001, ss. 232.

 

Praca S. Maci ka obroniona zosta a na Wydziale Obojga Praw 

Papieskiego Uniwersytetu Latera skiego w Rzymie jako teza 

doktorska napisana zosta a pod kierunkiem Vincenzo Scordamaglia 

– profesora prawa karnego porównawczego, a recenzentami pracy 

byli: Pierfrancesco Grossi – profesor prawa publicznego i Manuel 

Arroba Conde – profesor prawa procesowego. Z uwagi na charakter 

porównawczy pracy i w tki wyznaniowe zas uguje ona na 

prezentacj  w j zyku polskim.  

Autor w rozprawie stawia sobie za cel przybli enie i porównanie 

dwóch koncepcji „ministerstwa publicznego”, czyli prokuratury, we 

W oszech i Polsce. Tez  pracy jest próba udowodnienia, i  

instytucja ta we W oszech, z racji swej oryginalno ci i dojrza o ci 

rozwi za  prawnych, jest bardziej niezale na od innych o rodków 

w adzy, natomiast w Polsce, która dopiero wprowadzi a ustrój 

demokratyczny, instytucja prokuratury jest wzorowana na koncepcji 

francuskiej i niemieckiej. Koncepcja w oska jest na tyle atrakcyjna 

w porównaniu z francusk  czy niemieck , e mo e pos u y  

polskim rozwi zaniom prawnym za wzór wi kszego uniezale nienia 

prokuratury od w adzy wykonawczej. Porównanie z rozwi zaniami 

polskimi jest z kolei o tyle interesuj ce, e zarówno polska 

konstytucja (1997) jak i kodeks karny oraz kodeks post powania 

karnego (1998) s  aktami stosunkowo nowymi (Introduzione,  

s. 5-6). Instytucja „ministero pubblico” jest urz dem, który w 



H. Misztal 246

procesach karnych sk ada skarg  (oskar a), „il magistrato che nei 

processi penali sostiene l’accusa”, zob. G. Devoto, G. C. Oli, 

Vocabolario della lingua italiana, Firenze 1980). Tak jest dzisiaj, 

ale w poprzednim w oskim kodeksie post powania karnego 

instytucja pubblico ministero s u y a poszukiwaniu prawdy (tzw. 

proces inkwizycyjny – processo inquisitorio), co oznacza o, e 

prokurator swojej dzia alno ci nie ogranicza  tylko do funkcji 

oskar yciela.  

Autor ponadto przeprowadzi  prób  porównania instytucji 

prokuratora z terenu wieckiego prawa karnego (w oskiego i pol-

skiego) z instytucjami ordynariusza i promotora sprawiedliwo ci w 

tym zakresie, funkcjonuj cych na terenie prawa kanonicznego. 

Nale y wi c stwierdzi , e w dotychczasowej literaturze prawnej nie 

ma monograficznego opracowania tej instytucji w aspekcie porów-

nawczym. Zatem praca niew tpliwie stanowi nowo  i z tej racji 

zas uguje na szczególn  uwag .  

Na konstrukcj  pracy sk adaj  si  wprowadzenie, pi  

rozdzia ów, zako czenie oraz wykaz skrótów i bibliografii. 

Niezale nie od rozdzia ów praca zosta a podzielona na 13 para-

grafów tematycznych. Taka praktyka jest niekiedy stosowana w 

opracowaniach w oskich. 

We wprowadzeniu Autor zapoznaje czytelnika z celem ba-

dawczym i podaje krótk  charakterystyk  tre ci pracy. Niestety, nie 

ustosunkowuje si  do róde  i dotychczasowej literatury prawniczej 

dotycz cej tego przedmiotu, ani nie opisuje metody badawczej, jak 

to zazwyczaj oczekujemy w pracach dyplomowych. 

Rozdzia  I, zatytu owany La figura del pubblico ministero nelle 

disposizioni costituzionali (s. 8-25), zawiera omówienie poj cia 

„pubblico ministero” w konstytucjach Italii i Polski. Autor wy-

chodzi od przedstawienia norm konstytucji w oskiej i polskiej w 

hierarchii róde  prawa i zapowiada ewentualne propozycje de lege 

ferenda w odniesieniu do ustawodawstwa polskiego (s. 8-9). 

Nast pnie omawia zagadnienie autonomii i niezale no ci organów 

wyposa onych we w adz  jurysdykcji s dowej w pa stwie (magi-

stratura) i zwraca uwag  na nieostro  norm dotycz cych pubblico 

ministero, jako cz ci magistratury. Omawia zadania prokuratora 

przed wniesieniem skargi karnej i gwarancje niezale no ci pubblico 
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ministero. W trzeciej cz ci tego rozdzia u Autor przechodzi do 

omówienia prokuratury w prawie polskim bez szczegó owego 

omawiania S du Najwy szego, Trybuna u Konstytucyjnego i Try-

buna u Stanu. Konstytucja polska z 1997 r. w przeciwie stwie do 

konstytucji z 1952 r. pomija w ogóle prokuratur . Nie jest wi c ona 

odt d instytucj  konstytucyjn . Konstytucja polska z 1997 r. w 

swoich przepisach w art. 173, mówi c o s dach i trybuna ach, 

pomija tak e potwierdzenie, e wymiar sprawiedliwo ci jest trzeci  

w adz . Ale analizuj c wyra enie „wymiar sprawiedliwo ci” Autor 

podkre la, e wed ug prawa polskiego „Trybuna y i s dy s  w adz  

oddzieln  i niezale n  od innych” (art. 173). Niemniej zauwa a, e 

ta niezale no  odnosi si  jedynie do s dziów (s. 23), i nie ma 

nigdzie mowy o ministero pubblico. Do s dziów zatem odnosi si  

zasada niezawis o ci. Wprawdzie w konstytucji polskiej prze-

widziano organ kolegialny Krajowa Rada S downictwa, ale chodzi 

tu o s downictwo w rozumieniu wymiaru sprawiedliwo ci, a nie 

nadzoru nad jego wymiarem. Samo s owo „krajowa lub narodowa”, 

a nie „najwy sza”, zdaniem Autora pozbawia j  w adzy decyzyjnej, 

wi c jest ona jedynie organem doradczym. Dla przyk adu Krajowa 

Rada S downictwa nie powo uje s dziów, ale czyni to prezydent po 

wys uchaniu jej zdania (art. 179 konstytucji). 

W rozdziale drugim Autor omówi  funkcje ministero pubblico w 

ustawodawstwie w oskim (s. 26-64) w fazie dochodzeniowej, w 

fazie wniesienia skargi karnej i w fazie procesu s dowego.  

W szczególno ci ukaza  jego funkcje w kontek cie innych pod-

miotów bior cych udzia  w post powaniu dochodzeniowym, tj. 

policji s dowej (polizia giudiziaria) i s dziego (del giudice), a tak e 

struktur  wewn trzn  prokuratury i jej zada  w odniesieniu do 

konstytucyjnego nakazu obowi zku wniesienia skargi karnej. W tym 

kontek cie prze ledzi  uprawnienia Prokuratora Republiki (Pro-

curatore della republica), Prokuratora Generalnego Republiki (Pro-

curatore generale della republica), Prokuratora S du Apelacyjnego, 

a tak e Narodowej Agencji Antymafijnej (Direzione nazionale 

antimafia). Pragn  w ten sposób ukaza  aspekty koordynacji 

wst pnego post powania dochodzeniowego. Omówi  te  przypadki, 

kiedy winna by  wniesiona z urz du skarga karna przez ministero 

pubblico (s. 29 nn.). Po omówieniu fazy dochodzeniowej Autor 
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przedstawi  ró ne formy udzia u ministero pubblico w fazie pro-

cesowej (s. 53-63).  

Trzeci rozdzia  pracy (s. 65-89) po wi ci  Autor omówieniu in-

stytucji ministero pubblico w prawie polskim. W przepisach Kon-

stytucji polskiej taka instytucja nie istnieje, ale jej pocz tki, jako 

prawa fundamentalnego, ustrojowego, by y tworzone ju  w roku 

1985, a potem w latach 1994 i 1999. Dlatego Autor zauwa a, e w 

swoich badaniach z przykro ci  musia  si  oprze  nie na prawie 

obowi zuj cym, ale na prawie z 1985 i 1965 r. (s. 65-66). Wed ug 

art. 1, § 1 ustawy z 1985 r. o prokuraturze, art. 1. 1: Prokuratur  

stanowi  Prokurator Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy po-

wszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury 

oraz prokuratorzy Instytutu Pami ci Narodowej – Komisji cigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W ust pie 2 czytamy: 

Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury. Funk-

cj  Prokuratora Generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwo ci 

(tekst jednolity Dz. U. z 1994 r., Nr 19, poz. 70 z pó n. zm). Wynika 

wi c jasno, i  prokuratura jest cz ci  w adzy wykonawczej. Proku-

rator w Instytucie Pami ci Narodowej, zdaniem Autora, tak e pod-

lega po rednio prokuratorowi generalnemu. Tymczasem problemem 

istotnym jest fakt, e prokurator generalny b d c najwy szym orga-

nem prokuratury, jest ministrem sprawiedliwo ci. Innymi s owy 

w adza administracyjna (rz d) pe ni funkcj  prokuratorsk . Autor 

szczegó owo omówi  funkcje prokuratury, jej prawa i obowi zki na 

ró nych szczeblach dzia ania, wytykaj c zale no  w adzy s dow-

niczej od w adzy administracyjnej. Nast pnie nawi za  do prawa  

z 1967 r., które paradoksalnie dawa o prokuratorowi generalnemu 

przynajmniej formaln  niezale no . 

W rozdziale IV (s. 95-171) – najobszerniejszym – Autor 

szczegó owo omówi  funkcje prokuratora generalnego wed ug pol-

skiego kodeksu karnego we wszystkich fazach post powania: przy-

gotowawczej i procesowej, cznie z faz  apelacyjn .  

Wreszcie rozdzia  V (s. 172-219) zawiera prób  porównania 

norm prawa cywilnego w oskiego i polskiego w odniesieniu do 

prokuratury z normami prawa kanonicznego w omawianym przed-

miocie. W celu zrozumienia istotnej w yciu Ko cio a funkcji 

ordynariusza, wyposa onego we w adz  s downicz  i nadzorcz  nad 
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wymiarem sprawiedliwo ci, Autor przeprowadzi  wywód na temat 

jego w adzy, szczególnie w kanonicznym prawie karnym. Nast pnie 

omówi  instytucj  inwestygatora w dawnym prawie kanonicznym  

i przeprowadzi  poszukiwanie powi za  i wzajemnych relacji 

mi dzy tymi dwoma podmiotami w adzy. Z kolei omówi  funkcje 

ordynariusza w roli oskar yciela publicznego i w roli s dziego w 

procesie karnym administracyjnym. Autor szuka te  podobie stw 

mi dzy promotorem sprawiedliwo ci w prawie kanonicznym  

i funkcjami prokuratora w prawie wieckim. W konkluzji prze-

prowadzi  prób  wyci gni cia wniosków w aspekcie porównania 

tych instytucji prawa wieckiego z instytucjami prawa kano-

nicznego.  

Nale y krytycznie stwierdzi , e z punktu widzenia natury 

Ko cio a, ró nych celów obu spo eczno ci: pa stwowej i ko cielnej, 

chocia  obie s u  dobru cz owieka i winny szanowa  jego prawa, 

wywody te, bez szerszego omówienia istoty Ko cio a jako instytucji 

Bosko – ludzkiej, wydaj  si  nie skoordynowane z ca o ci  pracy. 

Mo na mówi  jedynie o pewnych analogiach obu systemów 

prawnych, tj. wieckiego i kanonicznego, i dlatego takie dywagacje 

wydaj  si  nieco na wyrost. Owszem, w ród niektórych kanonistów 

pojawia si  tendencja przenoszenia instytucji prawa wieckiego na 

teren kanonistyki, ale jest to dopuszczalne, jak si  wydaje, tylko w 

przypadkach, gdy oba systemy prawne maj  wspólne korzenie w 

prawie rzymskim lub naturalnym.  

Aczkolwiek praca ma charakter g ównie opisowy (mam tu na 

my li wszystkie rozdzia y pracy), to jednak zako czenie (s. 220-

230) zawiera wnioski i w asne przemy lenia Autora. S  one 

sprowadzone do kilku zagadnie  dotycz cych porównania koncepcji 

prokuratury we W oszech i Polsce: koncepcje konstytucyjne, faza 

dochodzeniowa i etap s dzenia spraw. Autor wskazuje, e ju  na 

poziomie konstytucyjnym prokuratura jest instrumentem polityki 

rz du, nie ma zapewnienia nieodwo alno ci, ma charakter hierar-

chiczny, a wi c nie ma mowy o niezawis o ci (indipendenza). De 

lege ferenda widzi konieczno  oddzielenia funkcji prokuratora 

generalnego i ministra sprawiedliwo ci, przywrócenia w a ciwej roli 

prokuratorowi generalnemu przez powo anie organu kolegialnego, 

os abienia ustroju hierarchicznego prokuratury, i wreszcie proponuje 
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ca kowit  reform  przez wprowadzenie nieusuwalno ci proku-

ratorów itp. 

Zaprezentowana praca, aczkolwiek nie pozbawiona braków, 

g ównie natury formalnej, niew tpliwie nosi cechy dobrej mono-

grafii. Porusza zagadnienie bardzo istotne w prawie karnym 

w oskim i polskim w zetkni ciu si  z norm  zupe nie innego 

systemu prawa, a mianowicie prawa kanonicznego. Precyzyjne  

i jednocze nie bardzo subtelne dystynkcje i porównania prowadzone 

w dwóch systemach prawa w oskiego i polskiego sprawiaj , e 

praca stanowi dobre studium teoretyczne. Nie s dz  jednak, aby 

by o mo liwe jakiekolwiek prze o enie wniosków Autora na system 

polski, przynajmniej bez powa nych zmian systemu naszego 

ustawodawstwa. 

Henryk Misztal 
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Danuta Pi tkowska, Polskie ko cio y w Nowym Jorku, Nowy 

Jork – Opole 2002, ss. 614. 

 

Z rado ci  nale y powita  ukazanie si  d ugo oczekiwanej pracy, 

która b d c obiektywnym, opartym na ród ach dokumentem ak-

tywno ci polskiej emigracji w USA, jest te  doskona ym odzwier-

ciedleniem panuj cych tam stosunków wyznaniowych i roli Ko cio-

a w kszta towaniu struktur polonijnych skupionych wokó  parafii. 

Jest napisana j zykiem barwnym, ywym, nie pozbawionym osobi-

stych spostrze e , refleksji, uzupe nieniem s  zdj cia, tabele i wy-

kresy oraz nazwiska tych, którzy budowali od podstaw, i tych, któ-

rzy jeszcze yj  i pami taj  wiele. Praca, jak doskona y film doku-

mentalny, ale nie pozbawiony scenariusza, uchyla nam r bka tajem-

nic Polonii: ci kiej pracy, sukcesów, za ama  i wierno ci 

warto ciom wyniesionym z Macierzy. 

Praca sk ada si  ze wst pu, siedmiu rozdzia ów, wykazu róde   

i literatury, wykazu skrótów, zako czenia i co jest niezwykle cenne, 

indeksu nazwisk i wykazu zdj . We wst pie Autorka rzeczowo  

i syntetycznie ustosunkowa a si  do ju  istniej cej literatury i róde , 

które przebada a w trakcie kwerendy. Z ca  odpowiedzialno ci  

nale y stwierdzi , e dotychczas nikt wprost nie zajmowa  si  histo-

ri  ko cio ów i parafii polskich w Nowym Jorku w oparciu o tak 

szeroki materia  ród owy. Mo e to by  ju  „ostatni dzwonek”, aby 

dokumentacja nie zagin a w trakcie remontów plebani czy te  in-

nych „porz dków” przeprowadzanych w sekretariatach parafii.  

Z tre ci pracy dowiadujemy si , i  zastosowano metody w a ciwe 

naukom historycznym z uwzgl dnieniem metody krytyki róde  

polegaj cej na ocenie ich autentyczno ci i wiarygodno ci oraz po-

równaniu z innymi dokumentami tej epoki.  

Autorka za cel pracy postawi a „pokazanie polskich ko cio ów  

i polskich parafii w Nowym Jorku w ich wymiarze historycznym 
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oraz wskazanie ewolucji, której ulega y od za o enia a  do momentu 

zako czenia opracowania, czyli do 11 wrze nia 2001 roku”. W pra-

cy chodzi o 19 ko cio ów „zbudowanych przez polskich imigran-

tów” bez wzgl du na to, czy pracuj  w nich polscy kap ani czy te  

pos ugi kap a skie sprawuj  ksi a innych narodowo ci, czy s u  

celom kultowym lub te  innym, czy istniej  jeszcze, czy ju  ich nie 

ma. S usznie Autorka jako kryterium wyboru ko cio ów opisanych 

przyj a fakt „budowy ko cio a przez polskich imigrantów”, gdy  

problematyka powstania, funkcjonowania i zaniku parafii polonij-

nych jest zjawiskiem bardzo z o onym. Rozdzia  I wprowadzaj cy, 

zatytu owany W nowym wiecie, uwzgl dnia liczb  polskich parafii 

w Stanach Zjednoczonych, czas i miejsce ich tworzenia, przyczyny 

zanikania, wskazuje na rol  kap ana w procesie funkcjonowania 

parafii, rozumianej nie tylko jako o rodek ycia religijnego, ale tak-

e kulturotwórczego, narodowego, i w najszerszym tego s owa zna-

czeniu – spo ecznego. W pi ciu nast pnych ukazuje dzieje polskich 

ko cio ów w pi ciu dzielnicach Nowego Jorku: Manhattan, Bronx, 

Staten Island, Brooklyn i Queens. Wreszcie ostatni rozdzia  zosta  

zatytu owany: Ksi a pod aj  za lud mi. Przybli a on problem 

w drówki Polaków po ró nych dzielnicach Nowego Jorku, a wraz  

z nimi przemieszczania si  polskich parafii i ko cio ów.  

Dok adna lektura pracy dr Danuty Pi tkowskiej dostarcza dowo-

dów, i  literatura wiatowa wzbogaca si  o cenn  prac , jakiej ocze-

kiwa a od dawna nie tylko Polonia ameryka ska, macierzysty Kraj, 

a tak e szerokie rzesze czytelników, którzy kierowali si  lub nadal 

kieruj  stereotypami w ocenie Polaków za granic . Praca si ga do 

korzeni religijno ci spo ecze stwa polskiego, jego kultury, patrioty-

zmu, nie omijaj c wad i przywar narodowych. Jest ona dokumentem 

aktywno ci wiary polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki Pó nocnej. Obfituje w fakty, daty, liczby, nazwiska, 

wszystko w oparciu o dokumenty wyj te z archiwów publicznych  

i prywatnych. Do najbardziej wiarygodnych nale  ksi gi parafialne, 

które b d c dokumentami publicznymi i autentycznymi, z samego 

prawa gwarantuj  wiarygodno . Autorka nie poprzestaje na prezen-

tacji ich zawarto ci, ale stara si  wyci ga  wnioski, stawia  hipote-

zy, niekiedy pytania pozostaj ce bez odpowiedzi. Problematyka 

wynikaj ca z wpisów metrykalnych dotyczy nazwisk polskich na tle 
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ameryka skiego tygla j zykowego, pochodzenia spo ecznego emi-

gracji, wieku dzieci chrzczonych, fal emigracyjnych, skutków dzia-

ania ameryka skiego prawa imigracyjnego, zamo no ci, wykszta -

cenia, rodzajów uprawianej dzia alno ci zawodowej, pochodzenia 

spo ecznego, zamo no ci, wieku umieraj cych, a nawet chorób, na 

które chorowali polscy emigranci.  

Wszystkie inne dokumenty prywatne Autorka stara si  uwiary-

godni  szerok  gam  rodków dowodowych, jak: o wiadczenia 

naocznych wiadków, zeznania wspó cze nie yj cych potomków 

emigracji polskiej, inne dokumenty i okoliczno ci paralelne, wizje 

lokalne dokonywane przez sam  Autork , szczegó owe badanie 

najdrobniejszych inskrypcji, albumów, tabliczek donacyjnych, biu-

letynów parafialnych, kronik itp. Cz sto przytacza fragmenty doku-

mentów w oryginalnym brzmieniu sprzed 100 i wi cej lat.  

Przeprowadza ciekawe analizy przyczyn powstania, dzia alno ci 

i zaniku polskich parafii w Nowym Jorku. Za g ówne czynniki zani-

kania polskich parafii uwa a asymilacj  j zykow  oraz mobilno  

spo eczn  i przestrzenn , sk ad etniczny dzielnic, polityk  imigra-

cyjn  rz du ameryka skiego i nowe ustawy wprowadzaj ce system 

kwotowy i faworyzuj ce kraje pozaeuropejskie oraz okre lone elity 

ludzi wykszta conych, nap yw tzw. imigracji wewn trznej z Porto 

Rico, dezintegracja zwartych spo eczno ci, np. „wynoszenie” si  

bia ych (w tym Polaków) z dzielnic tradycyjnie zamieszka ych przez 

okre lone grupy etniczne do innych. Z analiz tych wy ania si  bar-

dziej wszechstronny i ró nobarwny opis przejawów dzia alno ci 

Polonii ameryka skiej. W pracy znajdujemy te  ciekawe spostrze-

enia na temat spo ecznego przekroju Polonii ameryka skiej w No-

wym Jorku. W starej Polonii przewa a y: bran a spo ywcza, prze-

mys owa, us ugowa, praca najemna, sprz tanie mieszka ; natomiast 

brak by o lekarzy, dentystów, piel gniarek, in ynierów. Ta sytuacja 

zmieni a si  po przybyciu emigracji postsolidarno ciowej. Zacz li 

si  pojawia  informatycy, in ynierowie, lekarze, piel gniarki, wiele 

osób znaj cych j zyk angielski albo podejmuj cych trud jego przy-

swojenia. Tym samym procesy asymilacyjne z miejscowym spo e-

cze stwem przebiegaj  szybciej. 

U yte w tytule pracy wyra enie „ko cio y polskie” Autorka ro-

zumie szeroko omawiaj c nie tylko budynek z jego wystrojem ze-
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wn trznym, wewn trznym, stanem zachowania, ale tak e omawia 

poszczególne parafie polskie z ich religijnymi i pozareligijnymi 

formami dzia ania. W ród tych ostatnich omawia dzia alno  spo-

eczn  (ró nego rodzaju stowarzyszenia maj ce na celu niesienie 

pomocy charytatywnej, o wiatowej, kulturalnej czy prawnej). Au-

torka s usznie pisze: „ka dy ko ció  polski na ameryka skiej ziemi 

jest swoistego rodzaju sanktuarium naszej historii w tym kraju”. 

Ponadto Autorka po wi ca wi cej miejsca niektórym wybitniejszym 

kap anom, „szale com Bo ym”, kap anom akceptowanym przez 

okre lon  spo eczno , pracuj cym w polskich ko cio ach. Ich ycie 

i dzia alno  wpisa y si  na trwa e w dzieje tych ko cio ów i spo-

eczno ci parafialnych. To oni byli i s  inicjatorami ró nych form 

dzia alno ci spo ecznej skupisk polonijnych. Od zaanga owania  

i pomys owo ci kap ana zale y w du ej mierze stan nie tylko bu-

dynku ko cielnego, ale i obraz aktywno ci danej parafii. Z tych 

przyczyn zas uguj  na ocalenie od zapomnienia. Ksi ka pokazuje 

bogactwo form ycia polonijnego, skupionego lub zainicjowanego 

w polskich ko cio ach Nowego Jorku. 

Autorka stawia wiele pyta  i stara si  odpowiedzie  na nie. Nie-

kiedy wprost przyznaje, e pewne tezy s  ju  nie do udowodnienia. 

W ten sposób praca nabiera waloru naukowego i sama staje si  do-

kumentem. Autorka jest znana w Stanach Zjednoczonych z licznych 

publikacji naukowych i popularnonaukowych, artyku ów, reporta y 

i wywiadów. Posiada dobre przygotowanie od strony warsztatowej. 

Obfite przypisy uwiarygodniaj  wywody, a odpowiednio zastoso-

wany system skrótów sprawia, e liczne przypisy i odsy acze nie s  

uci liwe w czytaniu. Tre  pracy zosta a podzielona na czytelne  

i logicznie powi zane ze sob  rozdzia y. Wewn trz rozdzia ów 

znajdujemy wiele zgrabnie pomy lanych podtytu ów u atwiaj cych 

zrozumienie tre ci. J zyk jest p ynny, obrazowy, obfituj cy w po-

równania, przeno nie, a forma skrótów my lowych (j zyk encyklo-

pedyczny) nie razi, lecz przeciwnie, pozwala przekaza  du o tre ci 

przy stosunkowo niewielkiej obj to ci dzie a, co sprawia, e lektura 

pracy staje si  przyjemno ci .  

Zalet  pracy jest te  osobiste zaanga owanie i entuzjazm Autor-

ki, widoczne na stronach ksi ki w postaci w asnych refleksji, filo-

zoficznych uwag. Na uwag  zas uguje tak e du y obiektywizm 
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prowadzonych wywodów, rozwa anie ró nych racji, szukanie przy-

czyn okre lonych zjawisk czy faktów, umiej tne wyci ganie wnio-

sków z dost pnej dokumentacji. W sumie praca, cho  jest dokumen-

tem, przybiera niekiedy form  eseju, który czyta si  z zaintereso-

waniem. 

Z punktu widzenia metodologicznego listy wpisów metrykalnych 

(ochrzczonych, za lubionych i zmar ych), listy ofiarodawców lepiej 

by oby umie ci  w przypisach, za  w tek cie pozostawi  opracowa-

nie wniosków. Przychylam si  jednak do metody zastosowanej w 

pracy, aby w tek cie pozostawi  te zestawienia, a to z uwagi na czy-

telnika, którym g ównie b dzie osoba posiadaj ca polskie korzenie  

i która b dzie szuka a tam swoich przodków czy dla rekonstrukcji 

drzewa genealogicznego, czy dla uzupe nienia historii swej rodziny. 

Autorka o sprawach skomplikowanych potrafi pisa  prosto i zro-

zumiale dla ka dego cz owieka. Praca jest adresowana do szerokie-

go kr gu czytelników, interesuj cych si  dziejami naszego wy-

chod stwa na ziemi ameryka skiej, a tak e do samej Polonii poszu-

kuj cej swoich korzeni, swojej to samo ci i systemu warto ci, który 

ubogaca ró norodno  kultury nowego kraju o elementy nowe, po-

zytywne, b d ce dorobkiem naszej ponadtysi cletniej historii. Ba-

dacze problemów funkcjonowania prawa i polityki pa stwa demo-

kratycznego w stosunku do wyzna  religijnych nie mog  pomin  

lektury tej pracy. 

Henryk Misztal 
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Studia z Prawa Wyznaniowego 
Tom V – 2002 

 

 
 
 

La libertà religiosa negli insegnamenti di Giovanni Paolo II 

(1978-1998), a cura di Alessandro Colombo, Milano: Vita e Pen-

siero 2000, ss. 287. 

 

Ochrona i zabezpieczenie wolno ci religijnej ka dego cz owieka 

nale  do tych tematów, którym Jan Pawe  II po wi ci  szczególnie 

wiele uwagi podczas swego dotychczasowego pontyfikatu, konty-

nuuj c i rozwijaj c nauczanie swoich poprzedników, a w szczegól-

no ci my l soborow , wyra on  w deklaracji Dignitatis humanae. 

Ojciec w. niejednokrotnie podkre la , e prawo do wolno ci religij-

nej ma charakter uniwersalny, wynika bowiem z samej godno ci 

osoby ludzkiej. Promocja tego prawa – stanowi c postulat jasno 

wynikaj cy z Ewangelii – nale y wi c do istoty misji Ko cio a. 

Zgodnie z nauczaniem Jana Paw a II prawo do wolno ci religijnej 

wi e si  z obowi zkiem coraz g bszego poznawania prawdy  

i trwania przy niej, a tak e jej g oszenia i obrony, z wykluczeniem 

jednak metod przeciwnych duchowi ewangelicznemu. Z godno ci  

osoby ludzkiej wi e si  bowiem prawo do wolnego dokonywania 

wyborów.  

Znaczenie nauczania papieskiego wykracza dzi  znacznie poza 

sfer  wewn trzko cieln , stanowi c swego rodzaju zaproszenie do 

dialogu pomi dzy Ko cio em a wspó czesnym wiatem. Dialog  

ten, oparty na uznaniu godno ci ka dego cz owieka i wynikaj cych 

z niej praw oraz obejmuj cy swym zakresem coraz szersze kr gi, 

wydaje si  niezb dny w procesie kszta towania cywilizacji zgodnie 

z wymogami wynikaj cymi z szacunku dla ka dej osoby ludzkiej. 

Niebagatelne znaczenie przypisa  za  nale y powszechnemu uzna-

niu prawa do wolno ci religijnej. Jak zauwa a Ojciec w., narusza-

nie tego prawa stanowi bowiem cz ste ród o gro nych konfliktów, 

natomiast jego zagwarantowanie wydatnie przyczynia si  do wzro-

stu dobra wspólnego. 
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Wydarzenia wspó czesnego wiata wymownie potwierdzaj  ak-

tualno  papieskiego nauczania o wolno ci religijnej. Z uznaniem 

nale y wi c przyj  publikacj  La libertà religiosa negli insegna-

menti di Giovanni Paolo II (1978-1998), która powsta a w odpowie-

dzi na postulat skompletowania dotychczasowych wyst pie  Ojca 

w. Jana Paw a II dotycz cych tej problematyki.  

Prezentowany zbiór przygotowany zosta  w ramach aktywno ci 

Centrum Bada , dzia aj cego przy Uniwersytecie Katolickim w 

Mediolanie (Il centro di ricerche per lo studio della dottrina sociale 

della Chiesa). Za cel statutowy tego Centrum przyj to pog bianie 

doktryny spo ecznej Ko cio a oraz jej upowszechnianie, zwracaj c 

szczególn  uwag  na tematy odznaczaj ce si  aktualno ci  w wy-

miarze mi dzynarodowym. Jednym ze sposobów realizacji celów 

statutowych jest publikacja materia ów ród owych, a prezentowany 

zbiór wypowiedzi Jana Paw a II dotycz cych wolno ci religijnej  

z lat 1978-1998 jest ju  kolejnym opracowaniem w tej serii. 

Ca o  zebranych materia ów podzielono na dwie grupy. Na 

cz  pierwsz , zatytu owan  Documenti, sk adaj  si  u o one chro-

nologicznie pe ne teksty 10-ciu wyst pie  papieskich, które w ca o-

ci po wi cone zosta y kwestiom zwi zanym z wolno ci  religijn  

(s. 1-57). W ród nich znajduj  si  nie tylko takie, które – ze wzgl du 

na swój charakter – s  do  powszechnie znane (jak Dokument Sto-

licy Apostolskiej o wolno ci religijnej z 1 wrze nia 1980 r. czy te  

Or dzia na wiatowy Dzie  Pokoju z lat 1987, 1991, 1999). W ca-

o ci opublikowano równie  wypowiedzi Ojca w. skierowane do 

w szych gremiów przy okazji ró nego rodzaju spotka  czy kongre-

sów. W ród nich wymieni  nale y przede wszystkim or dzie do 

prawników wyg oszone w dniu 10 marca 1984 r., przemówienie do 

korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostol-

skiej w dniu 9 stycznia 1989 r. oraz przes anie skierowane do 

uczestników Kongresu „Secolarismo e libertà religiosa” w dniu  

7 grudnia 1995 r.  

Druga cz  omawianej publikacji, zatytu owana Racolta di testi, 

to obszerny zbiór uporz dkowanych chronologicznie 409-ciu frag-

mentów ró norodnych wypowiedzi papieskich, w których podj ty 

zosta  temat wolno ci religijnej (s. 59-264). W ród opublikowanych 
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materia ów znajduj  si  teksty wyj te z listów, adhortacji, encyklik  

i innych dokumentów papieskich oraz fragmenty homilii i przemó-

wie  wyg oszonych przez Jana Paw a II. W tej grupie znajduj  si  

równie  liczne przes ania skierowane przez Ojca w. do Polaków, 

przede wszystkim podczas pielgrzymek do Ojczyzny. W niektórych 

przypadkach zastosowano jednak b dn  pisowni  polskich nazw, 

co mo e nawet utrudnia  identyfikacj  oznaczonych w ten sposób 

przedmiotów (np. „Solidarnosch”, „Przemysàl”).  

Jako kryterium wyboru materia ów zamieszczonych w drugiej 

cz ci opracowania przyj to wyst powanie okre lenia „wolno  

religijna” lub innego, maj cego analogiczne znaczenie (np. „wol-

no  religii”). Dzi ki temu prezentowany zbiór ma charakter kom-

pletny. W ród opublikowanych fragmentów wyst pie  Ojca w. s  

bowiem nawet takie, w których temat wolno ci religijnej poruszony 

zosta  jedynie incydentalnie. Zapewne zwyk ym przeoczeniem jest 

natomiast umieszczenie w tej cz ci opracowania wyj tku z Or dzia 

na wiatowy Dzie  Pokoju z roku 1999, mimo tego, e ca y tekst 

Or dzia zamieszczony zosta  ju  wcze niej. 

Ksi ka wyposa ona zosta a równie  w pomocne indeksy. Naj-

bardziej rozbudowany jest indeks przedmiotowy (s. 277-287) oraz 

indeks nazw geograficznych (s. 267-271). Redaktor zdecydowa  

ponadto o sporz dzeniu osobnych indeksów dotycz cych Ko cio a 

katolickiego (s. 273) oraz inicjatyw mi dzynarodowych (s. 275). 

Podzia  hase  pomi dzy poszczególne wykazy nie zosta  jednak 

dokonany w pe ni konsekwentnie, co w pewnym stopniu podwa a 

trafno  przyj tych rozwi za . W indeksie przedmiotowym, ale nie 

w tym po wi conym Ko cio owi katolickiemu, znajduje si  np. 

has o „diecezje” czy te  „nauka spo eczna Ko cio a”. Nie zmienia  

to faktu, e wszystkie wymienione indeksy mog  si  okaza   

bardzo po yteczne, zw aszcza przy aspektywnym badaniu nauczania 

papieskiego. 

Publikacja materia ów ród owych, a zw aszcza ich kompletnych 

zbiorów, zawsze przyczynia si  do upowszechnienia wiedzy oraz 

stanowi impuls do dalszej refleksji o charakterze naukowym. Funk-

cje te niew tpliwie spe ni równie  prezentowany zbiór wypowiedzi 

Jana Paw a II na temat wolno ci religijnej. Publikacja ta winna by  
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przyj ta z uznaniem równie  z innych powodów. Jest ona bowiem 

potrzebnym wiadectwem wk adu Stolicy Apostolskiej w zagwaran-

towanie we wspó czesnym wiecie praw wynikaj cych z godno ci 

osoby ludzkiej. Powtórne odczytanie nauczania papieskiego mo e 

si  nadto przyczyni  do pe niejszej recepcji proponowanych rozwi -

za  zarówno na p aszczy nie mi dzynarodowej, jak i w krajowych 

porz dkach prawnych. 

Piotr Stanisz 
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Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. Veinte 

años de vigencia, Madrid 2001, ss. 212. 

 
Dnia 28 lipca 1976 r. podpisany zosta  uk ad podstawowy mi -

dzy pa stwem hiszpa skim a Stolic  Apostolsk . Zawarto w nim 
deklaracj  zasad, na których opiera  si  b d  wzajemne relacje. 
Przyj cie w 1978 r. nowej Konstytucji – wskutek zmian politycz-
nych – wyznaczy o nowe szlaki dla uregulowania spraw szczegó o-
wych. Istotne by o okre lenie, e Królestwo Hiszpanii jest demokra-
tycznym pa stwem prawa, które za najwy sze warto ci swojego 
porz dku prawnego uznaje wolno , sprawiedliwo , równo   
i pluralizm polityczny (art. 1.1), w tym wolno  religijn  i kultu, 
zarówno w wymiarze indywidualnym, jak te  wspólnotowym  
(art. 16.1).  

Na tych zasadach opieraj  si  przepisy czterech nowych uk a-
dów: w sprawach prawnych, nauczania i kultury, duszpasterstwa 
wojskowego i s u by wojskowej duchownych i zakonników oraz  
w materii ekonomicznej, podpisanych 3 stycznia 1979 r., a ratyfi-
kowanych 4 grudnia tego  roku. 

Po dwudziestu latach od wej cia w ycie wymienionych wy ej 
uk adów, z inicjatywy Konferencji Episkopatu odby o si  sympo-
zjum (20-21 pa dziernika 2000 r.), z którego materia y zosta y  
opublikowane rok pó niej przez Rad  do Spraw Prawnych Konfe-
rencji Episkopatu Hiszpanii kierowan  przez abpa Luisa Martíneza 
Sistacha. 

W publikacji zastosowano uk ad materia u wed ug przebiegu ob-
rad. Zatem mamy teksty wyst pie  na otwarcie (3, s. 7-19), wyk a-
dów (3, s. 23-110) oraz sprawozda  z debat okr g ego sto u ( cznie 
5, s. 113-199) i zamkni cia (1, s. 203-205). 

Sympozjum odbywa o si  pod auspicjami Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych i Konferencji Episkopatu. Minister Spraw Zagra-



W. Bar 262

nicznych Josep Piqué y Campos wskaza  na ród a obowi zuj cych 
regulacji, w tym decyzje Soboru Watyka skiego II, jak te  uznanie 
przez obie strony, i  wolno  religijna jest podstawowym prawem 
cz owieka i z tego te  wyp ywa niezale no  dzia ania Ko cio a  
i spo eczno ci politycznej. Podkre li , e 20 lat zdrowej wspó pracy, 
zgodnie z art. 16.3 Konstytucji, jest zupe nie zgodne z bezwyzna-
niowo ci  pa stwa. Nowe szlaki do zmiany poprzedniej sytuacji, do 
rozdzia u kompetencji, wyznaczy y wspomniane uk ady. W sytu-
acjach spornych z pomoc  spieszy y trybuna y hiszpa skie.  

Przewodnicz cy Konferencji Episkopatu Hiszpanii kard. Anto-
nio-María Rouco Varela przypomnia , e jest to drugie sympozjum 
przegl dowe (pierwsze by o w 10-lecie uk adów). Wskaza  te  na 
najtrudniejszy obszar w aktualnej sytuacji stosunków pa stwowo-
ko cielnych – nauczanie religii i moralno ci katolickiej w ramach 
programów szkolnych, oczekuj c, e wymiana my li uczonych za-
owocuje propozycj  rozwi za  zgodnych z liter  i duchem regulacji 
konstytucyjnych i umów bilateralnych. 

Za tekst podstawowy, konieczny dla czytelnika spoza Hiszpanii, 
uzna  nale y wyk ad prof. J. Giméneza y Martíneza de Carvajal  
z Wydzia u Nauk Politycznych i Socjologii Universytetu Complu-
tense w Madrycie, na temat natury prawnej, znaczenia i struktury 
uk adów. W pierwszej cz ci przedstawi  ewolucj  w stosunkach 
pa stwa i Ko cio a od konkordatu z 1953 r. do 1979 r., z podkre-
leniem roli w tej reformie ustawy z 28 czerwca 1967 r. o wolno- 

ci religijnej oraz rozpocz tych rok pó niej negocjacji w sprawie  
zmiany konkordatu, po li cie papie a Paw a VI do gen. Franco  
z 29 kwietnia 1968 r.  

W wyst pieniu tym otrzymujemy te  syntetyczn  prezentacj  
róde  prawnych aktualnego systemu polityczno-religijnego Hiszpa-

nii. Najwy sz  rang  zajmuje w nim Konstytucja z 1978 r. Oprócz 
przywo ywanego ju  artyku u 16, w którym jednoznacznie zapisano, 
e adne wyznanie nie b dzie mia o charakteru pa stwowego, istot-

ne z punktu prawa wyznaniowego s  normy zawarte w artyku ach: 
18 (prawo do intymno ci), 20 (prawo do wypowiedzi i komuniko-
wania si ), 21 (prawo do zgromadze ), 22 (prawo do stowarzyszania 
si ), 24 (prawo do ochrony i tajemnicy zawodowej), 27 (prawo do 
edukacji), 30 (prawo do sprzeciwu sumienia), 34 (prawo do funda-
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cji). W adze publiczne s  zobowi zane do stwarzania takich warun-
ków, by wolno  i równo  jednostek oraz grup by a realna i owoc-
na (art. 9.2). Równo  wobec prawa i zakaz dyskryminacji z powo-
dów religijnych zosta y zapisane w art. 14. Wszystkie normy odno-
sz ce si  do praw i wolno ci fundamentalnych maj  by  interpre-
towane zgodnie z Powszechn  Deklaracj  Praw Cz owieka oraz 
uk adami mi dzynarodowymi, których stron  jest Hiszpania  
(art. 10.2). 

Drug  grup  regulacji stanowi 5 uk adów ze Stolic  Apostolsk   
z lat 1976 i 1979. 

Legislacj  uzupe niaj  dokumenty mi dzynarodowe, które s  nie 
tylko kryterium interpretacji prawa wewn trznego zgodnie z art. 
10.2 Konstytucji, ale te  normami przynale cymi do porz dku 
prawnego pa stwa, je li tylko zosta y do niego w czone zgodnie  
z art. 96.1 tej e Konstytucji. W interesuj cej nas materii wa ne s  
równie  ustawy: nr 7 (Ley Orgánica) z 5 lipca 1980 r. o wolno ci 

religijnej oraz nr 24, 25 i 26 z 10 listopada 1992 r. zatwierdzaj ce 
uk ady o wspó pracy zawarte ze wspólnotami ewangelickimi, islam-
skimi i gminami ydowskimi. 

Autor sprowadzi  do czterech zasady kierunkowe hiszpa skiego 
porz dku prawnego w materii wyznaniowej: 1) zasada wolno ci 
religijnej jako prawo fundamentalne osoby; 2) zasada niekonfesyj-
no ci lub neutralno ci religijnej pa stwa; 3) pozytywna ocena religii 
dla funkcjonowania spo eczno ci; 4) zasada wspó pracy mi dzy 
pa stwem i ko cio ami oraz zwi zkami religijnymi. 

Przedstawiaj c porz dek prawny Ko cio a katolickiego prof.  
J. Giménez wprowadzi  w system konkordatowy, wskaza  na natur  
zawartych uk adów jako traktatów mi dzynarodowych, stosownie 
do Konwencji wiede skiej z 23 maja 1969 r. (art. 26-27) oraz Kon-
stytucji hiszpa skiej (art. 96.1), jak te  wykaza  obowi zywanie ich 
na ca ym terytorium Hiszpanii, bez wzgl du na regulacje w innych 
ustawach. Oczywi cie na poziomie autonomii mog  by  zawierane 
umowy, ale z poszanowaniem zasad podstawowych uk adów.  

Interpretacja uk adów ma si  odbywa  zgodnie ze standardami 
okre lonymi w Konwencji wiede skiej (art. 31nn) oraz przepisów 
samych uk adów. W 1981 r. utworzono komisj  mieszan  „Ko ció -
Pa stwo” na poziomie mi dzynarodowym, która do 1987 r. zebra a 
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si  dziewi ciokrotnie. Od 1983 r. istnieje komisja „Biskupi-Rz d”, 
która sta a si  w du ej mierze substytutem dla tej z poziomu mi -
dzynarodowego, „martwej” od 15 lat. Na poziomie narodowym 
istnieje te  jedna wyspecjalizowana komisja mieszana do spraw 
dziedzictwa historycznego, artystycznego i archiwalnego Ko cio a, 
utworzona zgodnie z art. 15.2 uk adu o nauczaniu i kulturze.  

Wydawa oby si , e powtarzaj ce si  w uk adach unormowania 
o rozwi zywaniu kwestii spornych przy interpretacji i stosowaniu w 
duchu porozumienia mi dzy umawiaj cymi si  stronami b d  wy-
starczaj ce. ycie okaza o si  o wiele bogatsze od teorii, st d w 
programie sympozjum znalaz  si  referat prof. Carmelo de Diego 
Lora z Uniwersytetu Navarra (Pamplona) – Los acuerdos en las 

sentencias de los tribunales españoles. Referent ograniczy  si  do 
prezentacji wybranych sentencji o: wykonywaniu w porz dku cy-
wilnym decyzji w adz ko cielnych, nauczaniu religii katolickiej w 
centrach publicznych (kszta cenie i zatrudnianie nauczycieli religii), 
nauczaniu alternatywnym dla religii katolickiej, okre laniu celów 
religijnych i odmowie wpisów do rejestrów osób prawnych. Analiz  
wszystkich sentencji wydanych przez Trybuna  Konstytucyjny, od 
pierwszej w 1981 r. do lipca 1997 r., zawiera opracowanie J. Calvo-
Álvareza – Los principios del derecho eclesiástico español en las 

sentancias del Tribunal Constitucional (Pamplona 1999).  
 M. Baena del Alcázar prezentuje wp yw umów ze Stolic  Apo-

stolsk  na prawo wspólnot autonomicznych. S  cztery materie wyli-
czone w uk adach, które le  w kompetencjach w adz autonomicz-
nych: sprawy zwi zane z pos ug  religijn  w szpitalach, dzia alno  
dobroczynna i charytatywna, dzia alno  w rodkach komunikowa-
nia masowego oraz dziedzictwo kulturalne i artystyczne (art. 4 i 5 
uk adu o kwestiach prawnych, art. 14 i 15 uk adu o nauczaniu i kul-
turze). W tej z ostatnich materii zawarto najwi cej – 17 – umów 
rozwijaj cych postanowienia uk adów ze Stolic  Apostolsk . Pro-
mulgowano te  trzy akty rangi ustawowej (Cataluña, Valencia  
i Castilla-La Mancha). 

Drug  najobszerniejsz  cz ci  publikacji s  relacje z obrad 
dwóch okr g ych sto ów. W pierwszym z nich dyskutowano nad 
realizacj  konwencji w zakresie stowarzysze  i fundacji katolickich, 
a tu nad kwestiami nabywania osobowo ci prawnej, wpisów do 
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rejestru pa stwowego, rozstrzygania o celach religijnych, hierarchii 
ko cielnych osób prawnych. W tym zakresie teksty paktów nie by y 
jednakowo interpretowane, powo ana komisja na szczeblu mi dzy-
narodowym nie dzia a a w a ciwie, st d zg oszono postulat powo a-
nia nowej oraz zebrania spraw i przedstawienia ich Stolicy Apostol-
skiej celem renegocjacji zapisów.  

Drugim tematem w ramach pierwszego okr g ego sto u by a 
sprawa dzia alno ci charytatywnej Ko cio a, miejsca jego instytucji 
w publicznym systemie asystencji socjalnej i zachowania autonomii. 
Zwrócono uwag , e problemy w stosowaniu uk adów s  zwi zane 
m.in. z „rentowno ci ” wyborcz  publicznych spraw socjalnych dla 
partii politycznych. Nie uznaje si  za korzystne oddania tych spraw 
do kompetencji autonomii; raczej to komplikuje, a nie u atwia dzia-
alno  jednostek ko cielnych i tym samym stosowania nie tylko 

litery, ale i ducha uk adów. W zakresie finansowym zdecydowanie 
przychylniej traktowane s  przez w adze organizacje pozarz dowe 
ni  religijne. 

Ostatnim z poruszanych w tym kr gu by  temat Nauczanie religii 

katolickiej w centrach publicznych. Sprawozdanie jest najpe niejsze: 
prezentuje stan prawny i faktyczny w zakresie nauczania wiary  
i moralno ci katolickiej, kszta cenia i zatrudniania nauczycieli. 
Stwierdzono, e wa na jest regulacja prawna, ale istotne jej uznanie 
i wola wype niania. 

W ramach drugiego okr g ego sto u przedyskutowano sprawy 
zwi zane ze rodkami komunikowania masowego oraz dziedzictwa 
artystycznego i kulturalnego. W porównaniu do poprzednich relacje 
s  lakoniczne. 

Na zako czenie sympozjum M. Montiero de Castro, Nuncjusz 
Apostolski w Hiszpanii, przedstawi  najnowsze uk ady bilateralne, 
w których stron  jest Stolica Apostolska, wskazuj c na aktualno  
tej formy uk adania stosunków w sprawach wyznaniowych. W do-
wiadczeniu hiszpa skim podkre li  nowo , jak  jest rozwój pak-

tów na drodze dialogu lokalnych w adz cywilnych i ko cielnych. 
Mimo trudno ci uzna , e realizowany jest duch i litera paktów. 

Dzi ki publikacji akt sympozjum otrzymali my interesuj c  lek-
tur , chocia  zró nicowan  w stylu i dok adno ci prezentowania 
materia u. Na szczególn  nasz  uwag  zas uguj  referaty prof.  
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J. Gimeneza i prof. M. Baena, opatrzone notami ród owymi; nato-
miast z okr g ego sto u relacja M. Rosy de la Cierva o edukacji reli-
gijnej.  

Oczywi cie wielow tkowy materia  jest wielk  syntez  stanu 
prawnego i faktycznego, ale mo e dobrze s u y  do dalszych stu-
diów; szczególnie inspiruje do studiów porównawczych. Publikacja 
b d ca owocem jubileuszowego spotkania naukowego uzupe nia 
m.in. podstawowe dzie o z zakresu prawa wyznaniowego w j zyku 
hiszpa skim, którego autorem jest Dionisio Llamazares Fernadnez – 
Derecho de la libertad de conciencia. T. 1. Libertad de conciencia y 

laicidad, Madrid 1997; T. 2. Libertad de conciencia, identidad per-

sonal y derecho de asociación, Madrid 1999. 

Wies aw Bar  



Studia z Prawa Wyznaniowego 
Tom V – 2002 

 

 
 
 

Stefano Ceccanti, Una libertà comparata. Libertà religiosa, 

fondamentalismi e società multietniche, Bologna 2001, ss. 253, 

nlb. 9. 

 

W ród dyskusji nad integracj , globalizacj  pojawia si  równie  

w tek religijny, jako charakterystyczny i istotny dla zachowania 

w asnej to samo ci poszczególnych wspólnot narodowych. Jedno-

cze nie dyskutuje si  coraz wi cej nad zagadnieniem wolno ci reli-

gijnej w spo eczno ciach wielokulturowych, zró nicowanych reli-

gijnie, nad prawn  jej ochron .  

Wyrazem takich dyskusji jest m.in. ksi ka Una libertà compa-

rata. Libertà religiosa, fondamentalismi i società multietniche, wy-

dana w Bolonii przez spó k  wydawnicz  Il Mulino. Autorem publi-

kacji jest Stefan Ceccanti – profesor prawa publicznego porów-

nawczego w Uniwersytecie Bolo skim, Wydzia u Nauk Politycz-

nych w Forlí. Wcze niej opublikowa  m.in. Le istituzioni della 

democrazia tra crisi e riforma (1991), La forma di governo parla-

mentare in trasformazione (1997), a wspólnie z O. Massari i G. 

Pasquino Semipresidenzialismo. Analisi delle esperienze europee 

(1996). Zauwa amy wi c, e autorem jest badacz do wiadczony w 

komparatystyce. 

Na struktur  tomu sk adaj  si  cztery rozdzia y, obszerne zako -

czenie oraz wybrana literatura. Pierwsza cz  (s. 9-31) jest wpro-

wadzeniem do zachodniego modelu wolno ci religijnej, pocz wszy 

od definicji samej wolno ci religijnej, jak te  wyznaniowo ci oraz 

wrogiego separatyzmu. Autor wskazuje na elastyczno  poj cia, na 

dynamiczny charakter wolno ci. Podkre la, e odchodzi si  od trak-

towania prawa do wolno ci religijnej jako prawa wy cznie indywi-

dualnego, a wyrazem tego s  cho by przepisy Deklaracji o zwalcza-

niu wszelkich form dyskryminacji i nietolerancji z przyczyn religij-
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nych i przekona  przyj tej 25 listopada 1981 r. przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ. 

W rozdziale drugim (s. 33-74) rozpatruje zachodnioeuropejsk  

tradycj  wyznaniow  w pa stwie konstytucyjnym w odniesieniu do 

islamu. Odpowiedzi na pytanie, czy dystans z islamem jest cech  

sta , s u  analizy dokumentów traktuj cych o prawach cz owieka, 

w tym prawa do wolno ci religijnej, wyros ych z tradycji zachodniej 

(Powszechna Deklaracja Praw Cz owieka – 1948, Pakty Praw Cy-

wilnych i Politycznych oraz Ekonomicznych, Spo ecznych i Kultu-

ralnych z 1966, Europejska Konwencja Praw Cz owieka – 1950). 

Charakterowi prawnemu wi kszo ci z nich, ci le wi cemu stro-

ny, nie odpowiadaj  podstawowe dokumenty islamskie o prawach 

cz owieka. Autor ogranicza si  do prezentacji dwóch: Powszechnej 

Deklaracji Islamskiej Praw Cz owieka opublikowanej przez Islam-

sk  Rad  Europy i przedstawionej w Pary u w UNESCO 19 wrze-

nia 1981 r. oraz Deklaracj  Praw Cz owieka w Islamie Konferencji 

Pa stw Islamskich, która zosta a przyj ta na posiedzeniu ministrów 

spraw zagranicznych OCI obraduj cych w dniach 31 lipca – 4 sierp-

nia 1990 r. w Kairze. Dokument organizacji licz cej aktualnie 57 

pa stw cz onkowskich, zamieszkiwanych przez prawie miliard lu-

dzi, ma charakter oficjalny. Cech  wspóln  dokumentów jest pod-

kre lenie, e interpretacja poszczególnych przepisów mo e si  do-

konywa  wy cznie w zgodzie z prawem islamskim – szariatem: 

„Wszystkie prawa i wolno ci og oszone w tym dokumencie b d  

podporz dkowane dyspozycjom prawa islamskiego. Szariat jest 

jedynym ród em odniesienia przy interpretacji i wyja nianiu które-

gokolwiek artyku u deklaracji” (art. 24, 25 Deklaracji z 1990 r.). 

Ponadto wielokrotnie cytuje si  w nich przepisy Koranu.  

W interesuj cej nas materii Deklaracja z 1981 r. podaje: „Ka dy 

cz owiek ma prawo my le  i wierzy , a poza tym wyra a  to co 

my li i w co wierzy, w czym nikt nie mo e go ogranicza  czy zaka-

zywa  mu, ale zawsze w granicach okre lonych przez prawo islam-

skie. Nikt te  nie ma prawa propagowa  b du lub szerzy  tego, co 

mog oby narusza  moralno  lub upokarza  wspólnot  islamsk : 

je li ob udnicy i ci, w których sercach jest ta choroba, jak i ci, którzy 

szerz  niepokoje w Medynie, nie zaprzestan  swoich poczyna , to 

My pobudzimy ciebie do wyst pienia przeciw nim. Wtedy oni pozo-
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stan  z tob  w s siedztwie niewiele czasu. Przekl ci! Gdziekolwiek 

si  znajd , zostan  schwytani i zabici bez lito ci (33,60-61)” (art. 

12); „Ka da osoba dysponuje wolno ci  wierzenia, jak te  wolno-

ci  kultu wed ug swej wiary: Wy macie wasz  religi , a ja mam 

swoj  religi  (109,6)” (art. 13). Duch tych regulacji znajduje si  w 

Deklaracji Konferencji Islamskiej z 1990 r. aden z islamskich do-

kumentów do uprawnie  przedmiotowych nie zalicza prawa do 

zmiany religii, poniewa  „Islam jest naturaln  religi  cz owieka. Nie 

mo e podlega  jakiejkolwiek presji. Ubóstwo czy ignorancja nie 

b d  wykorzystywane dla zmiany religii lub przyj cia ateizmu” (art. 

10 Deklaracji kairskiej).  

Ma e stwo w islamie poddane jest powszechnie prawu religij-

nemu. Muzu manka nie mo e poj  za m a wyznawcy innej religii 

lub ateisty, m czyzna mo e poj  za on  kobiet  spo ród „ludzi 

ksi gi” ( ydów, chrze cijan). Prawo islamskie pozwala tak e na 

poligami  (do czterech on), co jest bardzo odleg e od kultury za-

chodniej (por. art. 19 Deklaracji z 1981 r.). 

W przeciwie stwie do kultury chrze cija skiej, charakteryzuj cej 

si  otwart  postaw  wobec katalogu praw cz owieka, kultura mu-

zu ma ska podporz dkowuje go wy cznie prawu islamskiemu. 

W ko cowej cz ci rozdzia u Autor przybli a wyznaniowe teksty 

w konstytucjach pa stw Unii Europejskiej. Czyni to w wielkiej syn-

tezie. Zreszt  to zagadnienie zosta o ju  bardzo dobrze opracowane 

cho by w ksi ce pod red. G. Robbersa – Stato e Chiesa 

nell`Unione Europea (1996), S. Ferrariego i I. C. Ibána – Diritto e 

religione in Europa occidentale (1997), recenzowanej w tomie 2 

„Studiów z Prawa Wyznaniowego”, a ostatnio przez R. Costamagn  

– Unione Europea e confessioni religiose (2002). 

W rozdziale trzecim i czwartym poznamy histori  i dynamik  

zmian w wybranych porz dkach prawnych. W trzecim (s. 75-131) 

ukazany zosta  kryzys modelu rozdzia u wrogiego (nieprzyjaznego), 

poczynaj c od modelu-matki, tj. francuskiego. Wyj tkowo szeroko 

potraktowane zosta o zagadnienie wychowania i edukacji w syste-

mie laickim, w tym ustawodawstwo powojenne, „zmi kczaj ce” 

laicko  w sensie negatywnym oraz znaczenie ustawy Debré, zrywa-

j cej z surow  separacj  mi dzy nauczaniem publicznym i prywat-

nym. Oczywi cie model neutralno ci szkolnej w materii wyznanio-
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wej nie jest wolny od problemów, ale dostrzega si  w nim wa n  

funkcj  religii, czego wyrazem by a propozycja ministra o wiaty w 

ostatnim socjalistycznym rz dzie, by wprowadzi  we wszystkich 

typach szkó  przedmiot o historii religii, jako obligatoryjny. 

 Analizuj c rosyjski model uk adania spraw wyznaniowych po 

1989 r., Ceccanti uwa a, e w pocz tkach wyra ne by o ukierunko-

wanie na przyj cie standardów zachodnich. Jednak pó niejsze 

wp ywy prawos awia na polityków i nowelizacje ustaw doprowadzi-

y do tego, e po roku 1997 mo na mia o mówi  o przej ciu od 

ateizmu pa stwowego do rekonfesyjno ci. 

W przypadku Meksyku podstaw  prawn  do radykalnej separa-

cji, przy antagonizuj cych unormowaniach, by a konstytucja z 1917, 

nadal obowi zuj ca, cho  w interesuj cej nas materii istotnie zre-

formowana w kwietniu 1992 r., po dwóch wizytach papie a Jana 

Paw a II w tym kraju. Obywatele mog  wreszcie stowarzysza  si  

tak e na podstawie wi zi religijnych. Szczegó owe przepisy zawiera 

Ustawa o stowarzyszeniach religijnych i kulcie publicznym z lipca 

1992 r., o ukierunkowaniu koncesyjnym, gdy chodzi o tworzenie 

stowarzysze  oraz o znacznym wp ywie na ich dzia alno  we-

wn trzn , przy silnych ograniczeniach dla ministrów kultu. Jednak 

po 75 latach zwalczania religii, zw aszcza katolicyzmu, przed dzie-

si cioma laty uznano wreszcie ten spo eczny fenomen, ale trudno 

jeszcze mówi  o pe nej wolno ci religijnej. 

Inny nurt zmian – odchodzenia od konfesyjno ci – Autor ukaza  

na przyk adzie nowych konstytucji i uk adów ze zwi zkami wyzna-

niowymi w Portugalii i Hiszpanii (rozdz. IV, s. 133-195). W przy-

padku tej drugiej silnie podkre lona zosta a konstytucyjna zasada 

kooperacji (wspó pracy, wspó dzia ania) pa stwa ze wspólnotami 

religijnymi, czemu maj  s u y  nie tylko umowy mi dzynarodowe 

ze Stolic  Apostolsk , ale te  uk ady wewn trzne z gminami y-

dowskimi, wspólnotami islamskimi i ko cio ami chrze cija skimi 

niekatolickimi (z 1992 r.). Po akceptacji parlamentu wydane w for-

mie ustawy w hierarchii róde  zajmuj  miejsce po umowach mi -

dzynarodowych, ale przed ustawami zwyk ymi. Do ich nowelizacji 

potrzebna jest renegocjacja uk adów. 

Z tre ci tego rozdzia u poznamy równie  sytuacj  w kanadyjskim 

Quebecu, zw aszcza w wietle ustawodawstwa konstytucyjnego (od 
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British North America Act z 1867 r. po trzeci akt tej rangi – Canada 

Act z 1982 r.). Ju  w 1 art. podaje si , e „Karta kanadyjska praw i 

wolno ci gwarantuje prawa i wolno ci w niej wyliczone. Mog  by  

one ograniczone tylko normami ustawy, w zakresie koniecznym i 

uzasadnionym w spo eczno ci wolnej i demokratycznej”. W ród 

czterech wolno ci, zaliczonych do fundamentalnych, na pierwszym 

miejscu podaje si  wolno  sumienia i religii (art. 2). Na tej podsta-

wowej bazie Autor analizuje system szkolny w Quebecu, który na-

zywa „enklaw  konfesyjno ci”. System ten okre laj  3 ustawy zwy-

k e. Pierwsza z nich – z 1964 r., nowelizowana ostatni raz w 1998 r. 

– ustanowi a Najwy sz  Rad  Kszta cenia, jako organ wspó pracy z 

rz dem. Jest z o ona z 24 cz onków, w tym co najmniej z 16 katoli-

ków, 4 protestantów oraz chocia  z 1 niekatolika i nieprotestanta 

(art. 2), mianowanych przez rz d po konsultacji z w adzami 

zwierzchnimi zwi zków wyznaniowych, stowarzyszeniami i organi-

zacjami szkolnymi. Druga ustawa zwyk a, tak e z 1964 r. i znoweli-

zowana w 1998 r., gwarantuje komitetowi katolickiemu i komiteto-

wi protestanckiemu wp yw na obsad  wiceministra o wiaty (rz do-

wy obowi zek konsultacji). Trzecia z ustaw – z 1988 r., nowelizo-

wana ostatnio w 1998 r. – okre la uprawnienia rodziców i uczniów 

co do wyboru szko y wed ug w asnych preferencji, tak e w materii 

religijnej, co do wyboru mi dzy nauczaniem religii katolickiej, pro-

testanckiej, innej, czy moralno ci niekonfesyjnej (art. 4-5), zapewnia 

uczniom wyznania katolickiego i protestanckiego pos ugi uzupe nia-

j ce animacj  pastoraln  (art. 6), daje gwarancje nauczycielom reli-

gii (art. 20).  

Ministerialna grupa robocza dla zniesienia regulacji prawnych i 

praktyk, które nara aj  pa stwo na zarzut, i  w systemie edukacji 

nie stosuje si  do zasady równouprawnienia i do zakazu dyskrymi-

nacji z motywów religijnych, proponuje stworzenie systemu laickich 

szkó  publicznych, zast pienie nauczania o moralno ci religijnej 

niekonfesyjnym przedmiotem o kulturze religii, z wy czeniem poza 

plany lekcji katechezy wyznaniowej oraz przekszta cenie katolic-

kich i protestanckich s u b animacji pastoralnej w ogóln  animacj  

religijn  i duchow . Ten kierunek propozycji Autor okre li  jako 

„inn  konfesyjno  w kierunku laicko ci otwartej”. 
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Obszernemu zako czeniu (s. 197-229) Ceccanti nada  tytu  Wol-

no  religijna w prawie porównawczym. Jako rozwi zanie ugrunto-

wane ju  na zachodzie traktuje zaliczenie wolno ci religijnej do 

praw fundamentalnych, nienaruszalnych, maj cych zakorzenienie w 

godno ci ludzkiej. Uwa a za adekwatne unormowania zawarte w 

prawie mi dzynarodowym i konstytucjach wspó czesnych pa stw 

tego kr gu, jak te  poszerzenie ochrony wolno ci religijnej tak e w 

aspekcie zbiorowym fenomenu. Jako najbardziej dyskusyjny aspekt 

widzi problem prawnej definicji wyznania religijnego i sekty. Na to 

wskazuj  ju  cho by sprawy w Trybunale Mi dzynarodowym skie-

rowane przeciwko Grecji, Danii i Szwecji, a które Autor prezentuje. 

Ostatecznie wskazuje na kompleksowy rozwój róde , które reguluj  

zagadnienie wolno ci religijnej. Nie oznacza to braku konfliktów. 

Za ich przyk ady pos u y y mu sprawy niemieckie: kwestia krzy y 

w szko ach publicznych oraz ograniczenia w aborcji, w tym roli 

poradni religijnych na etapie konsultacji, sprawy znane i u nas, 

cho by z publikacji prasowych i stanowiska Stolicy Apostolskiej w 

tej drugiej materii. 

Ca o  uzupe nia Wykaz bibliograficzny (s. 233-253) licz cy 329 

pozycji, zasadniczo z lat dziewi dziesi tych po rok 2000. Oczywi-

cie nie jest to pe na bibliografia. Oprócz wcze niej wymienionych 

nie znajdzie czytelnik np. G. Cantoni, M. Introvigne – Libertá re-

ligiosa, sette e diritto di persecuzione, Piacenza 1996, czy B. Navas 

Renedo – Tratamiento jurídico de las sectas. Análisis comparativo 

de la situación en España y Francia, Granada 2001, by przywo a  te 

z bardzo dyskutowanego obszaru sekt i nowych ruchów religijnych. 

Nie u atwia lektury zamieszczenie przypisów na ko cu rozdzia u, 

tym bardziej, e zawarte w nich zosta y teksty ród owe wa ne dla 

lepszego zrozumienia komentarzy w tek cie zasadniczym.  

Bardzo interesuj ce jest przedstawienie dokumentów islamskich 

o prawach cz owieka. O ile uzasadnione jest ograniczenie si  do 

analizy zapisów w dwóch najwa niejszych z nich, o tyle dziwi  

mo e zupe ne pomini cie informacji o istnieniu innych, jak np. Ko-

lokwium Kuwejckie (1980), Karta Ligi Tunezyjskiej (1985), Wielka 

Zielona Karta Praw Cz owieka Ery Yamahiri (1988) czy Karta Praw 

Cz owieka Ligi Arabskiej (1994). 
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Mimo tych krytycznych uwag trzeba stwierdzi , e opracowanie 

zosta o przygotowane z niezwyk  staranno ci , w cznie z nauko-

wymi konsultacjami teologa, historyka i specjalistów z Meksyku, 

Portugalii, Hiszpanii, Quebecu oraz naukowców w oskich (s. 5). 

Jednocze nie tre ci zosta y przekazane w bardzo prostej formie j -

zykowej i p ynnej narracji, co – oprócz zawarto ci merytorycznej – 

winno sprzyja  lekturze nie tylko specjalistom z prawa konstytucyj-

nego i wyznaniowego. 

Wies aw Bar 
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Studia z Prawa Wyznaniowego 
Tom V – 2002 

 

 
 
 

Roberto Costamagna, Unione Europea e Confessioni Re-

ligiose. Profili giuridici dello status delle religioni e delle relazioni 

interconfessionali nelle materie di interesse secolare, Roma 2002, 

ss. 292 + VIII, nlb. 1. 

 

Doktor Robert Costamagna z Papieskiego Uniwersytetu Latera -

skiego w Rzymie, od 1997 r. prowadzi badania nad prawami cz o-

wieka dzisiaj. Owocem ich jest najnowsza publikacja Unione Euro-

pea e Confessioni Religiose (Unia Europejska i wyznania religijne), 

stanowi ca czwart  pozycj  w serii wydawniczej zwi zanej z pro-

jektem badawczym I diritti dei popoli oggi: verso una carta interna-

zionale, którego opis zosta  do czony (s. I-VIII, nlb.). 

We Wprowadzeniu (s. 9-11) Autor przywo uje powiedzenie Go-

ethego, e „Chrze cija stwo jest wspólnym j zykiem Europy”  

i stwierdza, e nie podwa aj  tego b dy, walki, przemoc itd. czy-

nione niekiedy z powo aniem si  na religi . Studium o stosunkach 

mi dzy porz dkiem wspólnotowym i wyznaniami religijnymi w 

zamierzeniu Costamagny koncentruje si  na sprawach najbardziej 

aktualnych, zw aszcza z ostatnich dziesi ciu lat. 

Temat zosta  uj ty w trzy rozdzia y. W pierwszym – Il fenomeno 

religioso nell’Unione Europea (s. 13-111) – Autor zjawisko religij-

ne w Unii Europejskiej rozwa a od strony historycznej i socjolo-

gicznej. W pierwszym z aspektów wychodzi od obecno ci i dziejo-

wej roli trzech wielkich religii: judaizmu, chrze cija stwa i islamu; 

przedstawia tu syntez  faktów opracowanych i znanych. Natomiast 

w drugim podaje dane statystyczne z 1995 r., a wi c z roku ukszta -

towania si  dzisiejszej „Pi tnastki”. W ród mieszka ców tych kra-

jów 53 proc. stanowi  katolicy, 20 proc. protestanci, 9 proc. angli-

kanie, 3 proc. prawos awni, 2 proc. muzu manie i 0,5 proc. judai ci. 

Liczby te podaje za francuskimi badaczami (G. Davie i D. Hervien-

Lepper, wyd. z 1996 r.). Natomiast w dalszej cz ci, przy informa-
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cjach o poszczególnych krajach cz onkowskich Unii, cytuje za in-

nym opracowaniem, publikowanym tak e w 1996 r. – Stato e Chie-

sa nell’Unione Europea, pod red. G. Robbersa. W tym za  dane dla 

ca ej Unii s  inne: katolicy 58,4 proc., protestanci 18,4 proc., angli-

kanie 11 proc., prawos awni 2,7 proc., muzu manie 2 proc. i wyzna-

nia moj eszowego 0,04 proc.; pozosta e religie i bezwyznaniowcy to 

7,5 proc. populacji. 

Uwzgl dniaj c rozmieszczenie geograficzne wyznawców wiel-

kich religii monoteistycznych, Costamagna wskazuje na kraje aci -

skie (W ochy, Hiszpania, Francja i Portugalia) oraz Irlandi , Belgi   

i Austri , jako pa stwa o przewadze katolików, kraje Europy pó -

nocnej o przewadze ko cio ów protestanckich, na Angli  i Wali   

o dominacji anglika skiej i na Grecj  prawos awn . Muzu manie s  

obecni w ca ej Unii Europejskiej, przy czym najcz ciej pochodze-

nia ba ka sko-orientalnego zasiedlaj  pa stwa Europy centralnej  

i wschodniej, afro-magrebskiego basen Morza ródziemnego  

i Atlantyku, a pakista skiego Wyspy Brytyjskie. We wszystkich 

krajach UE mieszkaj  wyznawcy judaizmu, ale w niewielkiej licz-

bie. Najwi kszy ich udzia  w populacji wynosi 1,5 proc. (we Francji). 

Z punktu widzenia praktyk religijnych i procesu sekularyzacji 

podano dane odnosz ce si  wy cznie do chrze cijan. Z deklaruj -

cych si  wierz cymi najwi cej praktykuje w krajach ródziemno-

morskich (oprócz Francji), w Austrii i Irlandii (80 proc.), mniejszo  

za  w krajach pó nocnych. Na przyk ad w skandynawskich, gdzie 90 

proc. deklaruje przynale no  do pa stwowego Ko cio a ewangelic-

kiego, praktykuj cych regularnie jest mniej ni  5 proc. Tak e w 

Anglii, gdzie ponad 50 proc. uznaje swój zwi zek z Ko cio em an-

glika skim, wska nik ten jest ni szy od 10 proc. W Holandii po owa 

populacji nie wi e si  z adn  religi , z tego 30 proc. deklaruje 

ateizm; natomiast w ród wierz cych poziom regularnych praktyk 

wynosi 15 proc. We Francji prawie 70 proc. deklaruje wyznanie 

katolickie, ale mniej ni  10 proc. praktykuje. Szkoda, e Autor opie-

raj c si  na danych z francuskiej publikacji nie uwzgl dnia – cho by 

w przypisie – wzrostowej tendencji do identyfikowania si  z religi  

m odzie y francuskiej. 

W ostatnich dekadach papie e stale wzywali do budowania 

wspólnego europejskiego domu. Temu nauczaniu papie y Autor 
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po wi ci  paragrafy 2 i 3 pierwszego rozdzia u. Otrzymujemy prze-

gl d wypowiedzi od Piusa XII (od 1939 r.) do Jana Paw a II  

(do 1998 r.), z podkre leniem, e ten ostatni nieustannie okazuje 

wielk  sympati  i poparcie wobec instytucji europejskich. Aby 

przypiecz towa  jedno  moraln  i duchow  ca ej Europy, zachod-

niej i wschodniej, og osi  wi tych Cyryla i Metodego wspó patro-

nami Europy (obok w. Benedykta z Nursji). Przypomina tak e, e 

ukszta towanie si  narodów europejskich wi e si  z ich chrztem,  

o czym winny zachowa  pami ; e nie b dzie zjednoczonej Euro-

py, je li nie b dzie jedno ci duchowej. T  zawarto  opracowania 

uwypukli  w Przedmowie (s. 6) bp Attilio Nicora, wiceprzewodni-

cz cy Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Spodziewa  

si  mo na by o, e w ksi ce z 2002 r. zostanie uwzgl dnione sta-

nowisko Stolicy Apostolskiej wobec Karty praw podstawowych 

przyj tej w Nicei w grudniu 2000 r. 

Kolejnym zagadnieniem podj tym w pierwszej cz ci s  stosunki 

mi dzy pa stwem a zwi zkami wyznaniowymi w krajach Unii Eu-

ropejskiej. Autor prezentuje kolejno (w uk adzie alfabetycznym) 

poszczególne pa stwa, w za o eniu koncentruj c si  na zasadach, 

które reguluj  te stosunki oraz na odmienno ci traktowania takich 

spraw, jak: finansowanie wyzna , nauczanie publiczne religii, status 

ministrów kultu, prywatne szko y wyznaniowe, sprzeciw sumienia  

z motywów religijnych. W rzeczywisto ci najsilniejszy jest rys hi-

storyczny. Na przyk ad nie wspomina o regulacji stosunków, po-

przez wydanie ustawy na podstawie uk adu mi dzy rz dem a zwi z-

kiem wyznaniowym czy federacj , b d cej w hierarchii róde  przed 

ustawami zwyk ymi. Tak jest np. w przypadku Hiszpanii. Zatem, dla 

poznania rozwi za  poszczególnych krajów nadal po yteczniejsza 

b dzie przywo ywana ju  ksi ka Stato e Chiesa nell’Unione Euro-

pea, za  w przedmiotowym - opracowanie S. Ferrariego i I. C. Ibana 

– Diritto e religione in Europa occidentale (Milano 1997). Warto w 

tym miejscu odnotowa  ukazanie si  pierwszego tomu opracowania 

pod redakcj  S. Berlinga pt. Code Européen Droit et Religious. To-

me I, U.E. – Les pays la Méditerranée, Milano 2001, zawieraj cego 

najnowsze dane z zakresu prawa wyznaniowego tych krajów. 

Niew tpliwie cenna jest inicjatywa zarysu prawa wyznaniowego 

pa stw, które zg osi y akces do Unii Europejskiej, cho  wydaje si  
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wykracza  poza ramy podj tego tematu. Z naszego kr gu Europy 

Centralnej i Wschodniej s  to: W gry (akces 30 marca 1994 r.), 

Polska (5 kwietnia 1994 r.), Rumunia (22 czerwca 1995 r.), S owa-

cja (27 czerwca 1995 r.), otwa (13 pa dziernika 1995 r.), Estonia 

(24 listopada 1995 r.), Litwa (8 grudnia 1995 r.), Bu garia (14 grud-

nia 1995 r.), Czechy (17 stycznia 1996 r.) i S owenia (9 czerwca 

1996 r.). Ostatecznie Autor rozwin  zagadnienie po owicznie  

traktuj c tylko o Republikach: W gierskiej, Czeskiej, S owackiej  

i o S owenii, bez podania zastosowanego kryterium wyboru. 

W konkluzji do pierwszego rozdzia u R. Costamagna stwierdza, 

e Unia jest i b dzie wspólnot  polityczn  laick  i pluralistyczn . 

Neutralno  wobec religii winna by  neutralno ci  pozytywn , sza-

nuj c  pluralizm, ale zdatn  do oceny wed ug „owoców”. 

Prawo wyznaniowe w ród ach prawodawczych, w orzeczeniach 

s dowych i w praktyce Unii – to tytu  drugiego rozdzia u (s. 113-

200). Integracja europejska, cho  determinowana motywami histo-

ryczno-politycznymi, zagadnieniami pokoju i stabilno ci, w pierw-

szym 40-leciu by a integracj  typu ekonomicznego. Wzajemne rela-

cje, okre lanie kompetencji organów rodzi o refleksj  nad politycz-

nymi i etycznymi fundamentami. Nie mo na by o nie dostrzega  

zjawiska religii, w tym aktywnej, wa nej roli wspólnot religijnych, 

zw aszcza na polu edukacji, duszpasterstw specjalnych oraz dzia al-

no ci charytatywnej. Stosowanie norm wspólnotowych nie mog o 

nie dotyka  – cho by po rednio – szkó  i instytutów wyznaniowych, 

uniwersytetów i wydzia ów teologicznych, szpitali i zak adów opie-

ku czych, przedsi biorstw i stowarzysze  o charakterze wyznanio-

wym. Jednak dopiero od Traktatu z Maastricht (z 7 lutego 1992 r.) 

zaczyna si  mówi  o mo liwo ci wspólnego systemu zasad trakto-

wania religii, wr cz o wspólnotowym prawie wyznaniowym. 

Traktat o Unii Europejskiej (art. F) przywo uje Europejsk   

konwencj  o ochronie praw cz owieka i podstawowych wolno ci  

(z 4 listopada 1950 r.); ta za  okre la gwarancje i zakres wolno ci 

religijnej. W art. 3b Traktatu z Maastricht stanowi si , e Wspólnota 

Europejska podejmuje dzia ania wy cznie wówczas, gdy cel nie 

mo e by  osi gni ty na poziomie dzia ania pa stwa cz onkowskie-

go. Zatem obowi zuje zasada pomocniczo ci. Unia zobowi za a si  

do poszanowania to samo ci narodowej tych e pa stw. W art. 128 
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akcent po o ono na obowi zek ochrony ró norodno ci narodowej  

i regionalnej. 

Ju  w 1984 r. Parlament Europejski podj  rezolucj  dotycz c  

Traktatu-Konstytucji UE. Wcze niej rozwija a si  doktryna o prze-

wadze prawa wspólnotowego, do czego przyczynia y si  orzecze- 

nia Trybuna u Sprawiedliwo ci (szczególnie z 15 lipca 1964 r.  

i z 9 marca 1978 r.). Prymat prawa naturalnego wynika z natury 

tej e Wspólnoty, która jest ustanowiona na ograniczeniu suweren-

no ci pa stw cz onkowskich. W tym rozdziale ksi ki R. Costa-

magny znajdzie czytelnik syntez  nauki o warto ciach podstawo-

wych UE (zasada demokracji, zasada pa stwa prawa, idea obywa-

telstwa europejskiego), o podstawowych zasadach, które reguluj  

stosunki mi dzy Uni  i pa stwami cz onkowskimi (zasada nadania 

kompetencji, zasada suwerenno ci i proporcjonalno ci, zasada lojal-

nego wspó dzia ania) oraz o pryncypiach tworzenia instytucji 

wspólnotowych (nadawania uprawnie , autonomii instytucji oraz 

równowagi instytucji, co w tym ostatnim przypadku oznacza, e 

decyzje istotne s  rozpatrywane przez decyzyjn  „trójk ”: Rad , 

Komisj  i Parlament, z zachowaniem uprawnie  Trybuna u co do 

interpretacji traktatów). 

W rozdziale drugim wyodr bniona zosta a kwestia zakresu zasa-

dy odnosz cej si  do stosunków mi dzy Uni  a wyznawcami ró -

nych religii, zawartej w XI Deklaracji do czonej do Traktatu Am-

sterdamskiego. Autor wymieniwszy bardziej znacz ce innowacje 

Traktatu, stwierdziwszy, e jest on kompromisem mi dzy euro-

optymistami i euro-sceptykami, szerzej zaj  si  tekstem XI Dekla-

racji: „Unia Europejska szanuje i nie os dza statusu przewidzianego 

w prawie w asnym pa stw cz onkowskich dla ko cio ów i stowarzy-

sze  lub wspólnot religijnych. Unia Europejska tak samo powa a 

status organizacji filozoficznych i niewyznaniowych”. Rozwa ania 

id  w dwóch kierunkach: profil formalny deklaracji i jej znaczenie 

prawne oraz zasadniczy zakres tekstu. 

Nauka prawa we Wspólnocie nie wypracowa a jeszcze jedno-

znacznego stanowiska co do rzeczywistej warto ci deklaracji do -

czonych do traktatów, nawet gdyby uznano ich charakter prawny. 

Do czona deklaracja o zwi zkach religijnych nie wprowadza wy-

miaru religijnego w obszar polityki wspólnotowej. Z zachowaniem 
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zasady subsydiarno ci Unia pozostawia fenomen religijny do regu-

lowania przez pa stwa cz onkowskie zgodnie z w asnymi zasadami 

i tradycj . Tak wi c wybrano drog  mi dzy neutralno ci  i toleran-

cj , pozostawiaj c decyzje praktyczne i meritum w adzom poszcze-

gólnych pa stw. Trzeba mie  na uwadze zwi zek tekstu Deklaracji  

z innymi zasadami Traktatu odnosz cymi si  do praw cz owieka,  

a wi c np. z zasad  niedyskryminacji zapisan  w art. 6. 

Dwa ostatnie paragrafy drugiego rozdzia u zosta y po wi cone 

systemowi i formom reprezentacji wyzna  religijnych wobec UE 

(par. 4) oraz dialogowi mi dzyreligijnemu w onie Unii (par. 5).  

W pierwszej z tych materii przedstawiona zosta a historia oficjal-

nych stosunków Ko cio a katolickiego i instytucji unijnych, tj. od 

1970 r., gdy nawi zane zosta y stosunki dyplomatyczne i gdy nun-

cjusz apostolski w Belgii i Luksemburgu dnia 11 listopada tego  

roku zosta  akredytowany przy Unii. 

Inny poziom stosunków wi e si  z powstaniem w 1980 r. Ko-

misji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej z siedzib  w Brukseli. 

Jej zadania okre la statut: 1) informowa  i uwra liwia  konferencje 

biskupów na sprawy integracji; 2) analizowa  dossier polityki unij-

nej, gdy Ko ció  chce lub musi si  wypowiedzie ; 3) czyni  s yszal-

nym g os Ko cio a w siedzibach decyzyjnych polityki europejskiej; 

4) ledzi  z lud mi polityki europejskiej mo liwo ci pracy i kwestie 

socjalne. Dla realizacji celów w Komisji istnieje pi  grup robo-

czych: 1) islam; 2) rodki komunikowania masowego; 3) bioetyka; 

4) sprawy socjalne; 5) sprawy prawne.  

Strukturalne relacje, czemu s u  siedziby w Brukseli i Strasbur-

gu, maj  tak e Katolickie Biuro Informacji i Inicjatywy dla Europy, 

Caritas, Sprawiedliwo  i Pokój.  

Z tre ci paragrafu 5 dowiadujemy si  o organizmie utworzonym 

przez ko cio y reformowane – o Europejskiej Komisji Ekumenicz-

nej dla Ko cio a i Spo ecze stwa. Jej cz onkiem z g osem dorad-

czym jest równie  Ko ció  prawos awny.  

Od 1995 r. utworzony zosta  Komitet mieszany z o ony z przed-

stawicieli Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej i Europej-

skiej Komisji Ekumenicznej dla Ko cio a i Spo ecze stwa. Spotyka 

si  minimum raz w roku, by przedyskutowa  program pracy prezen-
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towany przez Komisj  Parlamentu. Jest forum uzgadniania wspól-

nego stanowiska w interesuj cych ko cio y sprawach. 

W trzecim rozdziale (s. 201-256) Autor analizuje teorie doktry-

nalne, odnosz ce si  do stosunków mi dzy Uni  a zwi zkami reli-

gijnymi, ze szczególnym rozwini ciem zasady subsydiarno ci jako 

kryterium przewodniego. Podaje równie  przyk ady stosowania jej 

w prawie Ko cio a katolickiego, poczynaj c od Piusa XI i jego en-

cykliki Quadragesimo Anno z 1931 r. po wskazania zawarte w li cie 

apostolskim Apostolos Suos z 21 maja 1998 r. o roli i funkcji konfe-

rencji biskupów. 

W Zako czeniu R. Costamagna stwierdza, e specyficzne tematy 

zwi zane z religi  wci gaj  prawo mi dzynarodowe, kanoniczne  

i wyznaniowe poszczególnych pa stw; zaowocowa y bogat  litera-

tur  traktuj c  o to samo ci Europy, z uwzgl dnieniem jej tradycji 

religijnej i chrze cija skich korzeni. Nie czyni si  tego w najnow-

szych dokumentach. Uznaj c prawo do wolno ci nie zawsze 

uwzgl dnia si  jej ró ne aspekty, fundamentalne dla doktryny ko-

cielnej. 

Zestawienie róde  obejmuje 58 pozycji (s. 275-277), za  litera-

tury – 261 (s. 277-290). Literatura obejmuje publikacje, które ukaza-

y si  do 1997 r. i nieliczne z 1998 r. Nowsz  w tej materii mo na 

odnale  m.in. w Una libertá comparata Stefana Ceccantiego (Bo-

logna 2001). 

Mimo podnoszonych w trakcie prezentacji zastrze e , odnoto-

wa  trzeba, e publikacja R. Costamagny mo e znacznie poszerzy  

wiedz  czytelników o relacjach Unii Europejskiej ze zwi zkami 

wyznaniowymi i odwrotnie. Lektura ksi ki, dobrni cie do ko ca, 

daje te  pe n  odpowied , co do znaczenia tytu owego „e”, w roli 

znaku koniunkcji. 

Wies aw Bar 
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Mi dzynarodowa Konferencja: 

Religia i wolno  religijna w Unii Europejskiej 

 

W dniach 2-4 wrze nia 2002 r. w Warszawie w Sali Kolumnowej 

Sejmu RP odby a si  Mi dzynarodowa Konferencja nt. „Religia  

i wolno  religijna w Unii Europejskiej”, zorganizowana przez 

Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego (Warszawa), Stiftung 

Gesellschaft für Rechtspolitik (Trier) i Towarzystwo Naukowe Ka-

tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Konferencj  otworzyli Ks. prof. dr Roman Bartnicki, Rektor 

Uniwersytetu Kardyna a Stefana Wyszy skiego, i Otto Theisen 

(Trier), by y Minister RFN, który witaj c zebranych i wprowadzaj c 

w tematyk  obrad, nawi za  do filozoficznych podstaw integracji 

europejskiej i postaci Konrada Adenauera i Roberta Schumana.  

Nast pnie s owa pozdrowienia skierowa  do uczestników Kardy-

na  Józef Glemp, Prymas Polski, w których – wyra aj c uznanie dla 

podj tego tematu – stwierdzi , e wiara nie jest tylko spraw  pry-

watn , powinna wi c ujawnia  si  publicznie. Obj ta systemem 

religii i zorganizowana w ko cio y jest zjawiskiem spo ecznym  

i musi by  rozwa ana przez ustawodawc  tak e w aspekcie wolno-

ci. Wolno  religijna, powtórzy  za Kardyna em Prymasem Wy-

szy skim, jest pierwsz  z wolno ci obywatelskich i spraw-dzianem 

funkcjonowania innych wolno ci. 
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S owo wst pne wyg osi  abp prof. dr Józef yci ski, Wielki 

Kanclerz KUL. Zauwa y  on, e bolesne do wiadczenia XX wieku 

przypominaj , i  w adza publiczna nie jest absolutna, e istnieje 

elementarny wiat ludzkich warto ci, których nie wolno zakwestio-

nowa  w adnym systemie prawa. Nie sposób te  ignorowa , zda-

niem mówcy, roli warto ci ewangelicznych w rozwoju naszego kon-

tynentu. Próba cenzurowania dziejów Europy oznacza w istocie 

amputacj  istotnych sk adników naszej kultury. Fundamentu jedno-

ci europejskiej trzeba szuka  w duchowej wspólnocie zakorzenio-

nej w warto ciach ukazywanych w ewangelii. St d abp yci ski 

wyprowadzi  potrzeb  umieszczenia w Konstytucji Europejskiej 

Invocatio Dei. Skrytykowa  te  niedawny apel Parlamentu Europej-

skiego sugeruj cy warunki dopuszczalno ci przerywania ci y, po-

równuj c go do stosowanej w przesz o ci przez parti  komunistycz-

n  praktyki narzucania reszcie spo ecze stwa swoich rozwi za . 

Pierwsz  sesj , któr  prowadzi  prof. dr Francesco Margiotta 

Broglio, Przewodnicz cy Komisji ds. Wolno ci Religijnej w Rz -

dzie Republiki W oskiej, rozpocz  referat prof. dr Romana Herzo-

ga, b. Prezydenta RFN pt. „Kluczowe znaczenie wolno ci religii dla 

wolno ci konstytucyjnych pa stw UE”. W swoim wyst pieniu Pre-

legent podkre li , e wolno  religijna to prawo zasadnicze, z które-

go korzystano najwcze niej. Dlatego nie jest najistotniejsz  kwestia, 

czy w przysz ej Konstytucji Europejskiej znajdzie si  zarówno w 

preambule jak i w tre ci wezwanie imienia Boga, ale najwa niejsze 

jest zagwarantowanie wolno ci religijnej. Taki cel przy wieca  

twórcom Europejskiej Karty Praw Podstawowych, która, tak formu-

owana by sta  si  elementem przysz ej Konstytucji UE, stanowi 

swego rodzaju „europejski standard praw zasadniczych”, od którego 

adne pa stwo nie b dzie mog o by  zbyt odleg e. Zdaniem prof. 

Herzoga kwestie zagwarantowania wolno ci religijnej b d  istotne 

w rozmowach akcesyjnych z niektórymi pa stwami, jednak Polski 

problem ten nie dotyczy. 

Kolejny referat nt. „Religia i wolno  religijna w UE z punktu 

widzenia Stolicy Apostolskiej” wyg osi  bp dr Attilio Nicora, Wice-

przewodnicz cy Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. 

Przedstawiaj c w nim stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec pro-

cesów integracyjnych opar  si  na ponad 10 wyst pieniach papie a 
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Jana Paw a II, szczególnie na przemówieniu z 23 wrze nia 2000 r. 

skierowanym do uczestników konferencji przewodnicz cych parla-

mentów krajów cz onkowskich UE, przes aniu z 20 czerwca 2002 r. 

do uczestników konferencji po wi conej Konstytucji Europejskiej, 

przemówieniu do cz onków Komisji Episkopatów Wspólnoty Euro-

pejskiej z 31 marca 2001 r. oraz przemówieniu do korpusu dyploma-

tycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej z 10 stycznia 

2002 r. We wszystkich tych wyst pieniach papie  – doceniaj c 

zjednoczenie – zwraca uwag , e w tym procesie nie mo na odcina  

si  od chrze cija skich korzeni Europy. Podziela nadawanie wiec-

kiego charakteru instytucjom UE, ale sprzeciwia si  d eniom do 

nadawania prze yciom religijnym marginalnego charakteru.  

Sesja popo udniowa, której przewodniczy  Prof. dr Carl-Otto 

Lenz, Generalny adwokat Trybuna u Europejskiego w Luksembur-

gu, rozpocz a si  od wyst pienia prof. dr hab. Marka Safjana, Pre-

zesa Trybuna u Konstytucyjnego RP. W referacie „Wolno  religij-

na w konstytucjach pa stw europejskich” przedstawi  ró norodno  

modeli konstytucyjnych dotycz cych sytuacji zwi zków wyznanio-

wych w pa stwach europejskich, poczynaj c od Francji (i drogi jak  

przeby a od laicko ci agresywnej do pozytywnej), poprzez niemiec-

ki model wspó dzia ania i kooperacji, model w oski, austriacki, 

hiszpa ski, a  po model przyj ty w pa stwach postkomunistycznych 

(jednoznacznie laicki w Czechach i na W grzech). 

Jako nast pny wyst pi  prof. dr Josef Isensee (Uniwersytet w 

Bonn) i w swoim referacie: „Caritas i Diakonia w Europie” przed-

stawi  relacje pa stwo - Ko ció  na gruncie dzia alno ci charytatyw-

nej. Stwierdzi  w nim m. in., i  pa stwo maj c obowi zek zapew-

nienia obywatelom wiadcze  socjalnych czy zdrowotnych, zgodnie 

z zasad  subsydiarno ci wspiera tego rodzaju dzia ania podejmo-

wane przez podmioty niepa stwowe, w tym równie  zwi zki wy-

znaniowe. Nie mo na przy tym twierdzi , i  przez to nabywa cech 

pa stwa wyznaniowego. 

Drugiego dnia konferencji sesji przedpo udniowej przewodniczy  

prof. dr Jean-Paul Durand z Instytutu Katolickiego w Pary u. Sesj  

rozpocz  referat prof. dr Michaela Brennera (Uniwersytet w Jenie) 

nt. „Religia i edukacja w Europie Zachodniej”. Niezale nie od mo-

delu relacji pa stwo-Ko ció , stwierdzi  Prelegent, ka dy porz dek 
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pa stwowy musi zajmowa  si  tak e wychowaniem. Ka dy pragnie 

wychowywa  wiadomych obywateli swojego pa stwa, którzy we-

zm  odpowiedzialno  nie tylko za siebie, ale i za wspó obywateli. 

Zatem pa stwo jest zainteresowane przekazaniem obywatelom 

pewnego systemu warto ci, st d docenia dzia alno  wspólnot wy-

znaniowych. W wi kszo ci krajów wzgl dy te prowadz  do poko-

jowej i owocnej kooperacji. W wielu krajach europejskich nauczanie 

religii w szko ach publicznych jest obowi zkowe (Austria, Dania, 

Niemcy), w innych wykluczone (Francja), nie ma jednak w Europie 

Zachodniej pa stw, w których ktokolwiek by by zmuszany do po-

bierania nauki okre lonej religii. 

Temat edukacji kontynuowa  prof. dr Ji i R. Tretera (Uniwersytet 

Karola w Pradze) w referacie „Religia i edukacja w Europie rod-

kowo-Wschodniej”. Prelegent przedstawi  w nim sytuacj  w krajach, 

które do przemian 1989 r. by y oparte na zasadach leninizmu z zapi-

sanym w konstytucjach rozdzia em Ko cio a od pa stwa. Po 1989 r. 

sytuacja uleg a zasadniczej zmianie. Istnieje w nich obecnie swobo-

da nauczania religii, która powróci a do szkó  jako przedmiot obo-

wi zkowy (np. w Chorwacji), b d  fakultatywny (Czechy, W gry). 

Ale s  tak e w tej cz ci Europy pa stwa, w których nauka religii 

nie jest prowadzona w szko ach publicznych (np. Ukraina).  

Kolejny referat wyg osi  bp prof. dr Peter Erdö, Rektor Uniwer-

sytetu Péter Pázmány w Budapeszcie, nt. „Wp yw prawa UE na 

prawo wewn trzne Ko cio ów”. Przedstawi  w nim sposób, w jaki 

ustawodawstwo ko cielne (ograniczy  swoje wyst pienie do prawa 

kanonicznego) reaguje na prawo europejskie i jak Ko ció  otoczony 

przez prawo UE stara si  realizowa  swoj  misj . Wykaza , e Ko-

ció  katolicki reaguje poprzez zawieranie z pa stwami dwustron-

nych umów (konkordatów). Szczególn  uwag  w swoim wyst pie-

niu zwróci  Prelegent na problemy, jakie rodzi prawo europejskie, 

np. dyrektywa Parlamentu Europejskiego dotycz ca ochrony danych 

osobowych. Dalej problem zakazu dyskryminacji wprowadzony w 

Karcie Praw Podstawowych, a kwestia ograniczenia w obejmowaniu 

stanowisk ko cielnych, np. ze wzgl du na obywatelstwo, czy w 

ko cu zastrze enie zapisane w statucie uniwersytetu katolickiego, 

by kadra by a wyznania katolickiego w zestawieniu ze wspomnia-

nym zakazem dyskryminacji. 
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Po przerwie sesj  pod przewodnictwem dr Friedricha Vogela,  

b. Ministra RFN, otworzy  referat prof. dr Gerharda Robbersa (Uni-

wersytet w Trewirze): „Wolno  religijna i jej zakres z uwzgl dnie-

niem ustawodawstwa i praktyki UE (tak e Europejskiej Konwencji 

Praw Cz owieka i Podstawowych Wolno ci)”. W swoim referacie 

Prelegent nawi zuj c do przedstawionej ju  ró norodno ci syste-

mów relacji pa stwo-Ko ció  przyj tych w krajach UE, stwierdzi , 

e nie nale y obawia  si  tej ró norodno ci, ale raczej docenia  to 

zjawisko. Nie mo na jednego systemu stawia  za miar  dla innych 

narodów, nie mo na wprowadza  jednego modelu relacji. Ró no-

rodno  stanowi element to samo ci pa stw cz onkowskich. Eko-

nomiczne zjednoczenie Europy ju  si  dokona o, teraz trzeba pra-

cowa  nad jej politycznym zjednoczeniem, a przy nim nie mo na 

bagatelizowa  religii (o ile zostan  zachowane kompetencje pa stw 

wspólnoty). Nie nale y obawia  si  zsekularyzowania Europy, ale 

nale y raczej mówi  o neutralno ci religijnej i otwarto ci UE. 

Obecnie, stwierdzi  Prelegent, spór nie dotyczy zagwarantowania 

wolno ci religijnej w wymiarze indywidualnym. Problemem nato-

miast jest przyj cie rozwi za  instytucjonalnych, a problem ten 

wynika z ró norodno ci tradycji poszczególnych krajów przyjmuj -

cych ró ne modele relacji pa stwa z Ko cio em. 

W dyskusji, jaka wywi za a si  po zako czeniu tej cz ci obrad, 

prof. dr Cezary Ritter zwróci  uwag  na bardzo wyra ne procesy 

laicyzacyjne, jakie mo na zauwa y  w Niemczech, st d nie zgodzi  

si  z optymizmem prof. Robbersa, który w swoim referacie stwier-

dzi , e procesy te dosz y do swego kresu i nast puje powrót do 

warto ci. Podobnie prof. dr Ryszard Sztychmiler nie zgodzi  si   

z twierdzeniem o nieobecno ci tendencji laicyzacyjnych w pa -

stwach UE. Stwierdzi , e w wi kszo ci spo ecze stw mamy do 

czynienia z „sekularyzacj  post puj c ”. Prof. dr Franciszek Adam-

ski z kolei podkre li  konieczno  odwo ania si  w Konstytucji Eu-

ropejskiej do chrze cija skich korzeni Europy, podobnego zdania 

by  prof. dr Jerzy Buxakowski, który stwierdzi : „jak odwo a  si  do 

warto ci podstawowych bez odwo ania do ewangelii”? 

Kolejny w tej sesji referat wyg osi  prof. dr hab. Cezary Mik 

(UKSW) nt. „Czynniki etyczne i religijne w prawie UE”. Prelegent 

podj  w nim prób  odpowiedzi na pytanie: czy i jak budowa  du-
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chowy wymiar Europy oraz przedstawi  religi  i etyk  jako przed-

miot regulacji prawnych UE.  

Drugi dzie  obrad zako czy  referat prof. dr hab. Miros awa 

Granata (KUL/UMCS) nt. „Granice wolno ci religijnej w spo e-

cze stwie pluralistycznym”. Referat by  prób  odpowiedzi na klu-

czowe pytanie – jak  koncepcj  wolno ci religijnej przyjmuje si  w 

UE i czy w ogóle mo na mówi  o granicach wolno ci religijnej. 

Prelegent przedstawi  funkcjonowanie granic wolno ci religijnej w 

wietle orzecznictwa Europejskiego Trybuna u Praw Cz owieka 

oraz przes anki limitowania zakresu owej wolno ci w poszczegól-

nych krajach UE. Stwierdzi , e granice wolno ci religijnej w spo e-

cze stwie pluralistycznym nie daj  si  ustali  w jaki  jeden arbitral-

ny sposób. Decyduj ce znaczenie dla ustalenia praktycznych granic 

wolno ci religijnej ma analiza orzecznictwa Trybuna u Praw Cz o-

wieka oraz analiza jurysdykcji konstytucyjnej. Ko cz c zasygnali-

zowa  trudny problem wolno ci religijnej w kontek cie sekt. 

Ostatniego dnia obrad sesji przewodniczy  Maciej P a y ski, 

Marsza ek Sejmu RP III kadencji. Sesj  rozpocz  referat: „Religia  

i wolno  religijna w kontek cie debaty nad projektem Konstytucji 

UE” wyg oszony przez prof. dr Rocco Buttiglione, Ministra ds. 

Integracji Europejskiej Rz du Republiki W oskiej. Stwierdzi  w 

nim, e jasnym jest, i  instytucje europejskie chc  zachowa  laic-

ko , problem le y jednak w braku jednoznaczno ci w rozumieniu 

laicko ci. Absurdem jednak by oby w imi  abstrakcyjnie poj tej 

demokracji i tolerancji rezygnowa  z okre lenia w asnej to samo ci 

i odwo ania do w asnych korzeni. St d prof. Buttiglione jest zwo-

lennikiem wyra nego wskazania w Konstytucji UE chrze cija skich 

fundamentów Europy. Jego zdaniem, najlepszym rozwi zaniem 

by oby wskazanie ich jako róde  naszej kultury. 

Nast pnie referat wyg osi  prof. dr Balázs Schanda (Uniwersytet 

Péter Pázmány w Budapeszcie) pt. „Finansowanie Ko cio ów w 

Europie”. Przedstawi  w nim ró ne modele finansowania Ko cio ów 

w krajach UE, zwi zane bezpo rednio z modelami relacji pomi dzy 

pa stwem a Ko cio em w danym pa stwie. Trzy podstawowe mo-

dele finansowania jakie mo emy wyró ni  to: 1) finansowanie ze 

rodków pa stwowych, 2) model finansowania ze rodków nieza-
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le nych, np. fundacji, dochodów z nieruchomo ci, 3) finansowanie 

przez cz onków Ko cio a poprzez dobrowolne datki. 

Na zako czenie obrad „Referat konkluzyjny: Religia i wolno  

religijna w prawie UE. Do wiadczenia i perspektywy” wyg osi  ks. 

prof. dr hab. Józef Krukowski (KUL/UKSW). Stwierdzi  w nim, e 

je li Unia Europejska ma by  nie tylko wspólnot  pa stw, ale nade 

wszystko wspólnot  narodów, nie mo e ignorowa  warto ci religij-

nych. St d postulat Ko cio a katolickiego by umie ci  w Konstytu-

cji Europejskiej bezpo rednie odwo anie do Boga. 

Mi dzynarodow  konferencj  „Religia i wolno  religijna w 

Unii Europejskiej” zamkn  prof. dr hab. Zbigniew Cie lak, Prorek-

tor Uniwersytetu Kardyna a Stefana Wyszy skiego, który ko cz c 

podzi kowa  wszystkim uczestnikom za atmosfer  wzajemnej ycz-

liwo ci i wymian  my li. 
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Ogólnopolska sesja naukowa  

nt. Dzie o II Synodu Plenarnego w Polsce 
 

Dnia 24 pa dziernika 2001 r. odby a si  w Katolickim Uniwersy-

tecie Lubelskim na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Admi-

nistracji ogólnopolska sesja naukowa zorganizowana przez Katedr  

róde  Ko cielnego Prawa Polskiego pod has em Dzie o II Synodu 

Plenarnego w Polsce. 

Tematyka sesji, podzielona na trzy cz ci, obejmowa a zapis  

bada  naukowych na temat uchwa  Drugiego Polskiego Synodu 

Plenarnego, którego dekrety promulgowa  Prymas Polski 25 lutego 

2001 r. 

Na cz  pierwsz  sk ada o si  otwarcie obrad, które rozpocz  

Dziekan Wydzia u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

KUL ks. prof. dr hab. Andrzej Dzi ga, podkre laj c otwarto  Wy-

dzia u na legislacj  Ko cio a w Polsce. Przypomnia  zadania Syno-

du, inspiracje II Soboru Watyka skiego, oraz bardzo ciep o powita  

wszystkich uczestników Sesji. 

Natomiast bp dr Mieczys aw Cis o podkre li , i  Synod przepro-

wadzi  zbiorowy rachunek sumienia, wzywaj c do integracji meta-

noi, oraz potrzeby szczególnej refleksji nad kryterium duchowej  

i eklezjalnej to samo ci. 

Arcybiskup Metropolita Lubelski prof. dr hab. Józef yci ski, 

przekazuj c S owo do uczestników Sesji za po rednictwem bp dr  

M. Cis o, zaakcentowa  g ówne kierunki poszukiwania ewangelicz-

nych odpowiedzi na pytania, które przynosi ycie. Zwróci  uwag , 

i  dokumenty nie s  zbiorem zamkni tym, lecz wymagaj  ustawicz-
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nej refleksji nad nowymi znakami czasu. Wskaza  tak e, i  na progu 

trzeciego tysi clecia  szukamy Chrystusowego pokoju koniecznego 

do umocnienia nadziei. 

Nast pnie rektor KUL ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, zamy-

kaj c cz  wst pn , poda  dwa powody do rado ci z zorganizowa-

nia sesji naukowej. Pierwszy, i  Wydzia  Prawa uczestniczy w yciu 

Ko cio a. Drugi za , e spotkanie stanowi sposobno  do wymiany 

my li z wieloma o rodkami akademickimi w Polsce, a wzajemna 

wspó praca przyczynia si  do szerszego dialogu naukowego. 

Druga cz  sesji obejmowa a referaty uwzgl dniaj ce zagadnie-

nia z historii ko cielnego prawa polskiego. W niej ks. prof. dr hab. 

Andrzej Dzi ga wyg osi  referat nt. Walor historyczny Pierwszego 

Synodu Plenarnego w Polsce z 1936 roku. Zaakcentowa  on, i  sy-

nody plenarne maj  niezwykle istotne znaczenie dla ujednolicenia 

rozwi za  prawnych w Ko ciele, oraz dla metod duszpasterskich 

najbardziej odpowiednich w kontek cie czasu i miejsca. Nast pnie 

scharakteryzowa  zwo anie, przebieg i tre  Pierwszego Synodu 

Plenarnego. W podsumowaniu stwierdzi , i  dokumentacja konsty-

tucji synodalnych przynios a o ywienie ycia religijnego, doceniaj c 

wielkie dzie o duszpasterskie Ko cio a w Drugiej Rzeczypospolitej. 

Ks. dr Stanis aw Tymosz, podejmuj c temat II Polski Synod Ple-

narny w wietle wypowiedzi Jana Paw a II przywo a  s owa z prze-

mówie  Ojca w. Jana Paw a II skierowane do uczestników Synodu. 

Wydoby  z nich rys historyczny polskiej dzia alno ci synodalnej, cel 

i zadania synodu, oraz plan realizacji uchwa . Podkre li  tak e, i   

z wskazówek papieskich wyp ywaj  trzy p aszczyzny dzia alno ci 

synodalnej: recepcja dokumentów II Sobory watyka skiego, nowa 

ewangelizacja trzeciego tysi clecia, oraz interpretacja znaków czasu 

i przygotowanie Ko cio a na nowe tysi clecie z pog bion  nauk  

soborow , zgodnie z przyj tym has em synodalnym Z or dziem 

Soboru w trzecie tysi clecie. Natomiast bp prof. dr hab. Tadeusz 

Pieronek w referacie nt. Praca legislacyjna II Polskiego Synodu 

Plenarnego stwierdzi , i  zgodnie z zaleceniami Sobory watyka -

skiego II, rozpocz to w Ko ciele zwo ywanie synodów o charakte-

rze pastoralnym, w których zwrócono uwag  na impuls duszpaster-

ski skierowany do ca ej wspólnoty ko cielnej. Nawi zuj c do histo-

rii stwierdzi , i  wola ustawodawcza Synodu zosta a wyra ona w 
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pacach wst pnych przed jego otwarciem w redakcji tzw. Tekstów 

Roboczych Synodu, autorstwa komisji przygotowawczej z o onej  

z oko o 200 ekspertów, duchownych i wieckich. Ka dy projekt 

zosta  zredagowany wed ug wspólnego schematu zawieraj cego 

cztery cz ci: teologiczn , socjologiczn , pastoraln  i prawn . 

Wspomnia , i  do trudno ci konstytuuj cych uchwa y synodalne 

nale a y uwarunkowania spo eczno-polityczne, oraz nowy podzia  

terytorialny Ko cio a w Polsce, a wszystkie za o enia pracy syno-

dalnej mia y cel edukacyjny i formacyjny wspólnoty odpowiedzial-

nej za dobro duchowe Ko cio a w Polsce. 

W cz ci trzeciej ks. prof. hab. Antoni D bi ski, podejmuj c te-

mat Zadania katolickiego uniwersytetu w wietle uchwa  II Polskie-

go Synodu Plenarnego stwierdzi , i  uniwersytet narodzony z serca 

Ko cio a, jako wspólnota ludzi poszukuj cych prawdy jest niezb d-

ny w yciu narodu i Ko cio a. Podkre li , i  do najwa niejszych 

zada  legislacji ko cielnej zaliczono podj cie dzia a  zmierzaj cych 

do publicznej, sta ej i powszechnej obecno ci my li chrze cija skiej 

w spo ecze stwie, skierowanej na rozwój kultury i nauki, oraz pe ny 

rozwój osoby ludzkiej. 
Prof. dr hab. Jerzy Flaga w wyg oszonym referacie nt. Formacja 

osób konsekrowanych wed ug uchwa  II Polskiego Synodu Plenar-
nego zaznaczy , i  problem formacji osób konsekrowanych wyst -
powa  w Ko ciele od zarania jego istnienia, a w jego nurt wpisa  si  
tak e II Polski Synod Plenarny. Podkre li , i  formowanie kandyda-
tów do ycia konsekrowanego i do kap a stwa s u ebnego jest pro-
cesem d ugotrwa ym i wielowarstwowym, sk adaj cym si  z kilku 
zró nicowanych etapów, m. in. okresu budzenia powo a , pobytu w 
nowicjacie, w seminarium duchownym, oraz formacji sta ej. Odno-
towa , i  ka dej fazie powinny by  przyporz dkowane odpowiednie 
metody i cele, a szczegó owej analizie poszczególnych etapów po-
wi cona zosta a tre  prelekcji. Powo uj c si  na dokumenty Syno-

du przedstawi  bardzo szczegó owy przebieg procesu formacyjnego, 
ukazuj c sposoby i metody jego realizacji. 

Z kolei ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski w referacie nt. Wy-
miar prawny II Polskiego Synodu Plenarnego, przedstawiaj c dys-
pozycje dotycz ce Ludu Bo ego, jak i wewn trznej organizacji Ko-
cio a stwierdzi , i  obszarów normatywnych mo na si  doszukiwa  

tylko w trzeciej cz ci poszczególnych dokumentów, chocia  nie 
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zawiera ona tylko postanowie  prawnych. Podkre li  on, e obok 
nich wyst puje wiele postulatów, stwierdzi , i  by oby korzystniej-
sze, gdyby w cz ci dyspozycyjnej ka dego dokumentu synodalne-
go wyodr bni  normy prawne, a obok nich zamie ci  postulaty  
i zalecenia, jako oddzieln  kategori  uchwa . 

Ks. prof. dr hab. J. Dudziak w temacie Pastoralny aspekt II Pol-
skiego Synodu Plenarnego ze szczególnym uwzgl dnieniem nowej 
ewangelizacji przedstawi  zagadnienie pastoralnych dzia a  funk-
cjonowania nowej ewangelizacji w Polsce. Ustali  za o enia ogólne, 
polegaj ce na systematycznym zastosowaniu dwóch metod tj. troski 
o ycie sakramentalne wiernych, oraz o w czenie ich we wspólno-
towe praktyki religijne i zespo owe przyswajanie nauki ko cielnej, 
zw aszcza nauki II Soboru Watyka skiego we wspólnotach na tere-
nie parafii. Wskaza , i  II Polski Synod Plenarny wezwa  do budze-
nia w Ludzie Bo ym wiadomo ci eklezjalnej i odpowiedzialno ci 
za Ko ció , oraz wymieni  liczne przedsi wzi cia w celu uaktywnie-
nia nowej ewangelizacji. Zaliczy  do nich m. in. czuwanie urzeczy-
wistniaj ce wspó dzia anie rodziny, pa stwa i Ko cio a w wycho-
waniu m odego pokolenia, oraz fakt, e ustrój spo eczny, gospodar-
czy i polityczny trzeba budowa  na zasadach sprawiedliwo ci spo-
ecznej. 

Ks. prof. dr hab. Marian Stasiak, w artykule nt. Synodalna struk-
tura Ko cio a przedstawi  relacje mi dzy Ko cio em powszechnym, 
a partykularnym, rozwój nauki o Ko ciele, eklezjologi  Ko cio a 
partykularnego, relacj  prawa powszechnego do prawa partykular-
nego, oraz ród a aktywno ci synodalnej w Ko ciele. Ponadto omó-
wi  relacje biskupa do prezbiterium, a tak e wskaza  na laikat i jego 
rol  w strukturze ko cielnej. Stwierdzi , i  prawodawca ko cielny 
jest przede wszystkim nauczycielem wiary, który si ga po zdobycze 
nauk prawnych i korzysta z osi gni  kultury prawnej, aby w komu-
nikatywny dla wiernych sposób przekazywa  tre ci wiary. Ponadto 
wyprowadza on z rozpoznanych tre ci wiary konkretne normy po-
st powania, wskazuj ce na jej praktykowanie. 

Podsumowaniem tre ci sesji naukowej by a dyskusja, w której 

stwierdzono, i  II Polski Synod Plenarny posiada charakter pastoral-

ny, a s abo zaakcentowano normatywno  konstytucji. 
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