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PaĔstwo a religia w prawodawstwie japoĔskim
Wprowadzenie
Celem niniejszego artykuáu jest przedstawienie relacji paĔstwa do
religii w Japonii w perspektywie historycznej. Problemem tutaj nie
jest samo pojĊcie paĔstwa, lecz pojĊcie religii. Na pewno Īadnych
problemów nie bĊdzie z podaniem definicji chrzeĞcijaĔstwa. ChrzeĞcijaĔstwo jednak odgrywa nieznaczną rolĊ w Īyciu spoáecznym
i politycznym Japonii. Natomiast w historii tradycyjnej myĞli
japoĔskiej trudno jest wyraĨnie oddzieliü filozofiĊ od religii. Filozofia
(Ğwiatopogląd), religia i kultura są jednoznaczne z „filozofią Īycia”.
Chodzi zarówno o filozofiĊ, jak i religijnoĞü, która jest filozofią Īycia.
Klasycznym przykáadem jest shintoizm, który nie jest ani wyáącznie
filozofią, ani wyáącznie religią. Trudno jest teĪ jasno oddzieliü
filozoficzny konfucjanizm od konfucjanizmu religijnego. Metodologicznie jednak moĪna rozróĪniü pomiĊdzy filozofią, religią a religijnoĞcią ludową. ReligijnoĞü ludowa bowiem zawsze odgrywaáa
i odgrywa nadal istotną rolĊ w Īyciu spoáecznym JapoĔczyka. JeĞli
chodzi o rodzimą religiĊ japoĔską, na pewno jest nią shintoizm.
Oprócz shintoizmu w historii myĞli japoĔskiej waĪne znaczenie miaá
równieĪ konfucjanizm i buddyzm. Dlatego teĪ najpierw przedstawiĊ
religie japoĔskie w ich historycznym rozwoju i wpáywie ich na Īycie
spoáeczne i polityczne, a nastĊpnie relacjĊ paĔstwa do religii w historii
Japonii, a w szczególnoĞci relacjĊ paĔstwa do religii w Konstytucji
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Meiji (11 luty 1890 r.) i w obecnie obowiązującej Konstytucji Showa
(3 maja 1947 r.).
1. Religie Japonii
1.1. Shintoizm
Podobnie jak inne narody Ğwiata wczeĞni mieszkaĔcy wysp
japoĔskich posiadali swoją oryginalną filozofiĊ rozumienia Ğwiata
i Īycia ludzkiego. Mieli teĪ swoje charakterystyczne rytuaáy regulowane prawem zwyczajowym dla celebrowania róĪnych wydarzeĔ
z ich Īycia indywidualnego i spoáecznego. Ich filozofia Īycia byáa
poáączona z religią i z mitami. StaroĪytni JapoĔczycy nie mieli wáasnej
nazwy na okreĞlenie swej rodzimej religii. Dopiero w VI wieku po
Chr., gdy buddyzm zostaá oficjalnie przyjĊty z Chin i Korei, sáowo
shint© (droga bogów) 1 zostaáo uĪyte celem odróĪnienia rodzimej
tradycyjnej religii japoĔskiej od buddyzmu (butsud©, droga Buddy).
Shint© jest zarówno tradycyjną rodzimą religią JapoĔczyków, jak
i Ğwiatopoglądem (filozofią) bazującym na idei kami (bóstwa) 2 .
Shintoistyczna koncepcja kami jest zasadniczo koncepcją politeistyczną. Shint© zawiera modlitwy skierowane do bóstw, ĞwiĊta
(matsuri), praktyki ascetyczne i Ğwiadczenia sáuĪby bliĨniemu.
W shintoizmie moĪna znaleĨü staáe charakterystyczne elementy
religijne, ale nie ma w nim ĞciĞle okreĞlonych dogmatów czy ksiąg
ĞwiĊtych w naszym rozumieniu religii. Shintoizm przeniknąá Īycie
JapoĔczyków nie tyle przez ĞciĞle okreĞloną „teologiĊ”, co przez
pewien system wartoĞci, wzorów zachowania i drogĊ myĞlenia.
Z perspektywy historii spoáecznej shintoizm jest przede wszystkim
religią klanu, wioski i narodu, a wiĊc religią naturalnie istniejących
grup spoáecznych.
1 Znak chiski shin (bóstwo) w wymowie japoskiej brzmi kami,
natomiast t©, d© (droga) w wymowie japoskiej brzmi michi, stcd shint©
dosownie oznacza: drogu bogów.
2 Na temat shintoizmu w juzyku japoskim por. S. Ono, Shint© no kiso
chishiki to kiso mondai, Tokyo 1963; w juzyku angielskim: N. Hirai, Shint©,
w: ER, t. 13, s. 290-294; tenÕe, 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 moĪna wyróĪniü kilka okresów. Okres
staroĪytny shintoizmu trwaá od początków historii Japonii do czasu
przyjĊcia przez JaponiĊ buddyzmu i konfucjanizmu, w wiĊc do VI
wieku po Chr. W staroĪytnym jĊzyku japoĔskim sáowo kami 3 byáo
uĪywane na oznaczenie czegoĞ tajemniczego, nadprzyrodzonego czy
ĞwiĊtego, a wiĊc tego, co nie jest zwyczajne, posiada siáĊ wyĪszą
i godne jest szacunku. StaroĪytne kami są dzielone na trzy kategorie:
1) naturalne bóstwa przebywające w naturalnych przedmiotach
i naturalnych zjawiskach albo bóstwa kontrolujące te przedmioty
i zjawiska; 2) bóstwa antropomorficzne, jak wielkie osobowoĞci,
bohaterowie i ubóstwiani przodkowie; 3) bóstwa konceptualne bĊdące
symbolami ideaáów czy symbolizujące abstrakcyjną siáĊ. StaroĪytni
JapoĔczycy wierzyli, Īe dusze zmaráych krewnych stawaáy siĊ duchami po okresie oczyszczenia i áączyáy siĊ z przodkami, a nastĊpnie
raz w roku wracaáy do miejsca swojego zamieszkania na ziemi
ofiarując swoim krewnym na ziemi szczĊĞcie i ochronĊ. Jednak
najwaĪniejszym bóstwem shintoistycznym byáo bóstwo klanowe
(ujigami), mające chroniü Īycie i funkcje spoáeczne podstawowej
jednostki spoáecznej, którą byá wówczas klan (uji). Ujigami nie zawsze
byáo uwaĪane za bóstwo przodków, ale raczej za bóstwo ĞciĞle
związane ze sposobem Īycia klanu, z jego sytuacją geograficzną
i polityczną.
Shint© pierwotnie nie miaáo ĞwiątyĔ. Jego rytuaáy byáy sprawowane
w miejscach uwaĪanych za ĞwiĊte, takich jak piĊkna góra, brzeg
czystej rzeki czy tajemniczy gaj. Stopniowo uczestnicy takich rytów
zaczĊli budowaü maáe, przejĞciowe szaáasy, aby chroniü siebie
samych, a takĪe oátarz przed deszczem i wiatrem. PóĨniej zostawiano
te szaáasy nawet po zakoĔczeniu ceremonii. To byáy początki
póĨniejszych ĞwiątyĔ shintoistycznych. Zgodnie z tym rozwojem
koncepcja kami zmieniáa siĊ z tej, gdzie bóstwo nawiedzaáo rodzaj
ludzki wówczas, gdy byáy sprawowane ceremonie, na tĊ, gdzie
uwaĪano, Īe bóstwo byáo obecne stale w Ğwiątyni i chroniáo rodzaj
ludzki.

3 Na temat wieloznaczno³ci pojucia kami por. K. Ueda, Kami, w: ER, t. 8,
s. 243-244.
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Do koĔca XIX wieku gáównym sposobem egzystencji materialnej
JapoĔczyków byáo rolnictwo, stąd teĪ gáówne ryty staroĪytnego shint©
byáy związane z rolnictwem. WĞród nich szczególnie waĪna byáa
wiosenna modlitwa o dobre zbiory i jesienne dziĊkczynienie za zbiory.
W czasie tych obrzĊdów oddawano czeĞü bóstwom przez zapewnienie
im ĪywnoĞci i napojów, przedstawiano muzykĊ, pieĞni i taĔce, aby
uĞmierzyü ich gniew, wznoszono modlitwy o ich opiekĊ i skáadano
dziĊkczynienie za báogosáawieĔstwa. Oprócz publicznych modáów
o pokój i báogosáawieĔstwo dla grupy wznoszono takĪe modlitwy
rodzinne i indywidualne.
StaroĪytni JapoĔczycy stosowali wiele metod, aby poznaü wolĊ
bóstwa odnoĞnie ich Īycia i oceny ich przedsiĊwziĊü. W praktyce
sądowej strony sporu byáy zmuszane do zanurzenia rąk we wrzącej
wodzie celem potwierdzenia i wydania ĞwiĊtego wyroku w sądzie
religijnym. Stosowano obmycia wodą przed uczestnictwem w
ceremoniach albo jako sposób do osiągniĊcia pokoju ducha. Byáy teĪ
specjalne typy obmyü, do których zmuszani byli przestĊpcy po
odbyciu kary celem ich duchowego oczyszczenia.
Pod wpáywem kultury chiĔskiej staroĪytny shintoizm przybraá
róĪne drogi rozwoju. Jedną z nich jest droga ĞwiadomoĞci etycznej,
która rozwinĊáa siĊ w VI wieku po Chr. Ludzie zaczĊli szukaü wzorów swojego Īycia w mitach i ksztaátowaü je wedáug woli i dziaáania bóstw. W staroĪytnym shintoizmie bardzo wysoko ceniona
byáa szczeroĞü i czystoĞü serca (magokoro). Z biegiem czasu cnota
ta nabieraáa coraz wiĊkszego znaczenia w Īyciu indywidualnym
i spoáecznym.
Nowym rozwojem w historii shintoizmu byáa unifikacja mitów.
Zostaáy one skompilowane i wydane jako zbiór mitów dworu
cesarskiego, co przyczyniáo siĊ do systematyzacji mitów narodu
japoĔskiego. Przyjmuje siĊ, Īe czas kompilacji mitów japoĔskich
przypada na czasy panowania cesarza Temmu (662-687). NaleĪą do
nich dwa zbiory, a mianowicie Kojiki (Kronika spraw staroĪytnych)
i Nihonshoki (Kroniki Japonii), które są uwaĪane za ĞwiĊte ksiĊgi
shintoizmu.
Unifikacja mitów przyczyniáa siĊ do unifikacji narodu; wielka
bogini sáoĔca (Amaterasu ¨mikami) 4 , dotychczas tytularna bogini
4 Por. F. Kakubayashi, Amaterasu ¨mikami, w: ER, t. 1, s. 228-229.
Amaterasu ¨mikami dosownie oznacza: wielkc boginiu ³wiecccc na niebie.
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klanu cesarskiego, zaczĊáa byü czczona równieĪ na zewnątrz dworu
cesarskiego jako bóstwo opiekuĔcze caáego narodu. W tym samym
czasie bóstwa klanowe wielkich i wpáywowych klanów, oprócz
swoich pierwotnych funkcji, stawaáy siĊ bóstwami opiekuĔczymi
caáego narodu i co roku byáy skáadane im ofiary przez rząd centralny.
PotĊĪne klany, które podporządkowaáy siĊ rządowi centralnemu, nie
byáy zmuszane siáą do oddawania czci bóstwom centralnym, ale za to
lokalne bóstwa w poszczególnych czĊĞciach kraju otrzymywaáy hoád
skáadany przez rząd centralny, co niewątpliwie przyczyniáo siĊ do
unifikacji narodu.
Systematyzacja narodowych rytuaáów zbiegáa siĊ z wprowadzeniem na szeroką skalĊ chiĔskiego systemu politycznego w czasie
reform Taika w 646 roku, zwanego ritsu-ryo. W rządzie centralnym
powstaáo specjalne biuro do spraw bóstw (jingikan) odpowiedzialne za
rytuaáy, natomiast w poszczególnych prowincjach odpowiedzialnymi
byli lokalni wáadcy. Specjalne ceremonie przewidziano na czas
intronizacji cesarza. WaĪne byáy równieĪ modlitwy i ceremonie
mające na celu odsuniĊcie groĨby zarazy, wojny i trzĊsienia ziemi.
System ritsu-ryo oparty byá na wzorach dynastii chiĔskich Sui i Tang 5 ,
ale miaá teĪ elementy róĪniące go od chiĔskiego kodeksu rytów, np.
zakaz jedzenia miĊsa przed ceremoniami, czego nie stosowano w
Chinach.
Od czasu reform Taika (646) do początków epoki Heian
(794-1192) widoczny byá silny wpáyw myĞli chiĔskiej na japoĔską
etykĊ, prawo, literaturĊ i technologiĊ, natomiast w religii zauwaĪa siĊ
znaczny wpáyw buddyzmu od czasu jego wprowadzenia w Japonii w
552 roku. Początkowo Budda byá uwaĪany jako kami sąsiedniego
kraju (Chin) i nie byá rygorystycznie odróĪniany od shintoistycznych
bóstw japoĔskich. W epoce Nara (710-794) buddyzm przeniknąá
shintoistyczne rytuaáy paĔstwowe i szybko staá siĊ czĊĞcią japoĔskiej
religijnoĞci ludowej.
We wczesnym okresie epoki Edo (1603-1867) japoĔscy uczeni
konfucjaĔscy zaczĊli interpretowaü shintoizm w kategoriach neokonfucjanizmu i doszli do wniosku, Īe shintoizm i konfucjanizm
mają wiĊcej elementów wspólnych niĪ róĪniących je. W szczegól5 Por. A. Ko³e, Prawo a etyka konfucjaska w historii my³li prawnej Chin, Lublin 1998 s. 111-129.
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noĞci zgodni byli co do tego, Īe shintoizm jest przydatną filozofią w
rządzeniu cesarstwem. Zarówno w konfucjanizmie, jak i w shintoizmie odkryli „trzy ĞwiĊte skarby”, które miaáy symbolizowaü drogĊ
królewską czáowieka, a mianowicie: ĪyczliwoĞü, wiernoĞü i posáuszeĔstwo. ĩyczliwoĞü miaáa byü gáówną cnotą wáadcy, natomiast
wiernoĞü i posáuszeĔstwo wobec dworu cesarskiego byáy uwaĪane
za najwyĪszy ideaá moralny poddanych 6 . Ideaáy te staáy siĊ póĨniej
Ĩródáem ruchu politycznego w Japonii, który obaliá rządy shogunatu
(samurajów) i przywróciá rzeczywistą wáadzĊ polityczną cesarzowi
w 1868 roku.
W epoce Meiji (1868-1912) w celu oczyszczenia ĞwiątyĔ
shintoistycznych z elementów buddyjskich rząd wydaá dekret o separacji shintoizmu i buddyzmu. Ziemia nadana Ğwiątyniom buddyjskim
przez shogunat i lokalnych wáadców zostaáa skonfiskowana. W tym
samym czasie zostaáa wszczĊta kampania na rzecz odrodzenia
shintoizmu i uczynienia go duchowym fundamentem zjednoczenia
narodu japoĔskiego. Po klĊsce tej kampanii rząd wyróĪniá shintoizm
spoĞród „zwykáych” religii, ochraniaá go i promowaá jako system
etyczny i kodeks rytów w celu zjednoczenia spoáeczeĔstwa wiejskiego
z resztą narodu. ĝcisáa relacja pomiĊdzy paĔstwem a shintoizmem
zostaáa zerwana dopiero po II wojnie Ğwiatowej przez wáadze
okupacyjne 7 . W związku z tym ustaáa publiczna pomoc rządu i publicznych organizacji lokalnych na rzecz shintoizmu. Sytuacja ta wzmocniáa jednak solidarnoĞü lokalnych wspólnot z shintoizmem.
1.2. Konfucjanizm
Wedáug najstarszych kronik japoĔskich konfucjanizm 8 dotará do
Japonii pod koniec III wieku po Chr. Wybór pism Konfucjusza
(Lunyu) 9 na dwór cesarza ¨jin przywiózá czáowiek imieniem Wani
z Paekche w Korei. Konfucjanizm, z którym zetknĊli siĊ JapoĔczycy,
Zob. tamİe, s. 51-57.
Na temat relacji pastwa 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 japosku brzmi Rongo.
6
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nie byá czystą nauką moralną pokory Konfucjusza, ale pozostawaá juĪ
pod silnym wpáywem taoizmu 10 . Mając poparcie siá politycznych,
które dąĪyáy do centralizacji rodzącego siĊ paĔstwa japoĔskiego,
filozofia konfucjaĔska osiągnĊáa szczyt swojego rozkwitu w Japonii za
rządów ksiĊcia Sh©toku Taishi (574-622) 11 , który sáuĪyá jako regent za
czasów panowania cesarzowej Suiko (592-629). W roku 604 ksiąĪĊ
Sh©toku napisaá i promulgowaá „konstytucjĊ”, która miaáa na celu
centralizacjĊ administracji japoĔskiej na wzór chiĔski. Konstytucja ta
byáa odbiciem kosmologii konfucjaĔskiej, która wszechĞwiat uwaĪaáa
za triadĊ záoĪoną z nieba, ziemi i czáowieka, gdzie kaĪdy z tych
trzech elementów miaá wzajemną odpowiedzialnoĞü. Silny wpáyw
konfucjanizmu, jako przyczyny unifikacji i centralizacji paĔstwa,
widoczny byá równieĪ w czasie reform Taika (646). Za wzór posáuĪyá
tutaj konfucjaĔski system prawny i administracyjny chiĔskiej dynastii
Tang (618-907) 12 .
Etyczne poglądy konfucjanizmu byáy w istocie racjonalizacją
i poszerzeniem chiĔskiej „religii rodzinnej”, tzn. podstawy etyki
rodzinnej zostaáy zbudowane na naturalnych relacjach, a nie byáy
wyprowadzane z abstrakcyjnych teorii filozoficznych czy z wiary
religijnej. JuĪ we wczesnym okresie dynastii Chou w KsiĊdze
Dokumentów (Shu-ching) XIII,24 jest mowa o piĊciu grupach, tzn.
o ojcach, matkach, o starszych braciach, máodszych braciach
i o synach. Jest teĪ mowa o obowiązkach poszczególnych grup.
Podobną klasyfikacjĊ znajdujemy w ksiĊdze Mengzi, którą filozof
Mencjusz przypisuje legendarnemu „cesarzowi-mĊdrcowi” Shun: „On
pouczyá lud o jego obowiązkach, Īe pomiĊdzy ojcem a synem
powinna panowaü miáoĞü, pomiĊdzy panem a sáugą obowiązek,
pomiĊdzy mĊĪczyzną a kobietą róĪnica pól dziaáania, pomiĊdzy
starszym a máodszym dystans, pomiĊdzy przyjacielem a przyjacielem
wiernoĞü” 13 .

Na temat taoizmu zob. A. Ko³e, dz. cyt., s. 47-51.
Por. S. Hanayama, Sh©toku Taishi, w: ER, t. 13, s. 298-299; R. E.
Morrell, Sh©toku Taishi, w: I. P. McGreal, Wielcy my³liciele Wschodu,
Warszawa 1997, s. 373-377.
12 A. Ko³e, dz. cyt., s. 111-129.
13 Mong Dsi (Mong Ko, Mengzi), tumaczy R. Wilhelm, Jena 1921, s. 57.
10
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Ta etyka rodzinna, gáoszona przez Konfucjusza i jego uczniów,
zapisana w licznych pismach konfucjaĔskich, przepoiáa caáe spoáeczeĔstwo chiĔskie. Za wzorem Chin poszáa Japonia. Nawet sami
buddyjscy i taoistyczni mnisi, a w Japonii kapáani shinta oistyczni, byli
pod silnym wpáywem konfucjaĔskiej etyki rodzinnej 14 .
Oprócz przepisów regulujących ogólne relacje rodzinne istniaá
system zasad etycznych przeznaczony dla elity, która po otrzymaniu
klasycznego, literackiego wyksztaácenia mogáa osiągnąü status
urzĊdnika paĔstwowego. Ta etyka byáa bezpoĞrednio inspirowana
przez Īycie i nauczanie Konfucjusza, bĊdącego ucieleĞnieniem tych
ideaáów, wedáug których wyksztaáceni mĊĪczyĨni powinni regulowaü
swoje zachowanie. Konfucjusz byá czáowiekiem, dla którego prawda,
honor i popieranie sprawiedliwego panowania oznaczaáo sens Īycia.
Konfucjusz opowiadaá siĊ za sáusznymi drogami starych mĊdrców.
Przez caáe swoje Īycie szukaá ksiĊcia, u którego na sáuĪbie mógáby
wcieliü w Īycie swoje zasady. Gdy jednak ksiąĪĊ wyĪej ceniá
oportunizm niĪ wiernoĞü zasadom, Konfucjusz opuszczaá swojego
pana. Ten konfucjaĔski ideaá czáowieka zostaá okreĞlony terminem
junzi. Przed Konfucjuszem junzi oznaczaá czáowieka arystokratycznego pochodzenia, po Konfucjuszu – czáowieka, który posiadaá
charakter, jaki powinien posiadaü czáowiek szlachetny, niezaleĪnie od
pochodzenia. PodkreĞlenie waĪnoĞci charakteru i cech moralnych
czáowieka byáo wkáadem konfucjanizmu w etykĊ chiĔską, a nastĊpnie
koreaĔską i japoĔską 15 .
Czáowiek szlachetny powinien kultywowaü swój wáasny charakter.
Równie waĪną rzeczą byáo, by czáowiek szlachetny oddaá swój
charakter w sáuĪbĊ paĔstwa. Wyksztaáceni, tj. ci, którzy opanowali
kanon konfucjaĔski, po záoĪeniu egzaminów paĔstwowych sáuĪyli
jako urzĊdnicy paĔstwowi i kierowali „niewyksztaáconymi”. Przy
sprawowaniu tej funkcji waĪniejszy niĪ przymus byá przykáad
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 teĪ elita konfucjaĔska w Chinach i innych krajach,
które byáy pod wpáywem kultury chiĔskiej, byáa zobowiązana do
samodoskonalenia. Etyczna doskonaáoĞü elity konfucjaĔskiej zawieraáa siĊ w pojĊciu ren. PojĊcie to obejmuje elementy dobroci, miáoĞci,
áagodnoĞci i hojnoĞci. Jednym sáowem moĪna je okreĞliü jako
humanitarnoĞü.
Inne cnoty poza ren, waĪne dla etyki konfucjaĔskiej, są bardzo
bliskie czáowiekowi i áatwe przez wszystkich do zrozumienia. Do nich
naleĪą sprawiedliwoĞü, prawoĞü (yi), lojalnoĞü (zhong), uczciwoĞü
(xin), pilnoĞü (xue), umiarkowanie, oszczĊdnoĞü, skromnoĞü. PrawoĞü,
sprawiedliwoĞü (yi) naleĪą do kardynalnych cnót etyki konfucjaĔskiej.
Etyka konfucjaĔska nie zna jednak pojĊcia sprawiedliwoĞci
transcendentalnej w Īyciu pozagrobowym. W jej miejsce juĪ na tym
Ğwiecie czáowiek za praktykowanie cnót otrzymuje sáawĊ i honor.
Podstawowy ideaá Īycia spoáecznego w Chinach nosiá nazwĊ xiao
(pietyzm, szacunek dla rodziców). Xiao jest etyczną podstawą kultu
przodków, fundamentem porządku rodzinnego, cnotą kardynalną
dobrego czáowieka i najpotĊĪniejszą siáą sáuĪącą do utrzymania
wymaganego przez paĔstwo porządku spoáecznego. Sam Konfucjusz
wymienia trzy elementy pojĊcia xiao: a) jeĞli rodzice Īyją, naleĪy im
sáuĪyü; po Ğmierci naleĪy ich pogrzebaü i skáadaü im ofiary; b) poza
chorobą rodzicom nie naleĪy przysparzaü Īadnego zmartwienia;
c) rodziców naleĪy Īywiü z szacunkiem 16 .
W kontekĞcie pietyzmu ChiĔczycy, a za nimi JapoĔczycy, uwaĪali
maáĪeĔstwo za najwaĪniejszą potrzebĊ celem utrzymania starszego
pokolenia i podtrzymania ciągáoĞci kultu przodków. MaáĪeĔstwo wiĊc
nie oznaczaáo zjednoczenia mĊĪczyzny i kobiety w miáoĞci, lecz byáo
sprawą caáej rodziny, a jego gáównym celem byáo powiĊkszenie
„drzewa rodzinnego”. Pietyzm stanowiá korzeĔ wszystkich cnót i nie
byáo wiĊkszego przestĊpstwa niĪ zachowanie niezgodne z xiao.
Mencjusz mówi o „piĊciu sprawach”, które okreĞla jako bu xiao
(brak pietyzmu, czyny przeciwko pietyzmowi), a mianowicie:
1) zaniedbanie troski o rodziców z lenistwa; 2) zaniedbanie troski
o rodziców z powodu pijaĔstwa i beztroskiego trybu Īycia 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 ĪonĊ i wáasne dzieci; 4) kierowanie siĊ przyjemnoĞciami
i Īądzą zmysáów i przez to ĞciągniĊcie wstydu na rodziców;
5) oddawanie siĊ hazardowi i káótniom i przez to wystawienie
rodziców na niebezpieczeĔstwo 17 .
Istotą xiao byáo zachowanie peáne respektu i gotowoĞci do sáuĪby
w stosunku do rodziców i starszych w rodzinie. Zachowanie to miaáa
cechowaü opieka, posáuszeĔstwo i moralna czujnoĞü wobec rodziców.
Z filozofii konfucjaĔskiej, a w szczególnoĞci z pietyzmu, wynikaáo
tradycyjne zachowanie máodszych w stosunku do rodziców i starszych
w rodzinie i do starszych w ogóle. W etyce konfucjaĔskiej wáaĞciwe
zachowanie wobec starszych miaáo w ramach samodoskonalenia
charakter „religijny”. W klasycznym dziele Zhongyong (umiar
i Ğrodek) II,1 czytamy: „JeĞli ktoĞ chce wychowywaü czáowieka, nie
moĪe zaniedbaü, aby sáuĪyü swoim rodzicom. JeĞli ktoĞ chce sáuĪyü
swoim rodzicom, nie moĪe zaniedbaü, aby rozpoznaá czáowieka. JeĞli
ktoĞ chce rozpoznaü czáowieka, nie moĪe zaniedbaü, aby rozpoznaá
niebo”.
PoniewaĪ jednak rodzina, a w dalszej konsekwencji takĪe
spoáeczeĔstwo i paĔstwo miaáy swoje „ludzkie” granice, moralnoĞü
rodzinna musiaáa zostaü podbudowana poprzez zasady nadrzĊdne.
W etyce konfucjaĔskiej panowaáo podstawowe przekonanie, Īe
moralnoĞü bazuje na dobrej ludzkiej naturze, danej czáowiekowi
z nieba (tien) 18 . W niej leĪy miara ludzkiego dziaáania, bowiem juĪ
sam Konfucjusz uczy, Īe tylko od nas samych zaleĪy, czy osiągniemy
ren 19 (humanitarnoĞü), tzn. prawdziwą, doskonaáą ludzką istotowoĞü.
Dalej Konfucjusz poucza, Īe to, co niebo zarządzi, nazywa siĊ naturą.
To, co zgadza siĊ z naturą, nazywa siĊ sáuszną drogą (tao), a to, co
wskazuje na sáuszną drogĊ, nazywa siĊ wskazówką (pouczeniem 20 ).
W tym samym duchu równieĪ filozof Mo Ti (Mo Di) w swojej
etyce poucza o koniecznoĞci zasady nadrzĊdnej, bazującej na tien,
a mianowicie: „JeĞli ktoĞ na tym Ğwiecie chce czegoĞ dokonaü, nie
moĪe tego uczyniü bez jakiejĞ miary: JeĞli bowiem nie ma Īadnej
Mong Dsi, dz.m cyt. s. 95.
Wiucej na temat pojucia 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 Tamİe.
17
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miary, nie jest w stanie swego przedsiĊwziĊcia urzeczywistniü.
Najlepszym przykáadem jest niebo. Drogi nieba są uniwersalne
i bezinteresowne. ĝwiatáo nieba jest wieczne i nie koĔczy siĊ nigdy.
Dlatego teĪ ĞwiĊci królowie wziĊli sobie niebo za przykáad. JeĞli wiĊc
czáowiek bierze sobie niebo za przykáad, musi w caáym swoim
dziaáaniu kierowaü siĊ zasadami nieba i czyniü to, czego niebo
wymaga, a zaniechaü tego, czego sobie niebo nie Īyczy” 21 .
Niebo (tien) i droga (tao) byáy wiĊc w etyce konfucjaĔskiej
podstawowymi zasadami Īycia, którymi powinien kierowaü siĊ
czáowiek w caáym swoim dziaáaniu. Zasada postĊpowania zgodnie
z zasadami tien i tao oznaczaáa zawsze in concreto samodoskonalenie
i samoopanowanie. Chodziáo przede wszystkim o oczyszczający
i wyzwalający moralny rozwój czáowieka, który miaá go uwolniü
od poĪądania zmysáowego. Celem tego procesu byáo osiągniĊcie
moralnej doskonaáoĞci. Ideaá doskonaáoĞci zaĞ zawarty byá w pojĊciu
ren (humanitarnoĞü). Ren jest cnotą uniwersalną, jest podstawą
wszystkich innych cnót i podstawą „piĊciu relacji” (wu lun). Kto raz
urzeczywistniá ren, ten odznacza siĊ takĪe innymi cnotami, takimi
jak: mądroĞü (zhi), dzielnoĞü (gong) i prawoĞü (yi), które z kolei
są niezbĊdne przy realizacji „piĊciu relacji”. Ren zawiera w sobie
elementy troski, miáoĞci, szacunku, ustĊpliwoĞci bez káótni
i dotrzymania sáowa w relacjach pomiĊdzyludzkich. Ren podkreĞla
czystoĞü myĞli, jasnoĞü woli, dziaáanie bez podstĊpu, spokój serca,
harmoniĊ woli i dziaáania celem stworzenia harmonijnego porządku.
I ten stan rzeczy nazywa siĊ wáaĞnie ren. Czáowiek reguluje swoje
sumienie, swój sposób myĞlenia i przekonania poprzez odniesienie siĊ
do ren. Idea ren spoczywa w niebie, samo niebo bowiem jest ren.
W swoim Īyciu codziennym czáowiek kieruje siĊ cnotą (te), a cnota
jest moralnym zachowaniem, które jest zgodne z li. Li jest pojĊciem
bardzo szerokim i oznacza ryt (rytuaá), obyczaj, normĊ, reguáĊ i miarĊ
ludzkiego zachowania w róĪnych sytuacjach spoáecznych. Dla
przeciĊtnego ChiĔczyka li oznacza wszystko to, czego od dzieciĔstwa
nauczyá siĊ, aby przestrzegaü, i to, co dalej ma formowaü jego moralne
zachowanie. PojĊcie li w kulturze chiĔskiej istniaáo juĪ 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 przyjąá je do swego systemu etycznego
i káadá wielki nacisk na jego przestrzeganie22 .
W swoim zachowaniu moralnym czáowiek powinien urzeczywistniaü idĊ zhong shu (záotej reguáy), wedáug której czáowiek wobec
innych powinien postĊpowaü tak, jakby postĊpowaá w stosunku do
siebie. W Lunyu XIV,36 czytamy: „Odpáacaj sprawiedliwoĞcią za záo,
a dobro nagradzaj dobrem”. A w dziele Zhongyong (miara i Ğrodek)
II,13 znajdujemy nastĊpującą myĞl: „Nie czyĔ innym tego, czego
nie chcesz, aby inni tobie czynili”. Tak wiĊc záoty Ğrodek jest
fundamentem, na którym jest oparte Īycie spoáeczne czáowieka,
a harmonia jest drogą, którą Ğwiat (spoáeczeĔstwo) jest w stanie
osiągnąü. JeĞli Ğrodek i harmonia bĊdą mogáy swobodnie siĊ rozwijaü,
wówczas i niebo, i ziemia znajdą swoje od wieków im przypisane
miejsce, a czáowiekowi i wszystkim innym stworzeniom wyjdzie to na
korzyĞü.
JeĞli zaĞ zachowanie czáowieka bĊdzie niezgodne z li, wówczas
czáowiek straci doskonaáoĞü, a wynikiem tego bĊdzie cierpienie i záo.
W filozofii chiĔskiej nie ma jednak pojĊcia záa transcendentalnego.
PoniewaĪ czáowiek jest odpowiedzialny za harmoniĊ w rodzinie,
spoáeczeĔstwie i we wszechĞwiecie, musi przestrzegaü odpowiedzialnoĞci na obszarze, jaki jest mu powierzony. JeĞli jej zaniecha,
wówczas powstaje dysharmonia, tj. záo. W konfucjanizmie záo nie ma
charakteru personalnej winy, są to raczej okolicznoĞci, które powodują
dysharmoniĊ, jako odchylenie od záotego Ğrodka. W KsiĊdze Dokumentów (Shujing) XIII,27 czytamy: „Dobro i záo nie spadają na
czáowieka niesáusznie, bowiem niebo zsyáa szczĊĞcie albo nieszczĊĞcie
zgodnie z ludzkim zachowaniem”. DysharmoniĊ moĪna usunąü
poprzez samodoskonalenie, wychowanie, przestrzeganie li i powrót do
pierwotnie dobrej ludzkiej natury.
WaĪnym elementem w moralnoĞci konfucjaĔskiej jest koncepcja
„twarzy” (lian, mian). W kulturze chiĔskiej panuje powszechne
przekonanie, Īe czáowiek postĊpuje dobrze, aby nie „straciü twarzy”
(shi lian). Gdy czáowiek straciá twarz, pozostaje wstyd, natomiast nie
22 Na temat li zob. monografiu: 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 Īadnego poczucia winy. Jednak w klasycznych tekstach
konfucjaĔskich znajdujemy takĪe Ğwiadectwa, Īe królowie-mĊdrcy
prosili niebo o miáosierdzie dla swojego ludu, aby zgáadziá „winy
ich poddanych” 23 . Sprawami winy, grzechu i sądu po Ğmierci czáowieka „z urzĊdu” zajmuje siĊ buddyzm.
1.3. Buddyzm
Buddyzm 24 z Indii poprzez Chiny i KoreĊ w 552 roku po Chr.
dotará do Japonii. Od momentu recepcji w ciągu caáej historii Japonii
odegraá waĪną rolĊ nie tylko w Īyciu religijnym JapoĔczyków, ale
równieĪ w Īyciu kulturalnym i spoáecznym. Japonia jednak nigdy
nie staáa siĊ krajem caákowicie buddyjskim; buddyzm w Japonii
wspóáistniaá z tradycją shintoistyczną i konfucjaĔską. Rodzima kultura
japoĔska w znacznym stopniu wpáynĊáa na modyfikacjĊ buddyzmu.
Z dwóch postaci buddyzmu, hinajany i mahajany, w Japonii – idącej
za przykáadem chiĔskim – ostatecznie przyjĊáa siĊ ta druga 25 .
Pozostając w cieniu kultury i cywilizacji chiĔskiej Japonia przyjĊáa
z Chin nie tylko buddyzm 26 , lecz takĪe konfucjanizm, system
polityczny i prawny oraz system znaków chiĔskich.
Okres ĞwietnoĞci i rozkwitu buddyzmu w Japonii przypada na
epokĊ Nara (710-794), kiedy buddyzm staá siĊ elementem unifikacji
paĔstwa japoĔskiego. W tym czasie buddyzm zostaá przyjĊty najpierw
przez wpáywowe klany i arystokracjĊ, a nastĊpnie stopniowo przenikaá
caáe spoáeczeĔstwo japoĔskie, káadąc fundamenty pod rozwój
spoáeczeĔstwa i paĔstwa.
W czasie epoki Heian (794-1192) system biurokracji centralnej
powoli chyliá siĊ ku upadkowi i nastĊpowaáa nowa era feudalizmu.
ChociaĪ wáadza polityczna nominalnie pozostawaáa dalej w rĊkach
cesarskich, wáadza faktyczna przechodziáa stopniowo w rĊce nieli23 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 Szczegóowo 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 uzyskaáy pewien stopieĔ autonomii w stosunku
do paĔstwa, jednak nolens volens musiaáy siĊ podporządkowywaü
interesom rządzącej arystokracji.
Wraz z ustabilizowaniem siĊ shogunatu w okresie Kamakura
(1192-1338) wáadza polityczna przeszáa z rąk arystokratów Īyjących
na dworze cesarskim w Ky©to w rĊce nowo powstaáej klasy
wojskowej (shogunat), rozpoczynającej nowy okres feudalizmu, który
przetrwaá aĪ do 1868 roku. Okres Kamakura byá czasem odrodzenia
buddyzmu w Japonii. Powstaáy wtedy trzy waĪne szkoáy buddyzmu:
j©do, zen i nichiren. Wszystkie te trzy szkoáy wyrosáy z tradycji
Tendai, która jest japoĔską formą chiĔskiej Tientai 27 . Tradycja Tientai
zaĞ jest chiĔską formą buddyzmu mahajana. J©do buddyzm gáosiá
drogĊ zbawienia poprzez wiarĊ w miáosierdzie Buddy Amidy 28 , zen
wybraá drogĊ medytacji 29 , a nichiren skoncentrowaá swoją uwagĊ na
szukaniu drogi do prawdy objawionej w Lotus Sutra 30 .
W okresie Tokugawa (1603-1867) instytucje buddyjskie zostaáy
poddane procesowi konsolidacji niespotykanej dotychczas w historii
buddyzmu. Wszystkie szkoáy buddyjskie cieszyáy siĊ oficjalnym
uznaniem ze strony paĔstwa, ale jednoczeĞnie zostaáy podporządkowane politycznym i administracyjnym celom rządu Tokugawa. Na
początku XVII wieku wszystkie Ğwiątynie buddyjskie, wraz ze
Ğwiątyniami shintoistycznymi, poddano kontroli komisarzy paĔstwowych zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. W związku
z zakazem chrzeĞcijaĔstwa rząd poleciá, aby kaĪdy JapoĔczyk
przynaleĪaá do konkretnej Ğwiątyni buddyjskiej czy shintoistycznej.
Kontrolowano w ten sposób, czy dana osoba nie byáa czáonkiem
Szerzej na temat Tientai patrz: L. M. Pruden, Tientai, w: ER, t. 14,
s. 510-519; T. And©, Tendai-gaku ronshÅ, 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©doshÅ, w: ER, t. 8,
s. 104-107; TenÕe, J©doky© shis© no kenkyÅ, Ky©to 1983; S. Tsuboi, H©nen
j©doky© no kenkyÅ, 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 bibliografic.
30 Szerzej na temat nichiren zob. S. Murano, NichirenshÅ, w: ER, t. 10,
s. 427-430.
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zakazanej religii. Te pociągniĊcia rządu wzmocniáy struktury organizacji ĞwiątyĔ buddyjskich, poniewaĪ kaĪda rodzina musiaáa, przynajmniej nominalnie, przynaleĪeü do jednej ze ĞwiątyĔ buddyjskich.
W epoce Meiji (1868-1912) nastąpiáa zmiana na szczeblu
instytucjonalnym w zakresie relacji paĔstwa do buddyzmu. W celu
zjednoczenia narodu wokóá osoby cesarza rząd Meiji wydaá dekret
o separacji shintoizmu i buddyzmu, dając pierwszeĔstwo shintoizmowi jako rodzimej „religii” i czyniąc go duchowym fundamentem
jednoĞci narodu. Decyzja rządu nie zmieniáa jednak praktyk i wierzeĔ
„prostych” ludzi, którzy obie tradycje do dzisiejszych czasów uwaĪają
za harmonijnie zjednoczone. Prawnie jednak buddyzm nie posiada juĪ
statusu religii uprzywilejowanej; staá siĊ jedną z wielu tradycji w
religijnie pluralistycznym spoáeczeĔstwie japoĔskim.
Buddyzm, jako religia, odnosi siĊ przede wszystkim do relacji
czáowieka do bóstwa. Zawiera jednak takĪe pewne egzystencjalne
nakazy i zakazy, które dotyczą moralnego zachowania czáowieka.
Centralnym pojĊciem etyki buddyjskiej jest związek pomiĊdzy wnikniĊciem (insight) w rzeczywistoĞü jako bezinteresownoĞü (anatman)
albo w nicoĞü (sunya) z jednej strony a autentyczną moralną aktywnoĞcią z drugiej. WnikniĊcie w bezinteresownoĞü formuje moralną
aktywnoĞü, podczas gdy moralna aktywnoĞü wspiera wnikanie w
bezinteresownoĞü.
Druga powszechna charakterystyka etyki buddyjskiej mówi, Īe
moralny charakter czynu ludzkiego jest ĞciĞle związany z intencją,
która go tworzy. Przyjmuje siĊ, Īe czyny powodowane przez wolĊ
dobrych intencji, przez cnotĊ powszechnego porządku, który tworzy
rzeczywistoĞü, prowadzą do dobrych i przyjemnych rezultatów dla
jednostki i spoáeczeĔstwa, tworzą bowiem harmoniĊ spoáeczną.
Natomiast czyny tworzone przez wolĊ záych intencji, prowadzą do
záych i nieprzyjemnych rezultatów dla jednostki i dla spoáeczeĔstwa.
Trzecia powszechna charakterystyka etyki buddyjskiej zwraca
uwagĊ na przywiązanie do zasad moralnych i odpowiedzialnoĞü za
wykorzenienie záych naáogów i kultywowanie cnót. Z tym áączy siĊ
odpowiedzialnoĞü moralna, która jest wprost proporcjonalna do
zajmowanej pozycji spoáecznej.
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Podstawowe zasady etyki buddyjskiej są zawarte w piĊciu „przykazaniach”, które są identyczne z przykazaniami etyki taoistycznej,
a mianowicie:
1. Nie pozbawiaj nikogo Īycia;
2. Nie kradnij;
3. Nie mów faászywie;
4. Nie prowadĨ siĊ Ĩle seksualnie;
5. Nie uĪywaj napojów odurzających.
Te piĊü przykazaĔ stanowi wskazówki ustanowione przez BuddĊ
dla spoáecznego i indywidualnego dobra swoich zwolenników
(wyznawców). Ich nieprzestrzeganie powoduje negatywne sankcje dla
czáowieka. Tradycja buddyzmu jest przepeániona przykáadami
okropnych skutków, jakie po Ğmierci czekają tych, którzy lekcewaĪą te
podstawowe nakazy moralne. Wedáug nauki buddyjskiej, czáowiek po
ziemskiej egzystencji wchodzi w przyszáą lepszą egzystencjĊ albo
spada w gorszą, w zaleĪnoĞci od zasáug i win.
1.4. ReligijnoĞü ludowa
ReligijnoĞü ludowa 31 miaáa nie tylko aspekt religijny, ale
odgrywaáa ponadto waĪną rolĊ w Īyciu spoáecznym. Ona w duĪej
mierze, bardziej niĪ prawo czy oficjalny shintoizm paĔstwowy,
regulowaáa codzienne Īycie nie tylko „prostego” ludu. ReligijnoĞü
ludowa byáa luĨnym zbiorem wierzeĔ, praktyk, kultu róĪnych bóstw,
mitów i wartoĞci. Zawieraáa elementy kultu przodków, kultu zmaráych,
czci natury, elementy animistyczne, kulty lokalne, shintoizm ludowy,
taoizm ludowy, buddyzm ludowy i konfucjanizm. Byáa wiĊc pod
silnym wpáywem chiĔskiej religijnoĞci ludowej. W japoĔskiej
religijnoĞci ludowej moĪemy znaleĨü równieĪ wpáywy chrzeĞcijaĔstwa
i nowych religii. Ponadto naleĪy zaznaczyü, Īe oficjalny shintoizm
paĔstwowy swoje Ĩródáo ma w nieskoĔczonych zasobach ludowych
praktyk religijnych, które od czasów niepamiĊtnych regulowaáy nie
tylko Īycie religijne JapoĔczyków. Stąd teĪ mówi siĊ, Īe JapoĔczyk

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 siĊ i Īeni w shintoizmie, umiera w buddyzmie, a Īyje wedáug
zasad konfucjanizmu.
W przeciwieĔstwie do ortodoksyjnego taoizmu, konfucjanizmu
i buddyzmu, religijnoĞü ludowa nie miaáa skomplikowanych struktur
organizacyjnych. ReligijnoĞü ludowa uwidaczniaáa siĊ w kultach
lokalnych, w wierzeniach i praktykach skoncentrowanych wokóá kultu
lokalnych bóstw. ReligijnoĞü ludowa przenikaáa wszystkie grupy
spoáeczeĔstwa japoĔskiego i dlatego báĊdem byáoby uwaĪaü ją
wyáącznie za religiĊ mieszkaĔców wsi, ludzi biednych czy niewyksztaáconych. Trzeba jednak zaznaczyü, Īe ludzie wyksztaáceni, w
szczególnoĞci urzĊdnicy paĔstwowi, kierowali siĊ zasadami filozofii
konfucjaĔskiej i taoistycznej. Dlatego teĪ moĪna mówiü o pewnej
niechĊci administracji paĔstwowej do róĪnych objawów religijnoĞci
ludowej. Z tego powodu czĊsto róĪne grupy religijne dziaáaáy
w ukryciu. Byáy one niejednokrotnie reakcją biednego ludu na ciĊĪką
sytuacjĊ ekonomiczną i inspirowaáy cháopów do powstaĔ antyrządowych.
Podstawowe wierzenia i wartoĞci religijnoĞci ludowej przenikają
caáą japoĔską kulturĊ i caáe Īycie spoáeczne czáowieka. Odnoszą siĊ
one do jednostki, rodziny, do wspólnoty, paĔstwa i do caáego
wszechĞwiata. W religijnoĞci ludowej waĪne byáo zachowanie Īycia,
zdrowia, zachowanie ciągáoĞci rodziny i klanu. Istotą religijnoĞci
ludowej byáo przekonanie, Īe czáowiek Īyjący na tym Ğwiecie i byty
duchowe mają te same potrzeby Īyciowe, dlatego teĪ wzajemnoĞü
musi byü podstawą interakcji pomiĊdzy ludĨmi a duchami. Ofiary
i przyrzeczenia byáy skáadane bóstwom w celu otrzymania od nich
wzajemnej pomocy. NiezáoĪenie ofiary i niewypeánienie przyrzeczenia
mogáo Ğciągnąü na czáowieka zemstĊ bóstwa.
Wspólna wszystkim objawom religijnoĞci ludowej jest wiara w
istnienie nieba. Niebo (tien) jest uwaĪane zarówno za miejsce
zamieszkania bóstw i dusz przodków, jak i za najwyĪszy autorytet
moralny kontrolujący moralne zachowanie czáowieka. Wpáyw na Īycie
czáowieka mają dwie przeciwne, ale mające na siebie wzajemny
wpáyw aktywne siáy, a mianowicie yang i yin 32 . Yang jest siáą
32 Szerzej na temat yang-yin zob. W. M. Tu, Soul. Chinese Concepts, w: ER,
t. 13, s. 447-450 wraz z bibliografic. Odpowiednikiem chiskiego yang-yin
jest japoskie onmy©ji.
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pozytywną, jej symbolem jest Ğwiatáo; jest ona cechą sáoĔca
i mĊĪczyzn, reflektującą dominującą pozycjĊ mĊĪczyzny w rodzinie
i spoáeczeĔstwie. Yin jest siáą negatywną, cechą ksiĊĪyca i kobiety.
Wzajemna relacja yang i yin jest taka, jak relacja Ğwiatáa do cienia.
One obie dziaáają we wszechĞwiecie i w czáowieku. One wyznaczają
„jasną” i „ciemną” stronĊ Īycia ludzkiego. One tworzą „jasną”
i „ciemną” stronĊ duszy ludzkiej.
DáugoĞü kaĪdego Īycia ludzkiego jest wyznaczana przez
„kontrolera przeznaczenia” (ssu-ming), który zapisuje ją w ksiĊdze
trzymanej przez wáadcĊ piekáa (czyĞüca). Po wypeánieniu siĊ dni Īycia
czáowieka jest on wzywany do piekáa (czyĞüca) celem osądzenia jego
grzechów i ukarania go sáuszną karą.
Gáówne wartoĞci religijnoĞci ludowej moĪna podzieliü na szeĞü
gáównych kategorii; cztery z nich odnoszą siĊ do Ğwiata Īyjących,
a dwie z nich do Īycia po Ğmierci, a mianowicie:
1. Troska o Īycie i wáasnoĞü;
2. Dostosowanie siĊ do porządku natury;
3. Pokój i harmonia w Īyciu rodzinnym;
4. Sukces w walce o byt doczesny;
5. Wybawienie od potĊpienia w piekle;
6. PomyĞlne odrodzenie siĊ w procesie reinkarnacji.
NajwaĪniejsze wierzenia i wartoĞci są zawsze áączone z kultem
przodków. Zachowanie i przedáuĪenie linii genealogicznej jest gáównym przedmiotem we wszystkich aktywnoĞciach religijnoĞci ludowej.
Linia genealogiczna áączy przeszáoĞü przodków z teraĨniejszoĞcią
potomnych i przyszáoĞcią tych, którzy przyjdą póĨniej. Rytuaáy,
sprawowane w waĪnych dla rodziny momentach Īycia, mają zapewniü
powodzenie i szczĊĞcie wczeĞniejszym czáonkom rodziny i wyprosiü
synów celem kontynuowania wzrostu drzewa genealogicznego. Ze
szczególną troską naleĪy wiĊc grzebaü zmaráych 33 .
Wierzenia i praktyki religijnoĞci ludowej tradycyjnie dzieli siĊ na
wierzenia „królestwa Ğwiatáa” (yang chieh) i na wierzenia „królestwa
cienia” (yin-chieh). Królestwo Ğwiatáa odnosi siĊ do bóstw, natomiast
królestwo cienia odnosi siĊ do zmaráych. Nie są to kategorie eksklu33 Na temat kultu przodków zob. H. Hardacre, Ancestors, w: ER, t. 1,
s. 266-267.
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zywne; są one czymĞ w rodzaju „pomostu”, poprzez który ludzie,
bóstwa i zmarli mogą siĊ komunikowaü pomiĊdzy sobą. Królestwo
Ğwiatáa zawiera wszystkie wierzenia, które odnoszą siĊ do ludzi i ich
relacji do bóstw (shen) 34 . KaĪdy obszar Īycia ludzkiego, zarówno
prywatny, jak i publiczny, miaá swoje bóstwo opiekuĔcze. Bóg miasta
na przykáad byá boskim stróĪem prawa, który sprawowaá pieczĊ nad
duchowymi sprawami w dystrykcie ludzkiego magistratu. WaĪną
funkcją boga miasta byáo reprezentowanie biurokracji piekáa w
królestwie Ğwiatáa. JeĞli ktoĞ miaá umrzeü, wówczas wysáannik boga
miasta przyprowadzaá go do Ğwiątyni, gdzie jego grzechy zostaáy
zapisane, nastĊpnie wysáano go do piekáa celem osądzenia i ukarania.
W ten sposób bóg miasta pomagaá miejscowej administracji w
egzekwowaniu prawa.
W religijnoĞci ludowej panowaáo przekonanie, Īe dobre czyny
ludzkie są nagradzane, natomiast záe czyny przynoszą cierpienie.
Przekonanie to byáo oparte na zasadzie odpáaty (yin-kuo) za dobre i záe
czyny ludzkie. Zasada ta byáa takĪe jedną z gáównych reguá ludowego
buddyzmu.
Nauczanie moralne religijnoĞci ludowej káadáo wielki nacisk na
respektowanie nieba, bóstw, na posáuszeĔstwo przeáoĪonym, na szacunek dla rodziców i starszych, na dyscyplinĊ w wychowaniu dzieci,
ostroĪnoĞü w wyborze przyjacióá i uprzejmoĞü w stosunku do sąsiadów. W nauczaniu moralnym religijnoĞci ludowej moĪemy znaleĨü
zakaz zabijania, zakaz kradzieĪy, káamstwa, oszczerstwa, cudzoáóstwa,
poĪądliwoĞci, záoĞci, lenistwa, hipokryzji, nieszczeroĞci, narzekania,
ekstrawagancji, zaniedbania, pijaĔstwa i prostytucji.
„Ciemna” strona religijnoĞci ludowej dotyczy Ğmierci, dlatego teĪ
przodkowie, zmarli i ich duchy muszą byü „obsáuĪeni” we wáaĞciwej
formie. Ideaáem, zarówno w kulturze chiĔskiej, jak i japoĔskiej, byáa,
i nadal jest, Ğmierü po dáugim Īyciu, po urodzeniu licznych synów,
wnuków i prawnuków, i po zgromadzeniu wystarczających dóbr
na zabezpieczenie godnego pogrzebu dla caáej rodziny i dla siebie.
Z pogrzebem wiązaáy siĊ róĪnego rodzaju przepisy „prawne”, które
dokáadnie okreĞlaáy ceremonie pogrzebowe i miejsce wiecznego
spoczynku. Najlepszym miejscem na wyznaczenie grobu byáy zbocza
34

Bóstwo (shen) w juzyku japoskim to shin (kami).
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gór i rzek, a wiĊc miejsca najwiĊkszego naturalnego piĊkna, które
wedáug geomantyki chiĔskiej okreĞla siĊ jako feng shui (dosáownie:
wiatr i woda) 35 .
Po Ğmierci czáowieka „ciemny” aspekt duszy ludzkiej (yin) musi
zstąpiü do piekáa (czyĞüca) celem osądzenia i ukarania za záe czyny
popeánione w czasie Īycia czáowieka. Piekáo byáo tutaj rozumiane jako
„nasz” czyĞciec, poniewaĪ jego celem byáo zbadanie czynów caáego
Īycia czáowieka, wyznaczenie kary i okreĞlenie stopnia reinkarnacji do
nastĊpnego Īycia. Idea dziesiĊciu rodzajów sądów piekielnych zostaáa
wziĊta z ludowego buddyzmu. KaĪdy z tych dziesiĊciu sądów byá
imitacją biurokracji ziemskiej i kaĪdy z nich miaá do osądzenia jeden
rodzaj czynów ludzkich. Ludzie doskonaáej cnoty byli posyáani
bezpoĞrednio do najwyĪszego sądu dziesiątego, który byá rodzajem
sądu ostatecznego i wyznaczaá stopieĔ reinkarnacji do przyszáego
Īycia 36 .
2. Relacja paĔstwa do religii od początków paĔstwowoĞci
Pierwsze Ĩródáa pisane dotyczące Japonii spotykamy w kronikach
chiĔskich. W dokumentach dynastii Han 37 znajdujemy zapis, Īe
spoáeczeĔstwo japoĔskie w I wieku po Chr. podzielone byáo na
kilkadziesiąt klanów, które walczyáy pomiĊdzy sobą. ChiĔska
„Historia trzech królestw” (San-kuo chih) mówi, Īe początki
paĔstwowoĞci japoĔskiej przypadają na początek III wieku po Chr.,
Ĩródáa chiĔskie nie są jednak zgodne z shintoistyczną tradycją
japoĔską, zawartą w Kojiki i Nihonshoki 38 , która gáosi, iĪ początek
paĔstwa japoĔskiego datuje siĊ na rok 660 39 przed Chr. Wówczas to
pierwszy cesarz japoĔski Jimmu miaá wstąpiü na tron. Jest to jednak
tradycja oparta na mitologii spisanej dopiero w VII wieku po Chr.
Bardziej wiarygodne wiĊc dla nas pozostają Ĩródáa chiĔskie.

Zob. W. M. Tu, dz. cyt., s. 447-449.
Zob. A. Seidel, Afterlife. Chinese Concepts, w: ER, t. 1, s. 124-127.
37 Dynastia Han rzcdzia Chinami w latach 206 przed Chr. 220 po Chr.
Na ten temat zob. A. Ko³e, dz. cyt., s. 94-111.
38 Na temat Kojiki i Nihonshoki zob. Rozdzia 2.1. Shintoizm.
39 Dzie zaoÕenia pastwa japoskiego obchodzony jest 11 lutego.
35
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ĩycie spoáeczne w Japonii w III wieku po Chr. pozostawaáo pod
silnym wpáywem shintoizmu. Normy prawne na tym poziomie
nie byáy odróĪniane od innych norm spoáecznych; utoĪsamiano je
z normami religijnymi. Wedáug San-kuo chih cesarzowa Himiko
byáa traktowana jak pontifex maximus – pomost pomiĊdzy bogami
a poddanymi. SáuĪyáa bogom, sprawowaáa kult przodków, wywieraáa
charyzmatyczny wpáyw na caáy naród. Byáa ona osobą starszą i niezamĊĪną. Cesarzowa Himiko panowaáa, natomiast rządziá w jej
imieniu máodszy brat.
Zgodnie z tradycją shintoizmu przodkowie byli uwaĪani za bogów;
cesarzowa Himiko sáuĪyáa bogom, wiĊc podstawą jej wáadzy
politycznej byáa religia (shintoizm). Poprzez modlitwĊ poznawaáa
wolĊ bogów i ogáaszaáa wyrocznie, które dla poddanych miaáy byü
wiąĪącym prawem. Dowodem na to są staroĪytne terminy japoĔskie
okreĞlające sprawy polityczne bardzo ĞciĞle związane z religią. Jako
przykáad niech posáuĪy sáowo „rządziü”, które po japoĔsku brzmi
shirasu i shiroshimesu. Oba te sáowa w pierwotnym znaczeniu
oznaczają: „wiedzieü”, „znaü”, gdyĪ gáównym zajĊciem wáadcy byáo
poznawanie woli bogów. Sprawy polityczne w staroĪytnym jĊzyku
japoĔskim są okreĞlone jako matsurigoto, co dosáownie oznacza:
sprawy Ğwiąt, sprawy kultu religijnego. Prawo w staroĪytnym jĊzyku
japoĔskim: nori 40 lub noru, a nori znaczy: „deklarowaü”, „ogáaszaü”.
Prawo byáo wiĊc wolą bogów, ogáaszaną przez osobĊ poĞredniczącą
pomiĊdzy bogami a ludĨmi.
Osobą poĞredniczącą prawie zawsze byáa kobieta, dlatego teĪ
naleĪy stwierdziü, Īe w tym czasie „kobieta-król” byáa raczej zasadą
niĪ wyjątkiem. OpiniĊ tĊ potwierdza fakt, iĪ najwaĪniejszym bóstwem
w shintoizmie jest nie bóg, ale bogini sáoĔca Amaterasu ¨mikami.
Jednak trzeba zauwaĪyü, Īe Himiko, mimo iĪ ogáaszaáa wolĊ bogów,
to jednak nigdy sama jej nie wykonywaáa. Czyniá to w jej imieniu
máodszy brat. Himiko wiĊc panowaáa, lecz nie rządziáa. Ta
fundamentalna zasada dotycząca panowania cesarzy japoĔskich (tylko
z maáymi wyjątkami) byáa i jest przestrzegana do dziĞ.

40 Na temat nori w juzyku japoskim zob. Y. Sanada, H©gaku nyÅmon,
wyd. 3, T©ky© 1999, s. 32-33.
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Instytucje prawne i paĔstwowe tego okresu nie byáy pod wpáywem
Īadnej obcej cywilizacji, dlatego moĪna w nich odczytaü sposób
myĞlenia wáaĞciwy mentalnoĞci japoĔskiej. StaroĪytni JapoĔczycy
tamtych czasów przestĊpstwa uwaĪali za plamy czy skazy, których
bogowie wprawdzie nienawidzili, ale przestĊpstwa te mogáy byü
oczyszczone przez ceremonie religijne. Z tego powodu uroczysty akt
harai, przez który kapáan shintoistyczny wypĊdza záe duchy, jest
istotną czĊĞcią shintoizmu. Osoby skazane musiaáy záoĪyü ofiary
bogom. Kapáan odmawiaá modlitwy oczyszczenia i czĊsto odbywaáy
siĊ obmycia wodą ciaá osób skazanych. PrzestĊpstwa byáy okreĞlone
nazwą tsumi 41 , a ta odnosiáa siĊ równieĪ do plag i chorób. Sposób
myĞlenia staroĪytnych JapoĔczyków byá prostolinijny; moralnoĞü
znaczyáa wiĊcej niĪ prawo, przestĊpstw byáo niewiele, a jeszcze mniej
procesów sądowych 42 .
Na przeáomie VI i VII wieku nastĊpowaáa stopniowa laicyzacja
wáadzy cesarskiej i związany z tym upadek jej autorytetu. Umacniaáa
siĊ natomiast pozycja arystokracji, która groziáa zamachem stanu
i obaleniem cesarza. Stronnicy rodziny cesarskiej podjĊli jednak udaną
próbĊ stabilizacji sytuacji politycznej w kraju, koncentrując caáą
wáadzĊ paĔstwową w rĊku cesarza. Takie postĊpowanie miaáo teĪ
swoje uzasadnienie w zewnĊtrznej sytuacji politycznej, a mianowicie
pozycji Chin, które w tym czasie byáy paĔstwem z silnym rządem
centralnym. W celu obrony przed moĪliwą inwazją chiĔską
zjednoczenie wszystkich siá w kraju pod przewodnictwem cesarza
staáo siĊ sprawą najwaĪniejszą. Na początku VII wieku Japonia
posiadaáa juĪ silną organizacjĊ paĔstwową opartą na centralistycznym
modelu chiĔskim. Pomimo sprzeciwu wpáywowych klanów w 646
roku zostaáy zapoczątkowane reformy Taika. Staáy siĊ one podstawą
silnego rządu cesarskiego, scentralizowanego i biurokratycznego
41 We wspóczesnym juzyku japoskim tsumi oznacza
grzech lub
przestupstwo , dla staroÕytnych Japoczyków tsumi byo jedynie plamc,
którc moÕna byo usunce 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 RównieÕ i dzisiaj Japoczycy niechutnie udajc siu do scdów, a sprawy
sporne rozwiczujc pomiudzy sobc na drodze mediacji i koncyliacji. Proces
scdowy jest rzeczc ostatecznc.
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paĔstwa. Cesarz rządziá osobiĞcie, biorąc za wzór despotycznych
cesarzy chiĔskich, a wszystkie chiĔskie instytucje paĔstwowe i prawne
zostaáy przeniesione na grunt japoĔski 43 .
3. Relacja paĔstwa do religii w Konstytucji Meiji
Nowa karta historii Japonii rozpoczĊáa siĊ wraz z restauracją czy
rewolucją Meiji (1868-1912) 44 , zwaną Meiji Ishin 45 . Konstytucja owa
byáa wzorowana na Konstytucji Pruskiej z 1851 roku. Projekt zostaá
ukoĔczony w roku 1888, a 11 lutego 1889 roku Konstytucja zostaáa
uroczyĞcie promulgowana i „podarowana” przez cesarza jego
poddanym46 . W tym dniu cesarz poinformowaá swoich przodków
o konstytucji i „raczyá” wydaü reskrypt cesarski, w którym uroczyĞcie
ogáosiá „swoim umiáowanym poddanym” ustanowienie monarchii
konstytucyjnej. Miaá to byü „wiecznie trwający dar dla jego obecnych
i przyszáych poddanych”47 . Konstytucja weszáa w Īycie 29 listopada
1890 r. 48
Konstytucja ta, zwana potocznie Konstytucją Meiji, byáa komoromisem pomiĊdzy teokratycznym absolutyzmem a nowoczesnym
konstytucjonalizmem. Z jednej strony byá cesarz (tenn©) jako absolutny monarcha, a z drugiej zwolennicy liberalnych idei demokratycznych, którzy proponowali ograniczenie absolutnej wáadzy
cesarza. Byá to wiĊc produkt eklektyczny zawierający elementy
absolutyzmu i demokracji. Przewodnia zasada tej konstytucji moĪe
byü okreĞlona jako poáączenie zasady monarchii konstytucyjnej, która
43 Por. Y. Sanada, dz. cyt., s. 187. Wiucej na ten temat patrz: R. Nagao,
Nihon h©shis©shi kenkyÅ, T©ky© 1981; R. Ishii, Nihon h©seishi gaisetsu, T©ky©
1960; I. Niida, Nihon chÅsei 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. Leszczyski, Gyoseishido w japoskiej
kulturze prawnej. Nieformalne dziaania administracji a prawo, Lublin 1996,
s. 33-36.
45 Meiji Ishin oznacza dosownie: nowe rzeczy o³wieconych rzcdów.
46 Legenda mówi, Õe Jimmu, pierwszy cesarz Japonii, wstcpi 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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byáa charakterystyczna dla konstytucji niemieckich XIX wieku, i teorii
prawa boskiego w jego ekstremalnej formie49 .
Wraz z promulgacją Konstytucji Meiji zostaáa ogáoszona równieĪ
ustawa dotycząca dworu cesarskiego (k©shitsu tempan). Dotyczyáa ona
spraw rodziny cesarskiej (m.in. sukcesji tronu), tzn. spraw, które
normalnie są umieszczone w konstytucji paĔstwa. Oba akty prawne,
tzn. Konstytucja i ustawa dotycząca dworu cesarskiego, byáy uwaĪane
za ustawy najwyĪszej i równej sobie rangi. Innymi sáowy, konstytucja
japoĔska sensu lato epoki Meiji miaáa dwie równe sobie rangą czĊĞci,
a wiĊc konstytucjĊ sensu stricto i ustawĊ dotyczącą dworu cesarskiego.
Celem tej dualistycznej struktury byáo powstrzymanie parlamentu od
ingerowania w sprawy dotyczące rodziny cesarskiej, poniewaĪ ustawa
dotycząca dworu cesarskiego mogáa byü zmieniona jedynie przez
cesarza. Parlament bowiem nie miaá Īadnego wpáywu na zmianĊ tej
ustawy 50 .
Konstytucja Meiji zostaáa zbudowana na zasadzie, Īe suwerennoĞü
paĔstwa spoczywa w rĊku cesarza 51 . Zasada ta zostaáa wyprowadzona
z „filozofii” japoĔskiej, gdzie istniaáo przekonanie, iĪ peániĊ suwerennej wáadzy posiada Amaterasu ¨mikami, legendarna bogini sáoĔca,
„matka” narodu japoĔskiego, stąd teĪ suwerennoĞü paĔstwa spoczywa w linii cesarzy, którzy bezpoĞrednio pochodzą od Amaterasu
¨mikami. Skoro praprzodek cesarzy japoĔskich uwaĪany byá za
bóstwo, to suwerennoĞü cesarzy swoje Ĩródáo miaáa w bóstwie. System
cesarski byá boski w swoim Ĩródle; nikt wiĊc, nawet sam cesarz, nie
mógá go zmieniü. System cesarski áączyá „niebo z ziemią” 52 . Cesarz
byá wcieleniem boga na ziemi.
Wedáug Konstytucji Meiji cesarz posiadaá równieĪ status najwyĪszego kapáana shintoizmu. Shintoizm zostaá narzucony poddanym jako
pewien rodzaj ustabilizowanej rodzimej religii 53 . NaleĪy to rozumieü
w ten sposób, Īe kaĪdy poddany, niezaleĪnie od wyznawanej przez
Zob. T. Miyasawa, Kemp©, w: Imperial Rescript…, s. 630.
Tamİe, s. 631.
51 Zob. Constitution of the Empire of Japan, Preamble, w: tamİe, s. 17.
52 Zob. A. Ko³e, dz. cyt., s. 217-221.
53 Do dzi³ niezakoczony jest spór, czy shintoizm jest religic, czy
filozofic Õycia, czy teÕ tylko tradycjc. Na ten temat patrz: Rozdzia 1.1.
Shintoizm.
49

50
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siebie religii, byá zobowiązany braü udziaá w ceremoniach religijnych
shintoizmu i powstrzymaü siĊ od publicznego deklarowania swojej
niewiary w niego. Skoro wiĊc suwerennoĞü cesarza byáa wyprowadzana z woli bóstw shintoizmu, wiara w te bóstwa nie mogáa byü
przedmiotem wolnego wyboru poddanych. Gwarancja wolnoĞci
religijnej zawarta w Konstytucji Meiji 54 byáa zatem jedynie fikcją.
4. Relacja paĔstwa do religii w Konstytucji Showa
Obowiązująca obecnie Konstytucja japoĔska z 3 maja 1947 roku
zostaáa narzucona Japonii siáą przez Amerykanów. Konstytucja
ta oparta zostaáa na zasadach demokratycznych, europejskich
i amerykaĔskich. Dlatego teĪ nie pasowaáa do mentalnoĞci, sytuacji
politycznej i spoáecznej Japonii.
W Konstytucji Meiji cesarz byá uwaĪany za „wcielone bóstwo”.
Jednak od momentu bezwarunkowej kapitulacji w 1945 roku pozycja
cesarza w paĔstwie japoĔskim zmieniáa siĊ diametralnie. Wedáug
Deklaracji Poczdamskiej z 26 lipca 1945 roku forma rządu Japonii
powinna byü okreĞlona przez naród japoĔski. Stary reĪim cesarski
musiaá wiĊc ustąpiü miejsca nowemu porządkowi demokratycznemu.
Dnia 1 stycznia 1946 roku sam cesarz w reskrypcie cesarskim
stwierdziá, Īe zostaá on pozbawiony swojego boskiego charakteru.
ChociaĪ w nowej Konstytucji tytuá tenn© (cesarz) jest dalej uĪywany,
to jednak natura tej instytucji jest caákowicie odmienna55 .
W nowej Konstytucji istotna rola cesarza polega na tym, Īe jest on
symbolem paĔstwa japoĔskiego i jednoĞci narodu. Jego pozycja jest
okreĞlona przez powszechną wolĊ narodu, który jest podmiotem
suwerennej wáadzy 56 . OkreĞlenie cesarza jako „symbol paĔstwa”
japoĔskiego nie jest niczym nowym. Takie okreĞlenie bowiem byáo
i jest nadal przypisywane prawie wszystkim monarchom Ğwiata, 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. Leszczyski, Gyoseishido w japoskiej kulturze prawnej. Nieformalne
dziaania 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© posiadaá caáą peániĊ wáadzy rządowej i pod
páaszczem „symbolu paĔstwa” ukrywaá siĊ wszechmocny dyktator.
Nowa Konstytucja japoĔska zaĞ nie obdarzyáa cesarza Īadnym nowym
atrybutem wáadzy, wrĊcz przeciwnie, odebraáa mu caáą wáadzĊ, którą
miaá zgodnie z poprzednią Konstytucją i jego rola rzeczywiĞcie
jest ograniczona do symbolu paĔstwa. Podobnie jak w Konstytucji
Meiji, równieĪ i w nowej Konstytucji tron cesarski jest dynastyczny,
a nastĊpstwo tronu odbywa siĊ zgodnie z prawem dworu cesarskiego,
ustanowionym przez parlament 57 , tzn. zgodnie z prawem primogenitury w linii mĊskiej.
Konstytucja japoĔska zakazuje naruszania wolnoĞci myĞli i sumienia 58 . WolnoĞü ta wyraĪa siĊ przede wszystkim w poszanowaniu
wolnoĞci religijnej. Konstytucja gwarantuje wolnoĞü religijną dla
wszystkich. Dlatego teĪ Īadna organizacja religijna nie moĪe otrzymaü
przywilejów od paĔstwa ani sprawowaü jakiejkolwiek wáadzy politycznej. Nikt nie moĪe byü zmuszany do brania udziaáu w Īadnym
akcie religijnym, celebracji, rytuale czy praktyce. PaĔstwo i jego
organy powinny powstrzymywaü siĊ od religijnego wychowania czy
innych czynnoĞci religijnych 59 .
W praktyce jednak paĔstwo w stosunku do religii nie zawsze
pozostaje neutralne. W roku 1971 miasto Tsu zorganizowaáo ceremoniĊ „oczyszczenia” gruntu 60 zgodnie z rytuaáem shintoistycznym pod
budowĊ miejskiej hali sportowej pokrywając wszystkie wydatki, w
tym honorarium dla kapáanów shintoistycznych, z funduszy publicznych. MieszkaĔcy miasta Tsu wnieĞli sprawĊ do sądu Īądając, aby
burmistrz miasta zwróciá pieniądze do kasy miejskiej, gdyĪ postąpiá
wbrew artykuáowi 20 Konstytucji, który mówi, Īe paĔstwo i jego
organy powinny powstrzymywaü siĊ od jakichkolwiek czynnoĞci
religijnych 61 . Sąd rejonowy miasta Tsu rozstrzygnąá na korzyĞü
burmistrza, twierdząc, Īe ceremonia byáa zwyczajowym rytuaáem i nie
miaáa na celu propagowania shintoizmu.
Tamİe, art. 2.
Art. 19.
59 Por. Art. 20.
60 Ceremonia oczyszczenia gruntu po japosku to jichin-sai i odpowiada katolickiemu po³wiuceniu gruntu pod budowu.
61 Por. Art. 20, par. 3.
57

58
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Sąd drugiej instancji stwierdziá jednak, Īe ceremonia ta byáa aktem
religijnym, a wiĊc byáa naruszeniem artykuáu 20 Konstytucji. Argumentacja sądu drugiej instancji byáa nastĊpująca. Skoro ceremonia ta
byáa wykonywana ĞciĞle wedáug rozporządzenia Ministra Spraw
WewnĊtrznych dotyczącego ĞwiątyĔ shintoistycznych z 1907 roku
(wraz z póĨniejszymi poprawkami), to powinna byü uwaĪana za
religijną ceremoniĊ shintoistyczną. Natomiast burmistrz miasta Tsu
argumentowaá, Īe shintoizm nie jest religią w sensie teologicznym.
Sąd jednak uznaá, Īe chociaĪ shintoizm jest formą religii naturalnej czy
teĪ formą religijnoĞci ludowej, to jednak jest to religia, poniewaĪ
bóstwa shintoistyczne są przedmiotem kultu religijnego a shintoizm
zajmuje siĊ relacją pomiĊdzy istotą ludzką a istotą nadprzyrodzoną.
Zdaniem sądu ceremonia jichin-sai nie byáa jedynie natury czysto
zwyczajowej, poniewaĪ speániaáa wszystkie warunki ceremonii
religijnej, tj. sprawowaá ją kapáan shintoistyczny, wedáug zasad
i przepisów kultu shintoistycznego, a przez wyznawców shintoizmu
byáa odbierana jako akt religijny. Dlatego teĪ sąd, stosując powyĪsze
kryteria, uznaá, Īe ceremonia ta nie byáa jedynie ceremonią natury
zwyczajowej. Byá to rytuaá religijny oparty na zasadach shintoizmu,
a zatem nie moĪe byü on porównywany z takimi aktami jak ustawianie
gaáĊzi sosny przy wejĞciu do domu (kadomatsu) w czasie Nowego
Roku czy stawianie choinek w domach handlowych przed BoĪym
Narodzeniem, które to akty straciáy w Japonii caákowicie charakter
religijny 62 .

62

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

w Ğwietle ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku
o stosunku PaĔstwa do gmin wyznaniowych Īydowskich
w Rzeczypospolitej Polskiej
Na terenach Rzeczypospolitej ludnoĞü Īydowska zamieszkiwaáa
od Ğredniowiecza stanowiąc przez wiĊkszą czĊĞü dziejów najwiĊkszy niechrzeĞcijaĔski związek religijny.
Ze wzglĊdu na regulacje dotyczące poáoĪenia prawnego ĩydów
na ziemiach polskich moĪna dokonaü periodyzacji na nastĊpujące
okresy: I Rzeczypospolitej, rozbiorów, miĊdzywojenny, okupacji
hitlerowskiej i sowieckiej, PRL oraz III RP.
Jednak dopiero okres ostatni – Polski odrodzonej po transformacji ustrojowej w 1989 roku – charakteryzuje siĊ wprowadzeniem do
naszego systemu prawnego nowych regulacji normatywnych dla
wyznawców wyznania mojĪeszowego, niewątpliwie najbardziej
korzystnych z dotychczas obowiązujących. UmoĪliwiają one speánienie wspóáczesnych standardów regulacji stosunków demokratycznego paĔstwa prawnego z koĞcioáami i związkami wyznaniowymi.
Pozycje prawną gmin wyznaniowych Īydowskich regulują obecnie nastĊpujące Ĩródáa powszechnie obowiązującego prawa: Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku1, umowy miĊdzynarodowe podpisane i ratyfikowane przez wáaĞciwe organy RP, ustawa z dnia
20 lutego 1997 roku o stosunku PaĔstwa do gmin wyznaniowych
1

Dz. U. Nr 78, poz. 483.
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Īydowskich w RP2, ustawy normujące okreĞlone przejawy dziaáalnoĞci związków wyznaniowych, rozporządzenia dotyczące wszystkich
związków wyznaniowych, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
14 czerwca 1999 roku w sprawie okreĞlenia paĔstwowych jednostek
organizacyjnych oraz samorządu terytorialnego, z których mienia
mogą byü wyáączone nieruchomoĞci zamienne, oraz okreĞlenia paĔstwowej jednostki organizacyjnej, na którą moĪe byü naáoĪony obowiązek zapáaty odszkodowania na rzecz gmin wyznaniowych Īydowskich lub Związku Gmin Wyznaniowych ĩydowskich3 oraz zarządzenie Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z dnia 10 paĨdziernika 1997 roku w sprawie szczegóáowego trybu dziaáania
Komisji Regulacyjnej do spraw gmin wyznaniowych Īydowskich4.
W systemie Ĩródeá prawa wyznaniowego szczególną rolĊ odgrywają Ĩródáa statutowe, czyli prawo wewnĊtrzne5. Generalnie najwiĊksze i najstarsze koĞcioáy i związki wyznaniowe dziaáające w
Polsce charakteryzuje rozbudowane prawo wewnĊtrzne. Nie inaczej
jest w przypadku Związku Gmin Wyznaniowych ĩydowskich, który
w dniu 6 grudnia 1992 roku na walnym zebraniu Związku Gmin w
porozumieniu z Radą Religijną Związku Gmin uchwaliá obowiązujący do dzisiaj Statut Związku Gmin Wyznaniowych ĩydowskich w
Rzeczypospolitej Polskiej6.
Zasadnicze znaczenie dla poáoĪenia prawnego gmin wyznaniowych Īydowskich ma akt indywidualnej regulacji, czyli ustawa
z ustawa z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku PaĔstwa do gmin
wyznaniowych Īydowskich.
Akt ten kontynuuje trwający od 1919 roku proces tworzenia indywidualnych regulacji prawnych dla mniejszoĞci Īydowskiej zamieszkującej w Polsce.
Pierwszym aktem normatywnym odrodzonej Rzeczypospolitej,
który dotyczyá ludnoĞci Īydowskiej, byá dekret Naczelnika PaĔstwa
2

Dz. U. Nr 41, poz. 251, z póĨ. zm.
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 Związku Gmin Wyznaniowych ĩydowskich w Rzeczypospolitej
Polskiej znajduje siĊ w: W. WysoczaĔski, M. Pietrzak, Prawo koĞcioáów i związków
wyznaniowych nierzymskokatolickich w Polsce, Warszawa, 1997, s. 369-380.
3

Pozycja prawna gmin wyznaniowych Īydowskich

33

z dnia 7 lutego 1919 roku o zmianach w organizacji gmin wyznaniowych Īydowskich na obszarze byáego Królestwa Kongresowego7.
W latach 1925-28 na podstawie rozporządzeĔ Rady Ministrów oraz
rozporządzeĔ Prezydenta8 jego moc obowiązująca zostaáa rozciągniĊta na obszar caáej II RP z wyjątkiem autonomicznego ĝląska.
Dekret sprowadzaá kompetencje gmin wyznaniowych Īydowskich do zadaĔ wyáącznie religijnych. ZwiĊkszaá zakres ingerencji
organów paĔstwowych w ich funkcjonowanie. Wprowadzaá takĪe
zasadĊ bezwzglĊdnego związania przynaleĪnoĞci narodowej z religijną nadając ĩydowskiemu Związkowi Religijnemu charakter korporacji przymusowej, do której z mocy prawa musieli naleĪeü wszyscy ĩydzi9.
PrzyjĊte w dekrecie rozwiązania normatywne byáy krytykowane
i wzbudzaáy liczne kontrowersje w Ğrodowiskach Īydowskich. Po
uchwaleniu Konstytucji RP z dnia 17 marca 1921 roku10 zarzucano
im takĪe niezgodnoĞü i sprzecznoĞü z konstytucją11.
Po drugiej wojnie Ğwiatowej na skutek holokaustu oraz emigracji
gminy Īydowskie skupione w ĩydowskim Związku Religijnym nie
reaktywowaáy swojej dziaáalnoĞci.
CzĊĞciowe odejĞcie od przepisów przedwojennych nastąpiáo w
dniu 6 lutego 1945 roku, kiedy to na wniosek Ğrodowisk Īydowskich
Minister Administracji Publicznej wydaá okólnik w sprawie tymczasowego uregulowania spraw wyznaniowych ludnoĞci Īydowskiej12.
Caákowite zerwanie z zasadami przedwojennej regulacji prawnej
dotyczącej mniejszoĞci Īydowskiej nastąpiáo w momencie powstania na podstawie dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 roku o zmianie nie-

7

DPPP Nr 14, poz. 175.
Szczególne istotne jest rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 14 paĨdziernika
1927 o uporządkowaniu stanu prawnego organizacji gmin wyznaniowych Īydowskich na obszarze RP z wyjątkiem województwa Ğląskiego, Dz. U. Nr 52, poz. 500.
9
K. Krasowski, Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-prawne, Warszawa - PoznaĔ, 1988, s.187.
10
DzURP Nr 44, poz. 267.
11
Szerzej na temat poáoĪenia prawnego ĩydowskiego Związku Religijnego
takĪe J. Sawicki, Studia nad poáoĪeniem prawnym mniejszoĞci religijnych w PaĔstwie Polskim, Warszawa, 1937, s. 161-170.
12
Dz. Urz. M.A.P. nr 1.
8
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których przepisów prawa o stowarzyszeniach13 Związku Religijnego
Wyznania MojĪeszowego w Polsce. W 1961 roku na podstawie
Statutu z dnia 19 czerwca 1961 roku Związek uzyskaá wpis do Rejestru StowarzyszeĔ i Związków Wyznaniowych prowadzonego przez
Urząd do Spraw WyznaĔ.
Na podstawie tego Statutu w skáad Związku Religijnego Wyznania MojĪeszowego wchodzili obywatele polscy wyznania mojĪeszowego obojga páci zamieszkali w PRL. PrzyjĊto takĪe zasadĊ
swobodnego czáonkostwa lub nienaleĪenia do Związku14.
Taki stan prawny obowiązywaá do dnia 19 listopada 1991 roku,
kiedy to na zjeĨdzie Związku Religijnego Wyznania MojĪeszowego
przeksztaácono go w Związek Gmin Wyznaniowych ĩydowskich.
Utworzone wówczas gminy wyznaniowe otrzymaáy szeroki zakres
autonomii wewnĊtrznej i organizacyjnej. Nadal jednak gminy,
wbrew tradycji Īydowskiej, nie byáy samodzielnymi organizacjami,
lecz czĊĞcią scentralizowanego Związku15.
W Ğwietle nowego Statutu Związku Gmin Wyznaniowych ĩydowskich z dnia 6 grudnia 1992 roku organami Związku Gmin Wyznaniowych ĩydowskich ustanowiono: Walne Zebranie, Zarząd,
KomisjĊ Rewizyjną, RadĊ Religijną i Sąd Polubowny. Utrzymano
zasadĊ dobrowolnego czáonkostwa jednostki naleĪącej do mniejszoĞci Īydowskiej w Związku, z tym Īe kaĪdy czáonek musiaá naleĪeü
do wáaĞciwej ze wzglĊdu na swoje miejsce zamieszkiwania gminy
wyznaniowej. Caáy obszar Polski podzielono w tym celu na 9 gmin
wyznaniowych16, które obejmują swoją jurysdykcją caáy obszar
administracyjny RP.
RozpoczĊty w czerwcu 1989 roku proces budowy w Polsce demokratycznego paĔstwa prawnego, przywracanie peáni praw i wolnoĞci obywatelskich, a takĪe przyjĊta na początku lat dziewiĊüdziesiątych koncepcja indywidualnych aktów normatywnych rangi
13

Dz. U. Nr 45, poz. 335.
W. WysoczaĔski, Prawo wewnĊtrzne koĞcioáów i związków wyznaniowych
w PRL, Warszawa 1971, s. 342.
15
M. Winiarczyk-Kossakowska, PaĔstwowe prawo wyznaniowe w praktyce
administracyjnej, Warszawa, 1999, s. 80.
16
Gminy wyznaniowe Īydowskie powstaáy w: Bielsku-Biaáej, GdaĔsku, Katowicach, Krakowie, Legnicy, àodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocáawiu.
14
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ustawowej jako metody regulacji stosunków miĊdzy RP a najwiĊkszymi koĞcioáami i związkami wyznaniowymi legáy u podstaw staraĔ wáadz Związku Gmin Wyznaniowych ĩydowskich o ustawową
regulacjĊ jego pozycji prawnej.
Niewątpliwie na starania Związku Gmin Wyznaniowych ĩydowskich wpáynĊáo takĪe staáe pogáĊbianie siĊ regulacji wyznaniowych
w polskim systemie prawnym i palący problem rewindykacji majątkowych.
Prace nad ustawą o stosunku PaĔstwa do gmin wyznaniowych
Īydowskich rozpoczĊáy siĊ w polskim parlamencie w 1994 roku.
Prace trwaáy prawie trzy lata. W toku procedury ustawodawczej
uczestniczyli przedstawiciele Związku Gmin Wyznaniowych ĩydowskich. NajwiĊcej rozbieĪnoĞci i sporów wywoáaáa sprawa mienia po Īydowskich gminach wyznaniowych funkcjonujących w
okresie miĊdzywojennym na ziemiach polskich.
Ustawa zostaáa uchwalona 20 lutego 1997 roku, a jej tekst zostaá
opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 26 kwietnia 1997 roku.
Jest to jeden z najkrótszych indywidualnych aktów normatywnych spoĞród aktów okreĞlających stosunek paĔstwa do koĞcioáów
i związków wyznaniowych wydanych w latach 1989-199717. Zawiera podobny ukáad i zakres regulacji merytorycznej do tego, jaki
znajduje siĊ w innych indywidualnych ustawach wyznaniowych.
MoĪna powiedzieü, oczywiĞcie uwzglĊdniając specyfikĊ wyznania mojĪeszowego, Īe jest wrĊcz wzorowany na klasycznym ukáadzie pierwszych ustaw wyznaniowych, na przykáad na ustawie
z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku PaĔstwa do KoĞcioáa katolickiego18 czy teĪ ustawie z dnia 4 lipca 1991 roku o stosunku PaĔstwa
do Polskiego Autokefalicznego KoĞcioáa Prawosáawnego19.
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku PaĔstwa do gmin
wyznaniowych Īydowskich skáada siĊ z piĊciu rozdziaáów. Znajdują
siĊ w nich regulacje dotyczące: zasad ogólnych, osób prawnych i ich
organów, dziaáalnoĞci gmin Īydowskich, spraw majątkowych, postĊpowania regulacyjnego oraz innych materii.
17

Ustawa z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku PaĔstwa do gmin wyznaniowych Īydowskich zawiera tylko 37 artykuáów.
18
Dz. U. Nr 29, poz. 154.
19
Dz. U. Nr 66, poz. 287.
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Znacząca czĊĞü tej problematyki znajduje swoje uszczegóáowienie w Statucie Gmin Wyznaniowych ĩydowskich z 6 grudnia 1992
roku. Statutowe poszerzenie materii ustawowych obejmuje w szczególnoĞci: zasady generalne; cele, zadania, czáonkostwo oraz organizacjĊ, tryb powoáywania i kompetencje organów Związku Gmin;
zadania oraz organizacjĊ gmin terenowych; majątek oraz dochody
Związku Gmin i gmin terenowych.
Ustawa z 20 lutego 1997 roku okreĞla stosunki miĊdzy PaĔstwem a gminami wyznaniowymi Īydowskimi w RP oraz ich sytuacjĊ prawną i majątkową20. Przewodnią myĞlą regulacji jest samodzielnoĞü gmin Īydowskich, które z mocy ustawy tworzą obligatoryjny Związek Gmin Wyznaniowych ĩydowskich oraz dobrowolnoĞü czáonkostwa w gminach.
Autorzy ustawy odeszli od istoty przedwojennej regulacji, czyli
zasady, zgodnie z którą kaĪdy ĩyd musiaá byü czáonkiem gminy
wyznaniowej, bez wzglĊdu na to, czy byá wyznania mojĪeszowego,
czy teĪ nie. Zgodnie zatem z artykuáem 2 ustawy z 1997 roku gminy
Īydowskie zrzeszają peánoletnie osoby wyznania mojĪeszowego,
posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkaáe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawodawca okreĞlając pozycjĊ prawną gmin wyznaniowych
Īydowskich wprowadziá kilka zasad generalnych regulacji znanych
z wczeĞniej uchwalanych indywidualnych ustaw wyznaniowych.
Zaliczyü do nich naleĪy nastĊpujące zasady: autonomii, statutowej
regulacji, niezaleĪnoĞci zewnĊtrznej, informowania organów paĔstwa, swobody dziaáalnoĞci, preferencji podatkowych i celnych,
regulacji majątkowej, status quo w zakresie wáasnoĞci, rewindykacji
majątkowych, kontynuacji oraz derogacji.
Pierwszą generalną zasadą przedstawianej regulacji wyznaniowej
jest zasada autonomii. Znajduje ona swoją podstawĊ w art. 25 ust. 3
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku21, który stanowi: „Stosunki
miĊdzy paĔstwem a koĞcioáami i innymi związkami wyznaniowymi
są ksztaátowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wza20

Jest to klasyczne sformuáowanie celu regulacji ustawodawczej i wystĊpuje
we wszystkich indywidualnych ustawach wyznaniowych.
21
S. BoĪyk, J. Matwiejuk, Prawo konstytucyjne i administracyjne. Podstawowe
akty normatywne, Biaáystok, 1999, s. 8.
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jemnej niezaleĪnoĞci kaĪdego w swoim zakresie, jak równieĪ
wspóádziaáania dla dobra czáowieka i dobra wspólnego”.
Konstytucyjne uznanie przez paĔstwo autonomii koĞcioáów
i związków wyznaniowych oznacza, Īe w niektórych sprawach naleĪy siĊ tym podmiotom prawo do samodzielnego decydowania.
Normy konstytucyjne nie precyzują obszaru autonomii pozostawiając ten problem do rozwiązania ustawom. Wydaje siĊ, Īe autonomia
koĞcioáów i związków wyznaniowych powinna byü ujĊta jak najszerzej, albowiem jest niezbĊdnym warunkiem realizacji wolnoĞci
religijnej22.
Zasada autonomii widoczna jest w przede wszystkim w artykule
3 ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku PaĔstwa do gmin
wyznaniowych Īydowskich, który przyznaá gminom Īydowskim
prawa do: swobodnego wykonywania zasad wyznania mojĪeszowego, zarządzania swoimi sprawami oraz rządzenia siĊ w swoich
sprawach wáasnym prawem wewnĊtrznym.
Prawo wewnĊtrzne powinno byü zgodne z systemem powszechnie obowiązującego prawa w Polsce i w szczególnoĞci okreĞlaü
organizacjĊ gmin wyznaniowych. Ustawodawca postanowiá, Īe
prawo wewnĊtrzne uchwalane moĪe byü jedynie przez Walne Zebranie Związku Gmin Wyznaniowych ĩydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu z Radą Religijną Związku Gmin Wyznaniowych ĩydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.
Z zasadą autonomii ĞciĞle jest zatem związana zasada statutowej
regulacji sáuĪąca rozwiniĊciu gáównych postanowieĔ ustawy. Statut
Gmin Wyznaniowych ĩydowskich z 6 grudnia 1992 roku w róĪnym
stopniu uszczegóáawia w zasadzie wszystkie materie ustawy z wyjątkiem materii majątkowych23 i rewindykacji majątkowych. Wprowadza takĪe materie, których ustawodawca nie ująá w ustawie.
Przykáadem jest art. 6 Statutu, w którym znajduje siĊ szczegóáowa regulacja normatywna dotycząca celów i zadaĔ Związku Gmin
Wyznaniowych ĩydowskich. Zgodnie z brzmieniem tego artykuáu
22
J. Krukowski, KoĞcióá i PaĔstwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin 2000,
s. 285.
23
W czĊĞci VI statutu noszącej tytuá „Majątek Związku i majątek gmin” mowa
jest przede wszystkim o dochodach oraz czĊĞciach skáadowych majątku Związku
Gmin ĩydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz gmin Īydowskich.
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Związek Gmin realizuje swoje cele poprzez wykonywanie miĊdzy
innymi nastĊpujących zadaĔ: organizowanie Īycia religijnego (takĪe
publicznego), wdraĪanie czáonkom zasad miáoĞci bliĨniego i miáosierdzia zgodnie z zasadami religii mojĪeszowej, zakáadanie i utrzymywanie: gmin, synagog, domów modlitwy, stoáówek, áaĨni, cmentarzy, oraz przeciwstawianie siĊ wszelkim przejawom antysemityzmu i rasizmu.
W Ğcisáym związku z zasadą autonomii pozostaje takĪe trzecia
zasada generalna omawianej regulacji ustawowej, zasada niezaleĪnoĞci zewnĊtrznej. Wydaje siĊ za moĪliwe do przyjĊcia stwierdzenie, Īe jej istota polega na autonomii skierowanej na zewnątrz paĔstwa w stosunku do zagranicznych jednostek organizacyjnych wyznania mojĪeszowego.
Zasada niezaleĪnoĞci zewnĊtrznej wyartykuáowana jest w art. 4
ustawy o stosunku PaĔstwa do gmin wyznaniowych Īydowskich.
Zgodnie z jego brzmieniem gminy Īydowskie oraz Związek Gmin
są niezaleĪne organizacyjnie od jakiejkolwiek zagranicznej wáadzy
religijnej i Ğwieckiej24. NiezaleĪnoĞü ta zgodnie z wolą ustawodawcy obejmuje tylko i wyáącznie niezaleĪnoĞü organizacyjną. Takie
rozwiązanie oznacza zatem, Īe dopuszczalne są związki i zaleĪnoĞci
w innych obszarach regulacji, na przykáad pomocy materialnej ze
strony zagranicznych podmiotów wáadzy religijnej i Ğwieckiej.
Takie intencje regulacji ustawowej potwierdza art. 5 Statutu
Gmin Wyznaniowych ĩydowskich, który stanowi, Īe „Związek ma
prawo utrzymania kontaktów w zakresie swojej dziaáalnoĞci z instytucjami oraz osobami fizycznymi w kraju i zagranicą” 25.
Kolejną zasadą generalną ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku jest
zasada informowania organów paĔstwa. Zasada ta wydaje siĊ byü
jedną z dopuszczalnych form nadzoru organów paĔstwowych nad
24

Podobne rozwiązania są standardem w innych polskich ustawowych regulacjach wyznaniowych dotyczących koĞcioáów i związków wyznaniowych nierzymskokatolickich. Reguluje dotyczące tego problemu podyktowane są przez fakt,
Īe koĞcioáy i związki wyznaniowe skupiające mniejszoĞci wyznaniowe w Polsce
naleĪy zaliczyü do tzw. zdecentralizowanych. Patrz takĪe M. Pietrzak, dz. cyt.,
s. 13.
25
OczywiĞcie chodzi o Związek Gmin Wyznaniowych ĩydowskich. W związku z tym, Īe Związek skáada siĊ z gmin wyznaniowych Īydowskich, wydaje siĊ, Īe
i one mogą takie kontakty prowadziü i utrzymywaü.
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Związkiem Gmin Wyznaniowych ĩydowskich w Rzeczypospolitej
Polskiej oraz gmin Īydowskich26.
Zasada informowania organów paĔstwowych polega na obowiązku Zarządu Związku Gmin27 niezwáocznego powiadamiania
wojewody, który jest organem administracji rządowej i przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, o fakcie utworzenia
nowych gmin wyznaniowych Īydowskich28, ich znoszeniu i przeksztaácaniu oraz w przypadku powoáania lub odwoáania osoby
wchodzącej w skáad zarządu gminy.
WáaĞciwym do przyjĊcia powiadomienia jest wojewoda na którego terenie dziaáalnoĞci ma siedzibĊ gmina Īydowska. Powiadomienie powinno byü dokonane wyáącznie w formie pisemnej i zawieraü co najmniej informacjĊ o: siedzibie gminy, jej zasiĊgu terytorialnym oraz wskazanie osób wchodzących w skáad zarządu gminy.
Uprawnionymi do záoĪenia powiadomienia są dziaáający áącznie
dwaj czáonkowie Zarządu Związku Gmin Wyznaniowych ĩydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym jego przewodniczący29.
Zasada informowania organów paĔstwowych polega takĪe na
obowiązku powiadomienia Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji jako wáaĞciwego ministra do spraw wyznaniowych o przypadku powoáania lub odwoáania osoby wchodzącej w skáad Zarządu
Związku Gmin Wyznaniowych ĩydowskich w Rzeczypospolitej
Polskiej.
Do grupy zasad generalnych charakteryzujących indywidualną
regulacjĊ ustawową obejmującą gminy wyznaniowe Īydowskie
naleĪy zaliczyü takĪe zasadĊ swobody dziaáalnoĞci. Wydaje siĊ za
26

W demokratycznym paĔstwie prawnym nadzór dotyczy gáownie tworzenia
nowych jednostek organizacyjnych przez koĞcioáy i związki wyznaniowe. WĞród
form nadzoru nad koĞcioáami i związkami wyznaniowymi dominuje informowanie.
27
Zgodnie z postanowieniami art. 19 Statutu Zarząd Związku Gmin Wyznaniowych ĩydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany zwykáą wiĊkszoĞcią gáosów w tajnym gáosowaniu przez Walne Zebranie Czáonków. Zarząd skáad
siĊ od 7 do 9 czáonków.
28
Ustawodawca uzaleĪniá od powiadomienia nabycie osobowoĞci prawnej
przez nowo tworzone gminy Īydowskie. Dowodem uzyskania osobowoĞci prawnej
przez nowo powstaáą gminĊ jest odpis powiadomienia z umieszczonym na nim
potwierdzeniem odbioru.
29
Na podstawie art. 20 Statutu uprawnionymi do skáadania powiadomieĔ są
áącznie przewodniczący Zarządu Związku oraz gáówny ksiĊgowy.
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konieczne rozpatrywanie jej w dwóch aspektach, indywidualnym
oraz kolektywnym.
Indywidualny wymiar zasady swobody dziaáalnoĞci polega na
wyposaĪeniu osób naleĪących do gmin wyznaniowych Īydowskich
w konkretne uprawnienia. W rozdziale 3 ustawy obywatel polski
wyznania mojĪeszowego, zamieszkaáy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymaá nastĊpujące prawa: zwolnienia od pracy
i nauki na czas obejmujący siedem gáównych enumeratywnie wyliczonych Ğwiąt religijnych30 i na czas szabasu31, uczestniczenia w
kulcie i obrzĊdach, pomocy i posáug religijnych w miejscach, w
których siĊ znajdują, maáĪeĔstwa religijnego, uroczystoĞci pogrzebowych i pochówku.
Do grupy wyĪej wymienionych w ustawie uprawnieĔ indywidualnych naleĪy dodaü trzy dodatkowe, które są ĞciĞle związane z peánioną lub wykonywaną funkcją. Ustawodawca zalicza do nich prawa: ucznia i studenta wyznania mojĪeszowego do odraczania zasadniczej sáuĪby wojskowej ze wzglĊdu na odbywanie nauki takĪe w
polskich i zagranicznych szkoáach rabinackich, prawo Īoánierza
wyznania mojĪeszowego, peániącego czynną sáuĪbĊ wojskową, do
uczestniczenia poza terenem jednostek wojskowych w naboĪeĔstwach i czynnoĞciach religijnych w dni Ğwiąteczne32 oraz prawo
rabinów (podrabinów) do przenoszenia do rezerwy i nie powoáywania do odbywania üwiczeĔ wojskowych w czasie pokoju. Jedynym
Zwolnienie od pracy i nauki obejmuje nastĊpujące ĞwiĊta religijne: Nowy
Rok – 2 dni, DzieĔ Pojednania – 1 dzieĔ, ĝwiĊto Szaáasów – 2 dni, Zgromadzenie
Ósmego Dnia – 1 dzieĔ, RadoĞü Tory – 1 dzieĔ, Pesach – 4 dni, Szawuot – 2 dni.
Szczegóáowy tryb zwolnieĔ reguluje rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki
Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie zwolnieĔ
od pracy lub nauki osób naleĪących do koĞcioáów i innych związków wyznaniowych
w celu obchodzenia Ğwiąt religijnych nie bĊdących dniami ustawowo wolnymi od
pracy, Dz. U. Nr 26, poz. 235.
31
Czas szabasu trwa od zachodu sáoĔca w piątek do zachodu sáoĔca w sobotĊ.
32
Pod warunkiem, Īe w miejscowoĞci stacjonowania jednostki wojskowej lub
w jej pobliĪu znajduje siĊ synagoga lub dom modlitwy i jeĪeli nie koliduje to
z waĪnymi obowiązkami sáuĪbowymi. Unormowanie to jest doĞü nieprecyzyjne
i moĪe wywoáywaü problemy w praktycznym stosowaniu. Ustawodawca nie wyjaĞnia bowiem, co to są waĪne obowiązki sáuĪbowe oraz co to znaczy w pobliĪu
jednostki wojskowej. W przypadku realizowania tego uprawnienia wiele bĊdzie
zaleĪaáo od wysokiej kultury osobistej kadry dowódczej.
30
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wyjątkiem od tego jest przeszkolenie do peánienia funkcji kapelana
wojskowego dokonywane kaĪdorazowo za zgodą zarządu wáaĞciwej
gminy Īydowskiej.
Zasada swobody dziaáalnoĞci wystĊpuje takĪe w aspekcie kolektywnym. Na ten aspekt skáadają siĊ prawa Związku Gmin Wyznaniowych ĩydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz gmin wyznaniowych. Oba podmioty są osobami prawnymi w rozumieniu
ustawy z 20 lutego 1997 roku. Ich organami są odpowiednio Zarząd
Związku Gmin oraz zarząd gminy wyznaniowej33.
Ustawodawca gwarantując swobodĊ dziaáalnoĞci wyposaĪyá
Związek Gmin w dwa uprawnienia. Pierwszym z nich jest prawo do
tworzenia, uchylania uchwaá i wystĊpowania z wnioskiem o rozwiązanie organizacji wyznaniowych Īydowskich. Organizacje te dziaáają w oparciu o prawo o stowarzyszeniach. W przypadku likwidacji
tego typu organizacji jej majątek przechodzi zawsze na wáasnoĞü
Związku Gmin lub konkretnej gminy Īydowskiej.
Drugie uprawnienie Związku Gmin Wyznaniowych ĩydowskich
w Rzeczypospolitej Polskiej polega na prawie do emitowania w
publicznych Ğrodkach masowego przekazu naboĪeĔstw oraz programów religijno-spoáecznych, religijno-moralnych i kulturalnych.
W ujĊciu ustawowym zdecydowanie dominują prawa gmin wyznaniowych, co potwierdza istnienie kolejnej zasady samodzielnoĞci
gmin34. Ustawodawca potwierdziá gminom nastĊpujące prawa: organizowania kultu publicznego, udzielania posáug religijnych, sprawowania obrzĊdów, zaopatrzenia w koszerną ĪywnoĞü, posiadania
stoáówek i áaĨni rytualnych, uboju rytualnego, udzielania Ğlubów
wyznaniowych, prowadzenia katechezy, zakáadania i prowadzenia
szkóá oraz placówek oĞwiatowo-wychowawczych i opiekuĔczowychowawczych, prowadzenia dziaáalnoĞci charytatywnej oraz w
zakresie opieki zdrowotnej, zakáadania organizacji wyznaniowych.
OczywiĞcie uprawnienia indywidualne oraz kolektywne zawarte
w ustawie o stosunku PaĔstwa do gmin wyznaniowych Īydowskich
naleĪy uzupeániü o prawa jednostki i prawa związków wyznaniowych zawarte w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach
33
34

Art. 5 ustawy o stosunku PaĔstwa do gmin wyznaniowych Īydowskich.
Zasada ta bĊdzie przedstawiona w dalszej czĊĞci niniejszego artykuáu.
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wolnoĞci sumienia i wyznania35. Ustawa o gwarancjach wolnoĞci
sumienia i wyznania zajmuje wĞród Ĩródeá prawa wyznaniowego
szczególne miejsce i jest swoistą ustawą wykonawczą do konstytucyjnych przepisów wyznaniowych36.
W Ğcisáym związku z problematyką swobody dziaáalnoĞci pozostają dwie kolejne zasady indywidualnej regulacji ustawowej, tj.
zasada preferencji podatkowych i celnych oraz zasada regulacji
majątkowej.
Zasada preferencji podatkowych i celnych oznacza, Īe pomimo
wprowadzenia zasady podlegania majątku i przychodów gmin Īydowskich oraz Związku Gmin ogólnym przepisom podatkowym
ustawodawca wprowadziá caáy szereg wyjątków. Wyjątki te mają
charakter ulg i uáatwiają funkcjonowanie okreĞlonych w ustawie
z 1997 roku osób prawnych. Preferencje te są dokáadnie takie same
jak i obowiązujące w stosunku do innych koĞcioáów i związków
wyznaniowych. Jest to oczywiĞcie zgodne z zasadą konstytucyjnego
równouprawnienia koĞcioáów i związków wyznaniowych.
Preferencje dotyczą: podatku dochodowego, podatku od nieruchomoĞci, podatku od spadków i darowizn, opáaty skarbowej, opáat
sądowych oraz ceá. Z tym, Īe ulgi i zwolnienia gmin wyznaniowych
Īydowskich oraz Związku Gmin dotyczące podatku dochodowego,
podatku od spadków i darowizn wynikają z przepisów ustawy
o gwarancjach wolnoĞci sumienia i wyznania37.
W związku z zasadą swobody dziaáalnoĞci pozostaje takĪe zasada regulacji majątkowej. Charakteryzuje siĊ ona tym, Īe wyznaniowym Īydowskim osobom prawnym przysáuguje prawo nabywania,

35

Dz. U. Nr 29, poz. 155.
M. Pietrzak, dz. cyt., s. 245.
37
Warto odnotowaü, Īe w tym zakresie obserwujemy pewną ewolucjĊ w prawie
wyznaniowym. W pierwszych indywidualnych regulacjach wyznaniowych, na
przykáad ustawie o stosunku PaĔstwa do KoĞcioáa katolickiego oraz o stosunku
PaĔstwa do Polskiego Autokefalicznego KoĞcioáa Prawosáawnego, znajduje siĊ
peána regulacja zwolnieĔ podatkowych. Natomiast w ostatnich regulacjach wyznaniowych, na przykáad dotyczących stosunku paĔstwa do KoĞcioáa Starokatolickiego
Mariawitów, KoĞcioáa ZielonoĞwiątkowego czy teĪ KoĞcioáa Katolickiego Mariawitów, ustawodawca odszedá od tej praktyki, odsyáając do rozwiązaĔ normatywnych zawartych w ustawie o gwarancjach wolnoĞci sumienia i wyznania.
36
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posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego, nabywania i zbywania innych praw.
Celem, któremu te dobra materialne i uprawnienia majątkowe
mają sáuĪyü, jest organizowanie kultu, utrzymanie duchownych
i innych pracowników instytucji, prowadzenie dzieá miáosierdzia,
jak równieĪ prowadzenie dziaáalnoĞci instytucji sáuĪących nauczaniu
i wychowaniu, rozwojowi nauki i kultury38.
Nieodáącznym elementem tej zasady jest teĪ prawo do swobodnego zarządzania swoim majątkiem przez osoby prawne wymienione w ustawie oraz nie wymienione w ustawie, jeĪeli zostaną powoáane do istnienia zgodnie z przewidzianym dla osób prawnych trybem.
Gminy Īydowskie i Związek Gmin mają prawo do realizowania
praw majątkowych nie tylko samodzielnie, ale i przez utworzoną w
tym celu fundacjĊ. Wartym zauwaĪenia jest w tym miejscu unikalny
w polskim systemie prawnym przepis, który nie wystĊpuje w innych
indywidualnych ustawach wyznaniowych. Daje on prawo udziaáu w
fundacji innym krajowym osobom prawnym i fizycznym oraz – co
jest godne szczególnego podkreĞlenia – zagranicznym organizacjom
ĩydów pochodzących z Polski i ĝwiatowej ĩydowskiej Organizacji
Restytucji39.
Ustawodawca przyjąá takie rozwiązanie na proĞbĊ Ğrodowisk
Īydowskich w Polsce, które sygnalizowaáy trudnoĞci organizacyjne
i kadrowe gmin oraz ich Związku40.
Regulacje majątkowe zawarte w ustawie okreĞlającej stosunki
miĊdzy PaĔstwem a gminami wyznaniowymi Īydowskimi w RP
charakteryzują siĊ ponadto zakazem wywáaszczania cmentarzy Īydowskich i zasadą, zgodnie z którą majątek zlikwidowanej osoby
prawnej przechodzi zawsze na wáasnoĞü Związku Gmin.
Nieodzownym elementem polskich regulacji prawnych odnoszących siĊ do konkretnych koĞcioáów i związków wyznaniowych jest

38

J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa, 2000, s. 217.
World Jewish Restyitution Organisation zrzesza dziewiĊü organizacji Īydowskich o zasiĊgu ogólnoĞwiatowym.
40
M. Winiarczyk-Kossakowska, dz. cyt., s. 83.
39
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zasada status quo w zakresie wáasnoĞci41. Istota tej zasady polega na
tym, Īe nieruchomoĞci lub ich czĊĞci pozostające w dniu wejĞcia w
Īycie ustawy we wáadaniu gmin wyznaniowych Īydowskich lub
Związku Gmin stają siĊ z mocy praw ich wáasnoĞcią.
Celem zasady status quo w zakresie wáasnoĞci jest szybkie i bezkonfliktowe uporządkowanie spraw wáasnoĞci oraz zapewnienie
bezpieczeĔstwa obrotu prawnego.
Stwierdzenie przejĞcia wáasnoĞci nieruchomoĞci lub ich czĊĞci
nastĊpuje w drodze decyzji administracyjnej wáaĞciwego miejscowo
wojewody. Decyzja wydawana jest na wniosek gminy Īydowskiej
lub Związku Gmin.
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku PaĔstwa do gmin
wyznaniowych Īydowskich, wzorując siĊ na rozwiązaniach innych
ustaw okreĞlających stosunek RP do koĞcioáów i związków wyznaniowych, reguluje takĪe problem rewindykacji majątkowych.
Przepisy rewindykacyjne ustawy stanowią, Īe na wniosek gminy
Īydowskiej lub Związku Gmin wszczynane jest postĊpowanie regulacyjne w przedmiocie przeniesienia na rzecz gminy Īydowskiej lub
Związku Gmin wáasnoĞci nieruchomoĞci lub ich czĊĞci przejĊtych
przez PaĔstwo, a które w dniu 1 wrzeĞnia 1939 roku byáy wáasnoĞcią gmin Īydowskich lub innych wyznaniowych Īydowskich osób
prawnych, dziaáających na terytorium RP.
Na obszarach przedwojennej RP, które obecnie wchodzą w skáad
naszego paĔstwa, moĪliwa jest rewindykacja dwóch rodzajów nieruchomoĞci lub ich czĊĞci.
Pierwsza kategoria obejmuje nieruchomoĞci lub ich czĊĞci, na
których w dniu wybuchu drugiej wojny Ğwiatowej znajdowaáy siĊ
synagogi lub cmentarze Īydowskie.
41
W przypadku ustawy z dnia 4 lipca 1991 roku o stosunku PaĔstwa do Polskiego Autokefalicznego KoĞcioáa Prawosáawnego wystĊpuje jedyny w polskim
systemie regulacji wyznaniowych wyjątek od zasady status quo w zakresie wáasnoĞci. Dotyczy on nieruchomoĞci, a takĪe ich czĊĞci, które pozostają we wáadaniu
prawosáawnych koĞcielnych osób prawnych, ale przeszáy na wáasnoĞü PaĔstwa na
podstawie dekretu z dnia 5 wrzeĞnia 1947 roku o przejĞciu na wáasnoĞü PaĔstwa
mienia pozostaáego po osobach przesiedlonych do ZSRR, a byáy wáasnoĞcią diecezji, parafii, klasztorów lub innych instytucji grecko-katolickich (unickich) Diecezji
Przemyskiej obrządku grecko-katolickiego oraz Administracji Apostolskiej àemkowszczyzny. Uregulowanie stanu prawnego tych nieruchomoĞci oraz ich czĊĞci
ma nastąpiü w drodze odrĊbnej ustawy.
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Druga kategoria obejmuje nieruchomoĞci lub ich czĊĞci, na których w dniu wejĞcia w Īycie ustawy o stosunku PaĔstwa do gmin
wyznaniowych Īydowskich42 znajdują siĊ budynki stanowiące wczeĞniej siedziby gmin Īydowskich lub budynki sáuĪące wczeĞniej kultowi religijnemu, dziaáalnoĞci oĞwiatowo-wychowawczej i charytatywno-opiekuĔczej.
Ustawodawca dopuszcza moĪliwoĞü wszczĊcia postĊpowania regulacyjnego równieĪ w przedmiocie przekazania wáasnoĞci nieruchomoĞci lub ich czĊĞci, stanowiących na Ziemiach Zachodnich
i Póánocnych w dniu 30 stycznia 1933 roku43 wáasnoĞü gmin synagogalnych44 i innych wyznaniowych Īydowskich osób prawnych,
lub nieruchomoĞci lub ich czĊĞci, których stan prawny nie jest ustalony: jeĪeli w dniu 30 stycznia 1933 roku znajdowaáy siĊ na nich
cmentarze Īydowskie lub synagogi, jeĪeli byáy siedzibami gmin
synagogalnych45 oraz w celu przywrócenia kultu religijnego, dziaáalnoĞci oĞwiatowo-wychowawczej i charytatywno-opiekuĔczej.
Z brzmienia przepisów regulacyjnych ustawy wynika wyraĨnie,
Īe nie jest przedmiotem rewindykacji majątkowych mienie prywatne
naleĪące do ĩydów, którzy w przeszáoĞci zamieszkiwali obszar dzisiejszej Polski.
Zasadniczym celem postĊpowania regulacyjnego jest przeniesienie na rzecz gminy Īydowskiej lub Związku Gmin wáasnoĞci nieruchomoĞci lub ich czĊĞci przejĊtych przez paĔstwo lub samorząd
terytorialny. Gdyby przeniesienie wáasnoĞci natrafiaáo na trudne do
przezwyciĊĪenia przeszkody, ustawa dopuszcza przyznanie odpowiedniej nieruchomoĞci zamiennej, a gdyby i taka regulacja byáaby
Ustawa weszáa w Īycie w dniu 11 maja 1997 roku. Prawo wyznaniowe, opr.
K. Warchaáowski, Warszawa, 2000, s. 400.
43
Jest to dzieĔ wrĊczenia przez Prezydenta Republiki Weimarskiej Paula Hindenburga aktu powoáania na kanclerza dla Adolfa Hitlera. W zasadzie takĪe od tego
dnia rozpoczĊáy siĊ pierwsze represje wymierzone w spoáecznoĞü Īydowską Īyjącą
w Niemczech.
44
Tak zgodnie z pruskim systemem prawnym nazywaáy siĊ gminy wyznaniowe
Īydowskie. Patrz ustawa pruska z dnia 23 lipca 1847 roku o stosunkach do ĩydów.
Zbiór ustaw pruskich nr 30.
45
PostĊpowanie rewindykacyjne moĪe dotyczyü siedziby gmin synagogalnych
wyáącznie znajdujących siĊ w miejscowoĞciach bĊdących w dniu wejĞcia w Īycie
niniejszej ustawy siedzibami gmin Īydowskich. W istocie chodzi o GdaĔsk, LegnicĊ, Szczecin oraz Wrocáaw.
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niemoĪliwa, moĪliwe jest przyznanie odszkodowania. Odszkodowanie ustala siĊ wedáug przepisów o wywáaszczaniu nieruchomoĞci.
Regulacje majątkowe nie mogą naruszaü praw nabytych przez osoby
trzecie.
PostĊpowanie regulacyjne przeprowadza Komisja Regulacyjna
do Spraw Gmin Wyznaniowych ĩydowskich, záoĪona z przedstawicieli wyznaczonych w równej liczbie przez Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji oraz Zarząd Związku Gmin.
Na podstawie zarządzenia Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z dnia 10 paĨdziernika 1997 roku w sprawie szczegóáowego trybu dziaáania Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych ĩydowskich46 Komisja Regulacyjna skáada siĊ z 12 staáych
czáonków47.
Warto w tym miejscu odnotowaü, Īe polski system regulacji wyznaniowych okreĞla liczbĊ czáonków komisji regulacyjnych na dwa
sposoby. Pierwszy sposób polega na okreĞleniu skáadu komisji regulacyjnej w ustawie48, a drugi na okreĞleniu skáadu w aktach prawa
wewnĊtrznego – zarządzeniach49.
Wnioski w sprawach majątkowych mogą byü skáadane przez
gminy Īydowskie lub Związek Gmin w terminie 5 lat. Jest to najdáuĪszy z okresów zgáaszania wniosków rewindykacyjnych w systemie polskiego prawa wyznaniowego50. Jego wprowadzenie byáo
uzasadniane przede wszystkim brakiem dokumentacji wskutek
zniszczenia archiwów oraz sáaboĞcią organizacyjną gmin.
Inne szczegóáowe rozwiązania normatywne obejmujące postĊpowanie regulacyjne zawarte w ustawie są podobne do innych indywidualnych ustaw wyznaniowych.
46

Dz. U. Nr 77, poz. 730.
Jest to pod wzglĊdem liczby czáonków druga po KoĞciele katolickim Komisja
Regulacyjna. Komisja Majątkowa zajmująca siĊ regulacjami majątkowymi KoĞcioáa katolickiego liczy 14 czáonków.
48
Na przykáad ustawa z dnia 4 lipca 1991 roku o stosunku PaĔstwa do Polskiego Autokefalicznego KoĞcioáa Prawosáawnego (art. 48a ust. 2).
49
Na przykáad zarządzenie Ministra - Szefa UrzĊdu Rady Ministrów z dnia
8 lutego 1990 roku w sprawie szczegóáowego trybu postĊpowania regulacyjnego
w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym KoĞcioáa katolickiego wáasnoĞci
nieruchomoĞci lub ich czĊĞci. 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 jedną zasadĊ. MoĪna ją okreĞliü jako zasadĊ kontynuacji. Oznacza ona kontynuacjĊ tradycji wyznaniowych gmin Īydowskich dziaáających w
przeszáoĞci w Polsce przez Związek Gmin ĩydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Zasada ta jest wyraĪona przez ustawodawcĊ
w art. 28, który stanowi, Īe istniejące w dniu wejĞcia w Īycie ustawy
gminy Īydowskie oraz Związek Gmin Wyznaniowych, dziaáające
na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów, stają siĊ
z mocy prawa gminami Īydowskimi i Związkiem Gmin w rozumieniu ustawy.
Zasada kontynuacji jest dodatkowo wzmocniona postanowieniem statutu z 1992 roku51.
Zbiór generalnych zasad ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku
o stosunku PaĔstwa do gmin wyznaniowych Īydowskich zamyka
zasada derogacji. Na podstawie jej postanowieĔ w dniu wejĞcia w
Īycie ustawy utraciáy moc wszystkie inne przepisy dotyczące kwestii uregulowanych w ustawie, w tym rozporządzenie Prezydenta RP
z dnia 14 paĨdziernika 1927 o uporządkowaniu stanu prawnego
organizacji gmin wyznaniowych Īydowskich na obszarze RP z wyjątkiem województwa Ğląskiego.
Podsumowując dotychczasowe rozwaĪania naleĪy stwierdziü, Īe
indywidualne okreĞlenie pozycji prawnej gmin wyznaniowych Īydowskich oraz Związku Gmin dokonane w 1997 roku w formie
ustawy jest nie tylko zgodne ze standardami regulacji wyznaniowych obowiązującymi w demokratycznym paĔstwie prawnym, ale
równieĪ i korzystne dla wyznawców religii mojĪeszowej.

Patrz art. 2 ust. 2 Statutu Związku Gmin Wyznaniowych ĩydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z 1992 roku, w: W. WysoczaĔski, M. Pietrzak, dz. cyt.,
s. 369.
51
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WolnoĞü religijna w wymiarze pozytywnym i negatywnym
na przykáadzie orzeczenia Niemieckiego Federalnego
Trybunaáu Konstytucyjnego z 16 maja 1995 roku
Gwarancje wolnoĞci religijnej weszáy na trwaáe do ustawodawstw wspóáczesnych paĔstw demokratycznych. Trudno dziĞ wyobraziü sobie paĔstwo w peáni demokratyczne, które wyáączyáoby
z katalogu praw i wolnoĞci konstytucyjnie gwarantowanych (a tym
samym chronionych) wolnoĞü religijną. Byáoby to w jakiejĞ mierze
zaprzeczeniem samej istoty paĔstwa demokratycznego, sytuującego
przecieĪ siebie w radykalnej opozycji do paĔstwa totalitarnego.
Powszechna akceptacja wolnoĞci religijnej jako dobra chronionego Ustawą Zasadniczą nie oznacza braku róĪnic w poglądach co
do jego treĞci oraz granic. Fakt istnienia podobnej dyskusji potwierdza miĊdzy innymi przegląd treĞci orzeczeĔ trybunaáów konstytucyjnych wielu krajów.
Prezentowany artykuá podejmuje problem napiĊcia miĊdzy wolnoĞcią religijną w jej wymiarze pozytywnym i negatywnym, na
przykáadzie orzeczenia Niemieckiego Federalnego Trybunaáu Konstytucyjnego z 16 maja 1995 roku, w sprawie umieszczania krzyĪy
w szkoáach publicznych. W pierwszej czĊĞci artykuáu analizie poddane zostaną unormowania Konstytucji RFN z 1949 roku w zakresie
gwarancji wolnoĞci religijnej, jako podstawa, do której odwoáuje siĊ
wskazane orzeczenie, co uáatwi jego rozumienie. W drugiej zaĞ czĊĞci, w oparciu o stwierdzenia zawarte w czĊĞci pierwszej, przeanalizowane zostanie wskazane orzeczenie, z uwzglĊdnieniem zdaĔ odrĊbnych.
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I. WolnoĞü religijna w Konstytucji RFN z 23 maja 1949 roku
Gwarancje wolnoĞci religijnej zawarte zostaáy w art. 4 Niemieckiej Ustawy Zasadniczej (Grundgesetzt), w rozdziale zatytuáowanym prawa zasadnicze. Wymieniony artykuá brzmi nastĊpująco:
1. WolnoĞü wyznania, sumienia, przekonaĔ religijnych i Ğwiatopoglądów jest nienaruszalna.
2. Zapewnia siĊ swobodne wykonywanie praktyk religijnych.
3. Nikt nie moĪe byü zmuszany do udziaáu w wojnie z bronią w
rĊku wbrew swemu sumieniu. Szczegóáy ureguluje ustawa
związkowa1.
Wymienione w art. 4 GG gwarancje uzupeánia przepis artykuáu
140 GG (137.2 WRV)2: PorĊcza siĊ wolnoĞü zrzeszania siĊ w stowarzyszenia religijne. àączenie siĊ stowarzyszeĔ religijnych w obrĊbie terytorium Rzeszy nie podlega Īadnych ograniczeniom.
Artykuáy 4 GG i 140 GG (137. 2 WRV) posiadają fundamentalne
znaczenie dla analizy niemieckiej formuáy prawnej wolnoĞci religijnej. Nie oznacza to jednak, Īe przepisy te wyczerpują konstytucyjne
regulacje w tej materii. Ustrojodawca w kilku miejscach wyraĨnie
nawiązuje do wolnoĞci religijnej, nadając jej konkretny wyraz. Wymieniü tu naleĪy przede wszystkim art. 6. 2, który deklaruje prawo
rodziców do religijnego wychowania dzieci, art. 7. 2 i 3, traktujący
o nauce religii w szkoáach publicznych, oraz art. 3. 3 i 33. 3, zawierające zakaz dyskryminacji kogokolwiek z powodu wyznania czy
Ğwiatopoglądu.
Jak wynika z przytoczonych przepisów, zakres przedmiotowy
wolnoĞci religijnej ujĊty zostaá szeroko. Obejmuje tak wolnoĞü sumienia, wyznania, przekonaĔ, Ğwiatopoglądów, z wyraĨnym podkreĞleniem ich nienaruszalnoĞci, jak i swobodĊ wykonywania prak1
Przy cytowaniu Konstytucji Niemieckiej korzystam z przekáadu S. BoĪyka,
Konstytucja Niemiec, Warszawa 1993.
2
Obowiązujący obecnie w Niemczech system relacji prawnych, zachodzących
miĊdzy paĔstwem i KoĞcioáem, uksztaátowany zostaá w zasadniczych zrĊbach w
okresie Republiki Weimarskiej aktem prawnym powszechnie zwanym Konstytucją
Weimarską (Weimarer Reichsverfassung – WRV) z 11 sierpnia 1919 roku. Postanowienia tego aktu odnoszące siĊ do KoĞcioáów i związków wyznaniowych (art.
136, 137, 138, 139 i 141) zostaáy inkorporowane do Konstytucji Niemieckiej
z 1949 roku (art. 140 Grundgesetzt – GG), zachowując tym samym moc obowiązującą.
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tyk religijnych3. Jest takĪe znamienne, Īe art. 18 GG, traktujący
o moĪliwoĞci utraty niektórych praw zasadniczych ze wzglĊdu na
ochronĊ porządku demokratycznego, nie wspomina o wolnoĞci religijnej. Ustawodawca uznaje tym samym jej specyfikĊ w porównaniu
z innymi prawami zasadniczymi.
Podmiotem wolnoĞci religijnej jest przede wszystkim osoba
ludzka. Prawo do wolnoĞci religijnej jest jej prawem fundamentalnym, zakorzenionym w jej niezbywalnej i nienaruszalnej godnoĞci,
i jako takie nie moĪe byü przez paĔstwo nadane, natomiast powinno
byü uznane i chronione4. W szerszym rozumieniu podmiotem wolnoĞci religijnej są takĪe rodzice, art. 6. 2 GG gwarantuje im prawo
wychowania dzieci zgodnie z wáasnymi przekonaniami, oraz wspólnoty religijne. Gwarancje wolnoĞci religijnej posiadają zatem wymiar tak indywidualny, jak i ponadindywidualny.
Wykáadnia art. 4. 1 GG wskazuje na dwa wymiary gwarantowanej wolnoĞci religijnej, pozytywny i negatywny5. WolnoĞü religijna
w znaczeniu pozytywnym wyraĪa siĊ przede wszystkim w wolnoĞci
wyboru religii czy Ğwiatopoglądu, wolnoĞci wyraĪania (manifestowania) wáasnych przekonaĔ, swobodzie wypeániania praktyk religijnych, tak prywatnie, jak i publicznie, indywidualnie czy zbiorowo.
WolnoĞü religijna w znaczeniu negatywnym wyraĪa siĊ przede
wszystkim w wolnoĞci od przymusu zarówno w wyznawaniu jakiejkolwiek religii czy Ğwiatopoglądu, jak równieĪ w wypeánianiu praktyk religijnych, a takĪe w prawie do nieujawniania wáasnych przekonaĔ religijnych.
Regulacja art. 4.1 i 2 GG nie zawiera sformuáowania, które nakáadaáoby jakiekolwiek ograniczenie wolnoĞci religijnej. Brak po3

Punkt 3 cytowanego art. 4 GG wydaje siĊ posiadaü nieco inny charakter. Stanowi on konkretną normĊ prawną (w formie zakazu), wyprowadzoną z gwarantowanej wolnoĞci religijnej (ar. 4. 1 GG). Na jej ksztaát wpáynĊáy bez wątpienia tragiczne doĞwiadczenia okresu II wojny Ğwiatowej.
4
Szerzej na temat godnoĞci osoby ludzkiej jako podstawy praw i wolnoĞci:
J. Krukowski, GodnoĞü ludzka podstawą praw i wolnoĞci czáowiek w umowach
miĊdzynarodowych, w: Kultura i prawo. Materiaáy z pierwszej miĊdzynarodowej
Konferencji na temat podstaw jednoĞci europejskiej, red. J. Krukowski, O. Theisen,
Lublin 1999, s. 179-199.
5
W komentarzach niemieckich stosowane są sformuáowania: pozytywna wolnoĞü religijna (positive Religionsfreiheit) i negatywna wolnoĞü religijna (negative
Religionsfreiheit). Por. Mangoldt, Klein, Starck, Das Bonner Grundgesetzt. Kommentar, t. 1, art. 4. 1, nr 13.
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dobnej formuáy w przepisie art. 4 GG nie oznacza, Īe wolnoĞü religijna w myĞl ustawodawstwa niemieckiego nie moĪe zostaü ograniczona. JuĪ sam ponadindywidualny wymiar wolnoĞci religijnej poĞrednio wskazuje na taką moĪliwoĞü. Korzystanie z okreĞlonego
dobra konstytucyjnego zawiera w sobie ograniczenie w postaci analogicznych uprawnieĔ innych podmiotów. Komentatorzy niemieccy
jako prawną podstawĊ moĪliwoĞci ograniczenia wolnoĞci religijnej
wskazują zwykle na art. 2. 1 GG, który swobodĊ wykonywania prawa podstawowego ogranicza prawami innych, porządkiem konstytucyjnym i nakazami moralnoĞci. Triada ta stanowi zdaniem von
Campenhausena granice wolnoĞci religijnej6. Powszechne jest równieĪ przekonanie, Īe jakiekolwiek ograniczenie wykonywania prawa
wynikającego z art. 4.1 GG musi znaleĨü konstytucyjne umocowanie. Niedopuszczalne jest zatem ograniczanie wolnoĞci religijnej w
drodze ustawy, bez odniesienia do konkretnej normy konstytucyjnej7. Jako przykáad moĪe posáuĪyü problem umieszczania na formularzu zeznania podatkowego informacji o przynaleĪnoĞci wyznaniowej podatnika. Zdaniem Federalnego Trybunaáu Konstytucyjnego8 wymóg taki nie narusza wolnoĞci religijnej w jej negatywnym
wymiarze. Informacja o przynaleĪnoĞci wyznaniowej warunkuje
gwarantowaną konstytucyjnie moĪliwoĞü pobierania podatku koĞcielnego przez uprawnione KoĞcioáy i związki wyznaniowe. Obowiązek umieszczenia w zeznaniu informacji o przynaleĪnoĞci wyznaniowej Trybunaá wiąĪe zatem z art. 140 GG (137. 6 WRV), który
uprawnia KoĞcioáy i inne związki wyznaniowe o statusie korporacji
prawa publicznego do pobierania od swych czáonków podatku. Analogicznie naleĪy interpretowaü ujawnienie przynaleĪnoĞci wyznaniowej w momencie przyjmowania osoby (pacjenta) do publicznego
oĞrodka leczniczego. TakĪe i w tym przypadku pytanie o przynaleĪnoĞü wyznaniową nie narusza prawa do nieujawniania wáasnych
przekonaĔ religijnych. Zgodnie z cytowanym wczeĞniej art. 140 GG
(136. 3 WRV), prawo do nieujawniania wáasnych przekonaĔ religijnych nie jest równoznaczne z zakazem pytania o przynaleĪnoĞü
wyznaniową. Wáadze mają do tego prawo, „o ile od tego zaleĪą
pewne prawa i obowiązki lub wymagają tego zarządzone ustawą
6

Zob. A. Von Campenhausen, Staatskirchenrecht, Munchen 1996, s. 69.
TamĪe.
8
BVerfGE 49, 375.
7
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badania statystyczne”. Informacja o przynaleĪnoĞci wyznaniowej
pacjenta umoĪliwia realizacje uprawnienia, gwarantującego im moĪliwoĞü korzystania z opieki duszpasterskiej. Uprawnienie to wynika
równieĪ z samego art. 4 GG, gwarantującego przecieĪ nie tylko
wolnoĞü religijną w znaczeniu negatywnym, ale i (przede wszystkim) pozytywnym, w tym przypadku prawo pacjenta do korzystania
z opieki duszpasterskiej w publicznych zakáadach leczniczych9.
II. Analiza orzeczenia Federalnego Trybunaáu
Konstytucyjnego z 16 maja 1995 roku
TreĞü artykuáu 4 GG byáa podstawą licznych rozstrzygniĊü niemieckiego Federalnego Trybunaáu Konstytucyjnego. ĝwiadczy to
nie tyle o licznych sáaboĞciach czy wrĊcz brakach niemieckiego
systemu prawnego w tej materii, ile wynika z faktu pluralizmu religijnego i Ğwiatopoglądowego w Niemczech.
Gorącą dyskusjĊ wywoáaáo przywoáane powyĪej orzeczenie Trybunaáu z 16 maja 1995 roku, w sprawie umieszczania krzyĪy w
szkoáach publicznych (tzw. Kruzifixentscheidung). Orzeczenie to,
zgodnie z którym umieszczenie krzyĪy w szkoáach publicznych na
terenie Bawarii narusza art. 4. 1 GG oraz art. 6. 2 GG, jest jednym
z najbardziej kontrowersyjnych orzeczeĔ ostatnich lat. Warto zapoznaü siĊ z uzasadnieniem tego orzeczenia, argumentami, linią interpretacji norm konstytucyjnych. Problematyka, którą podjąá Trybunaá, jest niezmiernie waĪna, nie tylko dla osób deklarujących swą
przynaleĪnoĞü do okreĞlonego KoĞcioáa czy związku wyznaniowego, ale takĪe dla osób niewierzących, dla caáego spoáeczeĔstwa.
Dotyka ona bowiem samych podstaw funkcjonowania paĔstwa,
jego rozumienia, zadaĔ, znaczenia tzw. „elementów Ğwiatopoglądowych” w caáoksztaácie wartoĞci i zasad, na których paĔstwo jest
„zbudowane”.
Zasadnicza teza orzeczenia brzmi: paragraf 13.1 obowiązującego
w Bawarii prawa szkolnego (Volksschulordnung) jest nie do pogodzenia z art. 4.1 i 6.2 GG, tym samym nie obowiązuje. Swą argumentacjĊ Trybunaá opará na nastĊpujących przesáankach:

9

Por. A. Von Campenhausen, dz. cyt., s. 70.
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1. Art. 4.1 GG gwarantuje wolnoĞü religijną. Obejmuje ona nie
tylko wolnoĞü „posiadania wiary”, ale takĪe wolnoĞü do Īycia i dziaáania zgodnie z wyznawaną wiarą (Ğwiatopoglądem). WolnoĞü religijna zawiera w sobie w szczególnoĞci prawo wyznawania wiary
przez kult i przez symbole, w których wiara ta siĊ wyraĪa10. Artykuá
4. 1 GG gwarantuje jednak równieĪ wolnoĞü „nieposiadania wiary”,
wolnoĞü niewyznawania jej w jakikolwiek sposób, w tym poprzez
okreĞlone symbole. TreĞü artykuáu 4 GG interpretowaü naleĪy w
tym przypadku w powiązaniu z artykuáem 6. 2 GG, uznającym naturalne prawo rodziców do wychowania swych dzieci, zgodnie z wáasnymi przekonaniami religijnymi czy Ğwiatopoglądowymi. Rodzice
mają prawo do wychowania dzieci we wáasnej wierze. Przysáuguje
im takĪe prawo ochrony dzieci przed ideami czy przekonaniami,
które wydają im siĊ faászywe i szkodliwe11.
2. PodwaĪany przez wnoszącego skargĊ par. 13 ust. 1 Regulaminu, na mocy którego w salach lekcyjnych znajdują siĊ krzyĪe,
Trybunaá interpretuje jako postawienie uczniów w sytuacji przymusowego pobierania nauki „pod krzyĪem”12. ObecnoĞü krzyĪa w salach lekcyjnych szkóá publicznych nie moĪe byü porównywana,
zdaniem Trybunaáu, z obecnoĞcią krzyĪa w innych miejscach publicznych. Po pierwsze dlatego, Īe osoba niewierząca czy wyznająca
inną religiĊ nie jest zmuszana do przebywania w pomieszczeniu, w
którym znajduje siĊ symbol, którego nie akceptuje. Po drugie, nie
bez znaczenia jest fakt, Īe chodzi o osoby maáoletnie, o nieuformowanym jeszcze wáasnym Ğwiatopoglądzie. ObecnoĞü krzyĪa, nauka
„pod krzyĪem”, moĪe mieü wpáyw na ksztaátowanie siĊ ich Ğwiatopoglądu.
3. KrzyĪ jest zdaniem Trybunaáu symbolem specyficznie chrzeĞcijaĔskim. Nie moĪe byü on traktowany tylko jako wyraz (symbol)
uksztaátowanej na wartoĞciach chrzeĞcijaĔskich zachodniej kultury.
TreĞci zawarte w symbolu krzyĪa są przede wszystkim treĞciami
o charakterze religijnym. Umieszczenie tego znaku na jakimĞ bu10

BVerfGE 93, 1.
BVerfGE 91, 1 (15-17).
12
„Zusammen mit der allgemeinen Schulpflicht führen Kreuze in Unterrichtsräumen 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).
11
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dynku lub w jakimĞ pomieszczeniu wskazuje, Īe wáaĞciciel utoĪsamia siĊ z wiarą chrzeĞcijaĔską. W tym duchu, ĞciĞle wyznaniowo,
rozumiany jest znak krzyĪa przez osoby niewierzące lub wyznające
inną religiĊ. UtoĪsamiany jest on z chrzeĞcijaĔstwem jako religią,
jako znak dziaáalnoĞci misyjnej. Traktowanie krzyĪa tylko jako wyrazu kultury áaciĔskiej byáoby zdaniem trybunaáu jego zuboĪeniem.13 Nie moĪna równieĪ wykluczyü, argumentują sĊdziowie, Īe
obecnoĞü krzyĪa w salach lekcyjnych wywiera pewien wpáyw na
uczniów. Szkoáa nie jest tylko miejscem „przygotowania technicznego”, ale peáni równieĪ istotną rolĊ wychowawczą. W takim kontekĞcie zawarte w znaku krzyĪa treĞci o charakterze religijnym mogą
peániü rolĊ przykáadu, który oddziaáuje takĪe na uczniów nieutoĪsamiających siĊ z wiarą chrzeĞcijaĔską.
4. NapiĊcie miĊdzy pozytywnym i negatywnym wymiarem
wolnoĞci religijnej naleĪy rozwiązywaü w drodze kompromisu, wywaĪając racje stron. W analizowanym przypadku ramy dla tego
kompromisu stanowi, zdaniem Trybunaáu, z jednej strony art. 7 GG,
pozwalający na uwzglĊdnienie w ramach nauki w szkole publicznej
elementów Ğwiatopoglądowych (np. nauka religii – por. par. 3 ww.
artykuáu), z drugiej zaĞ strony, artykuá 4.1 GG, nakáadający na podmiot publiczny obowiązek ochrony przed przymusem w sprawach
religijnych i Ğwiatopoglądowych, w stopniu moĪliwie maksymalnym14. Umieszczenie krzyĪy w salach lekcyjnych szkóá publicznych
wykracza, zdaniem Trybunaáu, poza granice, jakie stawia ustawodawca obecnoĞci „elementów Ğwiatopoglądowych” w ramach nauki
w szkole publicznej. KrzyĪ, jakkolwiek moĪe byü równieĪ interpretowany jako symbol korzeni kulturowych Europy, pozostaje nade
wszystko symbolem stricte religijnym, który jako taki nie przez
wszystkich jest akceptowany. Umieszczenia tego symbolu w szkoáach publicznych, które nie mogą byü traktowane jako szkoáy wyznaniowe, jest nie do pogodzenia z art. 4. 1 Konstytucji Federalnej15.
13

BVerfGE 93, 1 (19).
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 Glaubensinhalte des Christentums entkleidet und auf allgemeines Zeichen abendländischer
Kulturtradizion reduziert werden. Es symbolisiert den wesentlichen Kern der christlichen Glaubensüberzeugung, die zwar insbesondere die westliche Welt in vielfa14
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Analizowane orzeczenie Trybunaáu wywoáaáo w Niemczech, jak
wspomniano, szeroką dyskusjĊ, szczególnie Īywą z oczywistych
wzglĊdów w Bawarii. Nie bez znaczenia byá fakt, Īe trzech sĊdziów
Federalnego Trybunaáu Konstytucyjnego zgáosiáo zdanie odrĊbne16.
Konieczne wydaje siĊ w tym kontekĞcie przytoczenie istotnych
punktów ich argumentacji.
1. Pierwsza czĊĞü argumentacji dotyczy kwestii formalnych.
OtóĪ artykuá 7 GG stanowi, Īe caáe szkolnictwo znajduje siĊ
pod nadzorem paĔstwa. Artykuá 77 GG z kolei, traktujący o dziedzinach podlegających wyáącznej kompetencji Związku, nie wspomina o szkolnictwie, jak to czyniá wyraĨnie np. art. 10 pkt 2 Konstytucji Waimarskiej. Autorzy zdania odrĊbnego wysnuwają stąd wniosek, Īe kompetencje w sprawach szkolnictwa przysáugują poszczególnym landom. Tym samym punkt wyjĞcia w ocenie zasadnoĞci
skargi powinno stanowiü prawo obowiązujące w Bawarii.
2. Artykuá 131. 2 Konstytucji Bawarii z 2 grudnia 1946 roku
wymienia jako jeden z naczelnych celów ksztaácenia, obok np. poszanowania godnoĞci czáowieka, poczucia odpowiedzialnoĞci oraz
otwarcia na wszystko co wartoĞciowe, dobre i piĊkne, równieĪ szacunek wobec Boga i poszanowanie przekonaĔ religijnych. Artykuá
135, traktujący o szkoáach publicznych, wyraĨnie stwierdza, Īe
„dzieci bĊdą w nich nauczane i wychowywane na zasadach wspólnych wyznaniom chrzeĞcijaĔskim”17. Sformuáowania uĪytego przez
ustawodawcĊ nie naleĪy interpretowaü w sensie wyznaniowym.
Ustawodawcy chodzi o wartoĞci, które są wspólne chrzeĞcijaĔskim
wyznaniom i przede wszystkim normy etyczne z wartoĞci 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 Trybunaáu zapadáo wiĊkszoĞcią gáosów 5 do 3. Trzej sĊdziowie
(Seidl, Söllner i Haas) zgáosili zdanie odrĊbne. Peány tekst por. BVerfGE 93,
1 (25-37).
17
„Die öffentlichen Volksschulen sind gemeinsame Schulen für alle volksschulpflichtigen Kinder. In ihnen werdern die Schüler nach den Grundsätzen der
christlichen Bekenntnisse unterrichtet und erzogen. Die Nähere bestimmt das
volksschulgesetz”. Przepis ten wprowadzony zostaá do Konstytucji Bawarii nowelą
z 22 lipca 1968 roku.
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nikające18. Chodzi o wartoĞci i normy etyczne, które legáy u podstaw
chrzeĞcijaĔstwa, tworzące równieĪ fundament kultury, okreĞlanej
mianem kultury áaciĔskiej. Akceptacja tych wartoĞci i norm nie jest
równoznaczna z akceptacją treĞci wiary chrzeĞcijaĔskiej19. ZaskarĪony par. 13 regulaminu szkóá publicznych stanowi czĊĞü tej caáoĞci,
jest konsekwencją przytoczonych norm o randze nieporównywalnie
wyĪszej niĪ unormowania samego Regulaminu. Umieszczenie krzyĪy w salach lekcyjnych autorzy zdania odrĊbnego interpretują jako
ukazanie uczniom w sposób poĞredni i symboliczny tych ponadwyznaniowych i wspólnych dla Ğwiata zachodniego wartoĞci i norm
etycznych20.
3. Umieszczenie krzyĪy w salach lekcyjnych szkóá publicznych
nie narusza, zdaniem autorów zdania odrĊbnego, neutralnoĞci Ğwiatopoglądowej paĔstwa. Wynikający z Konstytucji nakaz Ğwiatopoglądowej neutralnoĞci nie moĪe byü równoznaczny ze zobowiązaniem paĔstwa do indyferentyzmu czy laicyzmu. Inkorporacja do
Konstytucji Federalnej na mocy art. 140 postanowieĔ Konstytucji
Waimarskiej odnoszących siĊ do relacji PaĔstwo – KoĞcióá wskazuje, Īe nakaz neutralnoĞci naleĪy interpretowaü nie tyle w duchu izolacji, ile wspóádziaáania obu podmiotów, wspóádziaáania, które nie
wyklucza aktywnej postawy paĔstwa21.
4. ZaskarĪona regulacja par. 13 Regulaminu nie narusza prawa
podstawowego, wynikającego z art. 4. 1 GG. Wnoszący skargĊ nie
powoáuje siĊ na art. 4. 2 GG, zapewniający mu swobodne wykonywanie praktyk religijnych. Nie deklaruje równieĪ naruszenia przysáugującej mu wolnoĞci religijnej w sensie pozytywnym. Nie domaga siĊ prawa umieszczenia w salach lekcyjnych symbolu wyznawanego przez siebie Ğwiatopoglądu. Powoáuje siĊ natomiast na wolnoĞü
18

Por. BVerfGE 93, 1 (27).
TamĪe.
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 Geltung des Grundgesetzes darf das Gebot der weltanschaulich-religiösen Neutralität
nicht als eine verpflichtung des Staates zur Indifferenz oder zum Laizismus verstanden werden”. TamĪe.
19
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religijną w znaczeniu negatywnym, domagając siĊ usuniĊcia z sal
lekcyjnych krzyĪa, poniewaĪ jest on symbolem Ğwiatopoglądu, którego nie podziela. W rozstrzygniĊciu z 5 listopada 1991 roku Trybunaá zauwaĪa22, Īe ocena, czy i pod jakimi warunkami umieszczenie
symbolu religijnego w szkole nie narusza przysáugującej mniejszoĞciom wolnoĞci religijnej w sensie negatywnym, nie moĪe nie
uwzglĊdniaü wolnoĞci religijnej rozumianej w sensie pozytywnym,
przysáugującej wiĊkszoĞci. Prawo do wolnoĞci religijnej nie moĪe
byü rozumiane jako prawo udaremniania komukolwiek wyznawania
okreĞlonego Ğwiatopoglądu23. Orzeczenie Trybunaáu z 16 maja 1995
roku rodzi takie niebezpieczeĔstwo.
5. Nie znajduje uzasadnienia, zdaniem autorów zdania odrĊbnego, pogląd, Īe obecnoĞü krzyĪa w klasach jest elementem dziaáalnoĞci misyjnej. ObecnoĞü tego symbolu ma w Bawarii walor tradycji. ZnaleĨü go moĪna w szpitalach, hotelach, przy drogach.
III. ZakoĔczenie
Problem, którym zająá siĊ Trybunaá, naleĪy bez wątpienia do
grupy problemów o duĪym stopniu záoĪonoĞci. Przedstawiona argumentacja zawarta w samym orzeczeniu, jak i w zdaniach odrĊbnych moĪe rodziü róĪne, czĊsto skrajne odczucia. Zasadniczy problem wydaje siĊ dotyczyü nie tyle rozumienia znaku krzyĪa – czy
jest to znak stricte religijny, czy symbol pewnych wartoĞci, jako
fundamentu kultury áaciĔskiej, ile rozumienia i zakresu zasady okreĞlanej w literaturze zasadą neutralnoĞci Ğwiatopoglądowej paĔstwa.
W tym kontekĞcie argumentacja autorów zdania odrĊbnego, Īe neutralnoĞü ta nie moĪe prowadziü do laicyzmu, do rugowania treĞci
i symboli religijnych z obszaru Īycia publicznego, trafia w sedno
sprawy. Poza tym wydaje siĊ, Īe rozstrzygniĊcie promuje wolnoĞü
religijną w sensie negatywnym, kosztem jej wymiaru pozytywnego,
co moĪe niepokoiü.
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Por. BVerfGE 85, 94 (96).
BVerfGE 93, 1 (31).
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Ewolucja podstawowych regulacji wyznaniowych
w prawie Peru
Peru byáo ostatnim z krajów Ameryki àaciĔskiej, który uzyskaá
niepodlegáoĞü – 28 lipca 1821 r. Wielu duchownych byáo jej orĊdownikami, wbrew stanowisku papieĪa Piusa VII, wyraĪonym w
encyklice Etsi longissimo z 30 stycznia 1816 r.1, oraz nieco záagodzonym jego nastĊpcy – Leona XII2.
Wspóáczesną RepublikĊ Peru, o powierzchni 1.285.215,6 km
kw., zamieszkuje ok. 25 mln ludzi. Wedáug oficjalnych danych z
ostatniego spisu powszechnego (w 1993 r.) w populacji 22 048 356
osób pod wzglĊdem wyznaniowym 88,9 proc. (19 530 338) stanowili katolicy, 7,3 proc. (1 595 494) ewangelicy, 0,3 proc. (553 974)
wyznawcy innych religii, a bezwyznaniowcy i ateiĞci 1,4 proc. (310
498)3. SpoáeczeĔstwo peruwiaĔskie staje siĊ zróĪnicowane wyznaniowo. O ile w 1940 r. katolicy stanowili 98 proc. wĞród mieszkaĔców Peru, w 1961 – 96 proc., w 1981 – 92 proc., to w 1993 juĪ niespeána 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 wrzeĞnia 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. SƗnchez 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 spoáeczne w Ğwiecie, a takĪe w stanowisku KoĞcioáa katolickiego odnoĞnie do kwestii wolnoĞci religijnej, byáy z trudem
przyjmowane przez wáadze paĔstwowe usiáujące korzystaü z prawa
patronatu, które zachowaáy aĪ do reformy konstytucji w 1979 r. (I).
Nowy typ relacji z KoĞcioáem katolickim zostaá ustalony w ukáadzie
miĊdzy Republiką Peru i Stolicą Apostolską (II). Mimo konstytucyjnych zasad, regulacji w róĪnych ustawach (np. o pracy, ochronie
zdrowia itp.)5, zobowiązaĔ miĊdzynarodowych Peru, przez liczne
wspólnoty religijne podnoszony jest zarzut braku ustawy o wolnoĞci
religijnej, dokáadniej regulującej tĊ materiĊ (III).
I. Od nietolerancji do wolnoĞci religijnej w przepisach
konstytucyjnych
Od początku niepodlegáoĞci Republika Peru miaáa 12 konstytucji,
czyli Ğrednio jedną co kaĪde 15 lat. Oprócz konstytucji byáy stanowione statuty i normy generalne, czyli áącznie mamy 20 aktów
ustaw zasadniczych6. Z tych, które nosiáy nazwĊ konstytucji (1823,
1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, 1920, 1933, 1979,
1993), przedstawione bĊdą podstawowe regulacje wyznaniowe, przy
zaakcentowaniu wprowadzanych w nich zmian, z uwzglĊdnieniem
kontekstu spoáeczno-politycznego.
a) Invocatio Dei i status religii w paĔstwie
W pierwszym z dokumentów niepodlegáego bytu, w tzw. Statucie Tymczasowym z 28 lipca 1821 r., za religiĊ paĔstwa przyjĊto
rzymską, katolicką, apostolską, którą to rząd zobowiązany byá zachowywaü, broniü przed jakimikolwiek atakami na jej fundamentalne zasady i dogmaty, karząc 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 ciągáego wypoczynku w ciągu
kaĪdego tygodnia, z preferencją w niedzielĊ”. 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 mógá byü wyáącznie wyznający tĊ
religiĊ (art. 3)7.
W pierwszym projekcie ustawy zasadniczej, skierowanym w
1822 r. do Konstytuanty zebranej na posiedzeniu w Limie dnia
20 wrzeĞnia, przewidywano, Īe „Religią Republiki jest katolicka,
apostolska i rzymska”. Jej ochrona nie miaáa oznaczaü wyáączenia
innych. Takie teĪ stanowisko zajmowali liberalni duchowni, z których 26 na áączną liczbĊ 79 deputowanych zasiadaáo w Kongresie.
JednakĪe po zawiązaniu siĊ wiĊkszoĞci konserwatywnej do projektu
dodano klauzulĊ: „z wyáączeniem jakiejkolwiek innej” (art. 8).
Przeciwko temu gáosowali m.in. ówczesny przewodniczący Kongresu ks. Francisco Javier de Luna Pizarro, póĨniejszy biskup Limy
(1845-1855) i ks. Mariano José de Arce8. Uznano za obowiązek
paĔstwa chroniü tĊ religiĊ skutecznie poprzez wszystkie Ğrodki
zgodne z duchem Ewangelii (art. 9)9. W ten sposób ustanowiony
zostaá przepis, który z niewielkimi przerwami przetrwaá aĪ do reformy konstytucyjnej z 20 paĨdziernika 1915 r. PominiĊto go tylko
w Konstytucji Simona Bolivara (La Constitución Vitalica) z 1826 r.
i Konstytucji konfederacyjnej Peru-Boliwia z 1837 r. Nie zawieraáy
one przepisów ani o ochronie religii katolickiej, ani o zakazie innych
kultów, aczkolwiek w pierwszej z nich stanowiono wyraĨnie, Īe
7

J. Pareja Paz-Soldán, Las Constituciones del Perú, Madrid 1954, s. 415; Por.
Konstytucja Polityczna Monarchii HiszpaĔskiej z 19 marca 1812 r., bezpoĞrednio
poprzedzająca proklamowanie niepodlegáoĞci: „W imiĊ Boga Wszechmogącego,
Ojca, Syna i Ducha ĝwiĊtego, autora i najwyĪszego prawodawcy spoáeczeĔstw...”
(początek preambuáy); art. 12: Religią narodu hiszpaĔskiego jest i bĊdzie wiecznie
katolicka, apostolska, rzymska, jedyna prawdziwa. Naród ją chroni poprzez mądre
i sprawiedliwe prawa i zakazuje praktykowania jakiejkolwiek innej”. Wszystkie
teksty konstytucji zostaáy zaczerpniĊte z bazy danych parlamentu peruwiaĔskiego:
www.congreso.gob.pe. Táumaczenia wáasne.
8
F. Armas Asín, Liberales, protestantes y masones. Modernidad y tolerancia
religiosa - Perú, siglo XX, Lima 1998, s. 27; J. Pareja Paz-Saldán, Las Constituciones …, s. 434. Dekret wykonawczy w sprawie ochrony religii PaĔstwa zostaá
wydany 19 grudnia 1822 r.
9
Constitución Política de la República Peruana Sancionada por el Primer
Congreso Constituyente el 12 de Noviembre de 1823. Pierwszą konstytucjĊ niepodlegáego paĔstwa poprzedzaáa preambuáa z uroczystą formuáą Invocatio Dei:
„W imiĊ Boga, pod którego wáadzą tworzą siĊ wszystkie spoáeczeĔstwa i którego
mądroĞü inspiruje ustawodawców...”.
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„religią Peru jest katolicka, apostolska i rzymska”10. Znaczenie tych
konstytucji byáo niewielkie i krótkotrwaáe. KonstytucjĊ Bolivara
zastąpiáa nowa z 18 marca 1828 r. zwana „matką wszystkich konstytucji”. W kwestii statusu religii w nowej redakcji odtworzono przepis z 1823 r.: „Jego (Narodu) religią jest katolicka, apostolska,
rzymska. Naród ją chroni poprzez wszystkie Ğrodki zgodne z duchem Ewangelii; i nie zezwoli na praktykowanie jakiejĞ innej”
(art. 3); natomiast Invocatio Dei w Preambule zaczerpniĊto z Konstytucji Monarchii HiszpaĔskiej z 1812 r.11 W nastĊpnej reformie
z 1834 r. zmieniono tylko czas z przyszáego na teraĨniejszy zastĊpując w art. 3 sáowa „nie zezwoli” na „nie zezwala” (art. 2)12. RównieĪ
w dwa lata po przyjĊciu wspomnianej wyĪej Konstytucji konfederacyjnej, w Konstytucji z Huancayo, postanowiono, Īe „Jego (Peru)
religią jest katolicka, apostolska i rzymska, którą siĊ wyznaje, bez
zezwolenia na publiczne uprawianie jakiegokolwiek innego kultu”
(art. 3). PominiĊto preambuáĊ, a wiĊc i Invocatio Dei13. KonstytucjĊ
z 19 paĨdziernika 1856 r. ogáaszano ponownie „ze wsparciem
Boga”, a w art. 4 w nowej szacie sáownej wyraĪano poprzednie idee:
„Naród wyznaje religiĊ katolicką, apostolską, rzymską. PaĔstwo ją
chroni wszystkimi Ğrodkami zgodnymi z duchem Ewangelii i nie
pozwala na publiczne uprawianie Īadnej innej”14.
KonstytucjĊ z 10 listopada 1860 ogáaszaáo „Zgromadzenie Narodowe [...] wzywając ĞwiĊtych imion Boga i Ojczyzny”. Proklamowano ponownie KoĞcióá katolicki jako paĔstwowy i zakazano publicznego kultu niekatolickiego (art. 4)15. W wydanym trzy lata póĨniej (w marcu 1863 r.) kodeksie karnym naruszenie tego postanowienia obwarowano sankcją jednego roku wiĊzienia dla cele10

Constitución Política para la República Peruana (1 de Julio de 1826): „En el
Nombre de Dios…” (uroczysta preambuáa); art. 6: „Religią 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 Nacional el día 10 de Junio de 1834.
13
Constitución de la RP. Dada por el Congreso General el día 10 de noviembre 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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brującego go. Zakaz ten, przy pozostawieniu katolicyzmu jako religii paĔstwa oraz utrzymaniu zasady ochrony jej przez paĔstwo,
mógá byü zniesiony w 1867 r., ale i tak juĪ w nastĊpnym roku przywrócono konstytucjĊ z 186016. Ostatecznie dopiero 20 paĨdziernika
1915 r. parlament usunąá drugą czĊĞü artykuáu 4 Konstytucji, zakazującego publicznego sprawowania kultu niekatolickiego. WczeĞniej liberaáowie wygrali kampaniĊ na rzecz sekularyzacji cmentarzy
(1869) oraz cywilnej formy zawierania maáĪeĔstw przez niekatolików (1897)17.
W nowej Konstytucji z 1920 r. utrzymano jednak nadal przepis,
iĪ „Naród wyznaje religiĊ katolicką, apostolską i rzymską. PaĔstwo
ją chroni (popiera)” (art. 5)18. Dodano natomiast normĊ, Īe „Nikt nie
moĪe byü przeĞladowany z powodu przekonaĔ” (art. 26). Zarazem
stopniowo ograniczano wpáyw KoĞcioáa na rodzinĊ. W Konstytucji
z 1933 r. przyjĊto wydane wczeĞniej przez Luisa Miguela Sáncheza
Cerra dekrety o obligatoryjnoĞci cywilnej formy zawierania maáĪeĔstw dla wszystkich PeruwiaĔczyków oraz o rozwodach z 1930 r.
Konstytucja nie miaáa preambuáy i Invocatio Dei. W art. 5 zapisano,
Īe „WolnoĞü sumienia i wierzenia jest nienaruszalna. Nikt nie moĪe
byü przeĞladowany z powodu swoich przekonaĔ”. „Wszyscy mają
prawo do pokojowego gromadzenia siĊ, bez przymusu i naruszenia
porządku publicznego”. Szczegóáy tych zgromadzeĔ miaáa regulowaü ustawa (art. 26). ZáoĪenie Ğlubów zakonnych pozbawiaáo praw
obywatelskich, na równi z nie mającymi uĪywania rozumu i ubezwáasnowolnionymi (art. 85). NastĊpuje okres, który F. Armas Asín
nazywa czasem „mĊczenników” 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 gáosowaĔ cząstkowych za utrzymaniem katolicyzmu jako religii paĔstwa
byáo 79 deputowanych, przeciw 13; ochronĊ tejĪe poparáo 71, przy sprzeciwie 11,
zaĞ zakaz sprawowania publicznego kultu przyjĊto przy 43 gáosach za i 41 przeciwnych. 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. teĪ: 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 wyĪej konstytucyjnych gwarancji z art. 5 i 2619, a takĪe
z art. 23: „Konstytucja i ustawy chronią i wiąĪą jednakowo wszystkich mieszkaĔców Republiki. Mogą byü wydane ustawy specjalne
z uwagi na naturĊ rzeczy, ale nie z uwagi na róĪnice osób” i art. 24:
„Nikt nie bĊdzie zobligowany wykonywaü to, czego nie nakazuje
ustawa, ani powstrzymywaü siĊ od tego, czego nie zakazuje”. PrzeĞladowania te dosiĊgaáy zarówno katolików, jak teĪ ewangelików20.
Zwracano uwagĊ na fakt konstytucyjnie gwarantowanego pluralizmu religijnego, ale jednoczeĞnie brak równouprawnienia w tej
materii. W czasie debat nad projektem nowej Konstytucji, w latach
1978-1979, gáos zabraáa równieĪ Konferencja Episkopatu Peru, inspirowana postanowieniami Soboru WatykaĔskiego II21, proponując
w miejsce dotychczasowych regulacji o religii paĔstwowej i jej
ochronie formuáĊ, iĪ w ramach porządku niezaleĪnoĞci i autonomii
PaĔstwo uznaje KoĞcióá katolicki jako waĪny element w formacji
historycznej, kulturalnej i moralnej Peru oraz ofiaruje mu swoją
wspóápracĊ. PaĔstwo moĪe takĪe ustanawiaü formy wspóápracy
z innymi wyznaniami. Ostatecznie formuáa o separacji, choü bez
uĪycia tego sáowa, i o wspóápracy zostaáa wpisana do nowej Konstytucji22. WĞród istotnych Ĩródeá przyjĊtej formuáy znajduje siĊ art. 16
Konstytucji hiszpaĔskiej z 1978 r.23
Powtórzono ją w obowiązującej z 1993 r. (art. 50). Odnotowaü
naleĪy równieĪ art. 2, w którym gwarantuje siĊ kaĪdej osobie „prawo do wolnoĞci 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
TamĪe, 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. „KaĪda osoba ma prawo do (...) wolnoĞci sumienia i wyznania, w formie indywidualnej
i wspólnej. Nie ma przeĞladowania z powodu idei lub wierzeĔ. Kult publiczny
wszystkich wyznaĔ jest wolny, zawsze gdy nie narusza moralnoĞci lub porządku
publicznego”. Art. 86: „Wedáug porządku niezaleĪnoĞci i autonomii PaĔstwo uznaje KoĞcióá katolicki za waĪny element w formacji historycznej, kulturalnej i moralnej Peru. Okazuje mu swoją wspóápracĊ. PaĔstwo moĪe takĪe ustanawiaü formy
wspóápracy 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, Relaciones Iglesia-Estado..., s. 60.
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wspólnotowej. Nie ma przeĞladowania z powodu poglądów lub wierzeĔ. Praktyki publiczne wszystkich wyznaĔ są wolne, zawsze gdy
nie naruszają moralnoĞci lub nie burzą porządku publicznego” (art.
2.3). RównieĪ i tĊ KonstytucjĊ uchwalano „przyzywając Boga
Wszechmogącego”, co uwidoczniono w preambule24.
b) Religijna przysiĊga przy obejmowaniu urzĊdów publicznych
i prawo patronatu
Konsekwencją uznania jednej religii za religiĊ paĔstwa oraz
zasady patronatu byá wymóg skáadania przysiĊgi religijnej przy
obejmowaniu urzĊdów paĔstwowych. W pierwszej z Konstytucji
(z 1823 r.) postanowiono, iĪ kaĪdy deputowany wobec Prezydenta
Senatu záoĪy przysiĊgĊ. Pierwsze z pytaĔ skierowanych do elekta
brzmiaáo: „Czy przysiĊgasz Bogu broniü religiĊ katolicką, apostolską, rzymską bez pozwalania na praktykowanie Īadnej innej w Republice?” Po pozytywnej odpowiedzi na wszystkie pytania pytający
deklarowaá: „JeĞli to wypeánicie, Bóg wam wynagrodzi, jeĞli nie –
oskarĪy was” (art. 52).
RównieĪ prezydent i jego zastĊpca byli zobowiązani do przysiĊgi
wobec Kongresu, wedáug przepisanej formuáy, rozpoczynającej siĊ
od sáów: „Ja, N., przysiĊgam na Boga i te ĞwiĊte Ewangelie...” (art.
87)25. W Konstytucji z 1834 r. wyszczególnione zostaáy takĪe gáówne zadania: „Ja, N., ĞlubujĊ na Boga i te ĞwiĊte Ewangelie, Īe bĊdĊ
wypeániaá wiernie urząd prezydenta, który mi powierzyáa Republika;
Īe bĊdĊ chroniá religiĊ paĔstwa;...” (art. 84).
Niepodlegáe kraje Ameryki àaciĔskiej, odcinając siĊ od przeszáych zaleĪnoĞci chĊtnie powoáywaáy siĊ na prawo patronatu
24

Constitución Política del Perú de 1993. Ratyfikowana zostaáa w referendum
31 paĨdziernika 1993 r. Na temat wątpliwoĞci co do mocy prawnej tej konstytucji,
przyjĊtych rozwiązaĔ w zakresie ochrony wolnoĞci zob. np.: P. Eguiguren, J. Francisco, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y habeas data en el constitucionalismo 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 peruana de 1993, w: Constitucionalismo Iberoamericano…, s. 279-290.
25
Constitución Política..., 18 de marzo de 1828.
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wzglĊdem KoĞcioáa i jego sprawy regulowaáy w nowych konstytucjach w sposób jednostronny, wyraĪając w ten sposób mentalnoĞü
regalistyczną. Stolica Apostolska formalnie potwierdziáa przywileje
patronackie tylko prezydentom Peru. Uczyniá to dopiero 5 marca
1875 r. papieĪ Pius IX bullą Praeclara inter beneficia26. Jednak juĪ
od pierwszej konstytucji z 1823 r. pojawiaáy siĊ regulacje dotyczące
tej materii. Do uprawnieĔ Senatu naleĪaáo badanie bulli, dekretów
i in. dokumentów papieskich oraz decyzje co do ich wykonywania
lub zatrzymania (art. 90.9)27.
W nastĊpnych konstytucjach znacznie je poszerzano. Na przykáad w roku 1826 poddano cenzurze równieĪ decyzje soborów (art.
47.10). Ponadto Senat miaá inicjatywĊ ustaw koĞcielnych (art. 47.4),
w tym porządkujących wykonywanie patronatu (art. 47.9), proponowaá wáadzy wykonawczej listĊ kandydatów mających objąü arcybiskupstwa, biskupstwa, kanonie oraz beneficja katedralne (art.
47.6). Z kandydatów tych prezydent przedstawiaá trzech Izbie Cenzorów, która dokonywaáa ostatecznego wyboru (art. 83.25 i 60).
Dwa lata póĨniej wĞród uprawnieĔ Kongresu wyodrĊbniono
prawo do wydawania instrukcji w sprawie zawierania konkordatów
ze Stolicą Apostolską, jak teĪ wyraĪania zgody na ich ratyfikacjĊ
(art. 48.6)28. SprawĊ zaĞ prowadziáa wáadza wykonawcza (art. 90).
Jej teĪ przekazano uprawnienie do oceny dekretów soborowych
i dokumentów papieskich, z zaangaĪowaniem w poszczególnych
przypadkach wáadzy ustawodawczej i sądowniczej (art. 90.24).
RównieĪ do prezydenta naleĪaá wybór lub prezentacja – stosownie
do przepisów ustaw – urzĊdników koĞcielnych, zarządców beneficjów, kanoników, kuratorów (art. 90.26). Zachowaá on teĪ poprzednie uprawnienia przy obsadzaniu arcybiskupstw, biskupstw (art.
90.25). W tej materii szeroko potraktowano uprawnienia zgromadzenia departamentu, które mogáo wybraü 6 kandydatów na biskupstwo, z czego poáowĊ – wedáug potrzeby – pochodzącą spoza diecezji, ale z miejscem urodzenia w Republice lub z faktycznym posáugiwaniem duszpasterskim w Peru co najmniej od 20 lat i z obywa26

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 niepodlegáego paĔstwa Ameryki. Kandydaci byli prezentowani Senatowi (art. 75).
W konstytucji z 1834 r. wyraĨnie podkreĞlono uprawnienie prezydenta do wykonywania funkcji związanych z patronatem, wedáug
przepisów ustaw (art. 85.26)29. Rozstrzyganie spraw spornych związanych z sukcesją patronatów oraz kapelanii koĞcielnych zaliczono
do kompetencji NajwyĪszych Trybunaáów (art. 118).
Wedáug J. Klaibera, jezuity, profesora Papieskiego Katolickiego
Uniwersytetu w Limie, na ksztaátowanie siĊ reguá prawnych wywieraáy wpáyw dwie tendencje: romanizacja (usiáowania Rzymu do
utrzymania instytucjonalnych wpáywów) i antyklerykalny liberalizm, stający siĊ coraz agresywniejszy wobec KoĞcioáa, postulujący
wolnoĞci, a jednoczeĞnie promujący ustawy, które np. domagaáy siĊ
od biskupa zgody rządu na zwoáanie synodu, czy nawet na wyjazd
poza granice kraju30. W najbardziej wyraĨnej formie wykonywania
patronatu – obsadzania biskupstw – aĪ do roku 1860, w przeciwieĔstwie do sytuacji w innych nowych republikach, nie byáo konfliktów. Wtedy to odnotowano sprzeciw Stolicy Apostolskiej przy mianowaniu biskupem Cuzco Deana Juana Gualterii ValdiviĊ, zaĞ rok
póĨniej sprzeciw rządu Manuela Parda na objĊcie arcybiskupstwa
Limy przez Manuela Lorenza de Velle, desygnowanego przez poprzedniego prezydenta BaltĊ31. Sytuacje te naleĪy postrzegaü w kontekĞcie zaostrzenia sytuacji po decyzjach Zgromadzenia Konstytucyjnego z lat 1855-1856 – w okresie nasilenia kampanii liberalnej –
o zniesieniu dziesiĊciny i sądownictwa koĞcielnego, co zostaáo potwierdzone w Konstytucji z 1860 r., za rządów Ramona Castilli.
Jeszcze w Konstytucji z 1933 r. wĞród uprawnieĔ Kongresu
znajdowaá siĊ wybór arcybiskupa i biskupów, z proponowanej przez
rząd trójki kandydatów (art. 123). Prezydent proponowaá ich Parlamentowi (art. 154.23), zaĞ wybranego prezentowaá Stolicy Apostolskiej (art. 154.24). Ostatecznie w 1940 r. prawo to przeszáo do jego
wyáącznej kompetencji. Ponadto wedáug obowiązujących ustaw
29

Constitución Política..., 10 de Junio de 1834.
Zob. J. Klaiber, La Iglesia en el Perú: su historia social desde la Independencia, Lima 1988, wyd. 2, s. 136-137.
31
J. J. Ruda Santolaria, Relaciones Iglesia – Estado: reflexiones sobre su marco jurídico, w: La religión en el Perú..., s. 70-71.
30
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prezydent prezentowaá kandydatów do godnoĞci kanoników katedralnych, kuratorów beneficjów itp. (art. 154.25). Stosując siĊ do
instrukcji Kongresu mógá negocjowaü i podpisywaü konkordaty ze
Stolicą Apostolską (154.22). Nadawaá równieĪ bieg lub wstrzymywaá wykonywanie – za zgodą Kongresu – decyzji papieskich (art.
154.26). Zakres uprawnieĔ związanych z prawem do patronatu,
formy jego realizacji, áatwo moĪna byáo poszerzyü – prezydent byá
uprawniony: „Wykonywaü Patronat Narodowy zgodnie z ustawami
i obowiązującą praktyką” (art. 154.21). Stan taki utrzymaá siĊ do
roku 1979.
W kontekĞcie patronatu naleĪy jeszcze odnotowaü, Īe od pierwszej Konstytucji przysiĊgĊ na nią skáadali równieĪ biskupi wobec
swoich rad i wáadz departamentu (art. 189-190). Początkowo w Senacie mogli zasiadaü duchowni diecezjalni, ale nie wiĊcej niĪ szeĞciu (art. 93). Wedáug postanowieĔ Konstytucji z 1828 r. Senat
skáadaá siĊ z trzech senatorów pochodzących z kaĪdej prowincji, w
tym jeden z trzech mógá byü duchownym diecezjalnym (art. 24); w
1834 r. proporcje te ustanowiono na jeden do piĊciu (art. 25). JednoczeĞnie wyraĨnie okreĞlono, Īe nie mogą byü deputowanymi oraz
senatorami arcybiskupi, biskupi, ich wikariusze generalni i kapitularni (art. 21, 25). W Konstytucji z 1933 r. pozbawiono gáosu biernego do Kongresu wszystkich duchownych (art. 100)32, a prawa
obywatelskie traciáo siĊ przez záoĪenie profesji zakonnej (art. 85.2).
Ostateczny tytuá do zniesienia zasad patronatu stanowiáa reforma
Konstytucji w 1979 r., wspomniana wyĪej, oraz podpisanie ukáadu
ze Stolicą Apostolską dnia 18 lipca 1980 r.
II. Ukáad miĊdzy Stolicą Apostolską i Republiką Peru z 1980 r.
Dnia 18 lipca 1980 r. w Limie peánomocnicy stron: Mario Tagliaferri – nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Peru oraz Arturo Garcia
podpisali ukáad, który po niezwáocznej ratyfikacji i wymianie not
32
W czasie debaty Victor Andrés Belaúnde wystĊpując w obronie KoĞcioáa
zaproponowaá przyznanie prawa wyborczego kobietom. Zostaáo to odrzucone
przez liberaáów obawiających siĊ wpáywu KoĞcioáa na kobiety. Otrzymaáy prawa
wyborcze tylko na szczeblu municypalnym. Zob. P.J. Klaiber, Iglesia Católica...,
s. 88-89.
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ratyfikacyjnych dnia 26 lipca tegoĪ roku zacząá z datą tą obowiązywaü33. Ukáad byá wyraĨnym zamanifestowaniem ducha wspóápracy
obydwu podmiotów prawa miĊdzynarodowego, co strony potwierdziáy w preambule. Dodaü przy tym naleĪy, Īe w konstytucjonalizmie peruwiaĔskim prawie zawsze przewidywano konkordatową
formĊ regulacji stosunków z KoĞcioáem katolickim, o czym wprost
Ğwiadczą unormowania konstytucyjne z lat 1856, 1860, 1867, 1920
i 193334.
Potwierdzona zostaáa peána autonomia i niezaleĪnoĞü KoĞcioáa
katolickiego w Peru (art. 1), osobowoĞü prawna o charakterze publicznym oraz związane z tym zdolnoĞci i wolnoĞci do udziaáu w
obrocie, w tym do otrzymywania pomocy spoza granic kraju (art. 2).
Ponadto osobowoĞü prawną posiadają jednostki organizacyjne KoĞcioáa: Konferencja episkopatu, archidiecezje, diecezje, praáatury,
wikariaty, instytucje koĞcielne, seminaria diecezjalne, parafie i misje
(art. 3-4). Stolica Apostolska zobowiązaáa siĊ do troski, by Īadna
czĊĞü Peru nigdy nie naleĪaáa do diecezji z siedzibą poza granicami
kraju, jak teĪ by diecezja peruwiaĔska nie obejmowaáa terytorium
poza granicami paĔstwa (art. 5). Diecezja lub inna jurysdykcja koĞcielna nie cieszy siĊ osobowoĞcią prawną do czasu, aĪ Stolica Apostolska powiadomi prezydenta paĔstwa. Tryb notyfikacji przyjĊto
33

AAS 72(1980), s. 807-812. Tekst w j. polskim zob.: J. Krukowski, Konkordaty wspóáczesne. Doktryna, teksty (1964-1994), Warszawa 1995, s. 374-377.
Stosunki dyplomatyczne miĊdzy Stolicą Apostolską i Peru mają tak dáugą historiĊ
jak niepodlegáe Peru. Do roku 1916 rezydowali w Republice delegaci apostolscy.
Wtedy to – dekretem Sekretariatu Stanu z 8 maja – ówczesny Jacinto Scapardini
otrzymaá tytuá internuncjusza (AAS, 1916, s. 213). Natomiast 20 lipca 1917 r.
placówka zostaáa podniesiona do rangi nuncjatury (AAS, 1917, s. 413). Od tego
czasu misjĊ nuncjuszy apostolskich peánili: 1. Lonrenzo Lauri (1917-1921), dla
ceremonii 100-lecia niepodlegáoĞci abp Carlos Pietropaoli (1921); 2. José Petrelli
(1921-1925); dla obchodów 100-lecia Ayacucho abp Tito Trocchi (1924); 3. Serafino Cimino (1925-1928); 4. Cayetano Cicognani (1928-1936); 5. Fernando Cento
(1936-1946); 6. Luis Arrigoni (1946-1948); 7. Juan Panico (1949-1953); 8. Francisco Lardone (1954-1959); 9. Romulo Carboni (1959-1969); 10. Luis Poggi (19691973); 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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takĪe przy znoszeniu koĞcielnych jednostek organizacyjnych (art. 6).
Instytuty zakonne i Ğwieckie mogą siĊ organizowaü równieĪ jako
stowarzyszenia cywilne wedáug prawa peruwiaĔskiego (art. 9): „Dla
uzyskania wpisu wspólnoty zakonnej wystarczy, Īe wáaĞciwy przeáoĪony zadeklaruje wobec wáadzy publicznej, jakie są jej cele oraz
Īe jest stowarzyszeniem uznanym przez KoĞcióá”35. Zatem nie ma
potrzeby przeprowadzania peánej procedury przy zakáadaniu stowarzyszeĔ, ale wystarczy dopeánienie formalnoĞci rejestrowych.
Po okresie Ğcisáej zaleĪnoĞci, związanej z prawem patronatu, Stolica Apostolska uzyskaáa wzmocnienie niezaleĪnoĞci w zakresie
nominacji arcybiskupich, biskupich, koadiutorów z prawem nastĊpstwa, praáatów i wikariuszy apostolskich bądĨ czasowych zarządców. Przed ogáoszeniem takiej nominacji Stolica Apostolska poprzez NuncjaturĊ Apostolską w Peru przekazuje stosowne powiadomienie Prezydentowi kraju. Praktykowaną wczeĞniej desygnacjĊ
zastąpiáo prawo do otrzymania poprzedzającej ogáoszenie notyfikacji; staáo siĊ to zgodnie z posoborową praktyką. Stolice arcybiskupie
i biskupie są zastrzeĪone wyáącznie dla posiadających obywatelstwo
peruwiaĔskie. OczywiĞcie nie muszą to byü obywatele Peru z urodzenia, ale takĪe naturalizowani, a nawet posiadający podwójne
obywatelstwo na podstawie umowy z Hiszpanią z 1959 r. (art. 7).
Jedynym wyjątkiem jest urząd Wikariusza Polowego. Na mocy
ukáadu moĪe go objąü wyáącznie PeruwiaĔczyk z urodzenia. Ponadto, mając godnoĞü biskupią, bĊdzie mianowany za zgodą Prezydenta
(art. 15).
Duszpasterstwu wojskowemu poĞwiĊcono aĪ 7 z 22 artykuáów
Ukáadu. Uznawszy znaczenie Wikariatu Polowego, jak teĪ szanując
przekonania religijne wiĊkszoĞci spoáeczeĔstwa, Republika Peru
gwarantuje opiekĊ religijną w siáach zbrojnych i policyjnych, obejmującą teĪ cywilnych pracowników tych formacji (art. 11). Peánią ją
kapelani wojskowi, z reguáy PeruwiaĔczycy, pochodzący spoĞród
duchownych diecezji, gdzie znajdują siĊ jednostki wojskowe i policyjne, mianowani przez Wikariusza Polowego, a uznawani odpowiednio przez Naczelne Komendy Instytutów Wojskowych albo
NajwyĪszą DyrekcjĊ Policji (art. 17). Kapelanom przysáugują 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
wáaĞciwe generaáowi brygady zaĞ kapelanom – kapitana lub równowaĪne (art. 13). Stopnie wojskowe i prerogatywy obowiązujące w
dniu wejĞcia w Īycie ukáadu zostaáy zachowane (art. 12).
Zostaáa równieĪ zagwarantowana opieka duszpasterska dla katolików przebywających w szpitalach, innych centrach leczniczych,
a takĪe wiĊzieniach. Do wykonywania funkcji kapelanów w tych
oĞrodkach nie wymaga siĊ obywatelstwa peruwiaĔskiego, konieczne
jest natomiast skierowanie przez wáadze koĞcielne i akceptacja
kompetentnych wáadz placówki. Ta grupa kapelanów zostaáa zaliczona do sáuĪby cywilnej paĔstwa, ze wszystkimi jej obowiązkami
i prawami, w tym w zakresie ubezpieczenia spoáecznego (art. 18).
W dwóch artykuáach – 19 i 20 – zapisano podstawowe regulacje
związane z edukacją. Gwarantuje siĊ swobodĊ KoĞcioáa do zakáadania centrów edukacyjnych wszystkich stopni, w tym edukacji specjalnej. Mają tu zastosowanie powszechnie obowiązujące ustawy,
takĪe generalnego dekretu z mocą ustawy o edukacji (Decreto Ley
19 326). RównieĪ seminaria diecezjalne oraz oĞrodki formacyjne
cieszą siĊ uznaniem paĔstwa, o ile mają teĪ uznanie Konferencji
Episkopatu Peru, a ich wáasne tytuáy są traktowane równorzĊdnie
z tytuáami publicznymi drugiego cyklu wyĪszego (licencjat lub
magisterium). W edukacji publicznej mogą byü angaĪowani duchowni, takĪe cudzoziemcy, cieszący siĊ wszystkimi uprawnieniami
nauczycieli.
W szkoáach publicznych naucza siĊ religii. Nauczyciele religii
muszą mieü misjĊ od biskupa. Tylko na jego wniosek mogą byü
zatrudniani na tym stanowisku.
W kwestiach finansowych pozostawiono obowiązujący w chwili
zawierania ukáadu system (subwencji dla osób, instytucji i z tytuáu
posáug). Zwolnione są od podatków darowizny na cele religijne
pochodzące od osób fizycznych (art. 8 i 10). Wskutek zmian w
przepisach finansowych, niejednolitej praktyki urzĊdów skarbowych, a wreszcie orzeczenia sądu, 29 listopada 1990 r. wydany zostaá dekret (Decreto Legislativo 626), w którym potwierdzono waĪnoĞü wszystkich zasad i regulacji w sferze obciąĪeĔ i zwolnieĔ podatkowych, subwencji itd. w odniesieniu do KoĞcioáa katolickiego,
zgodnie z Ukáadem 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 wolnoĞci religijnej
z 2001 r.
Od kilku lat pojawiają siĊ Īądania oraz projekty specjalnej ustawy o wolnoĞci religijnej, bardziej adekwatnie (caáoĞciowo, w randze
ustawy) i szczegóáowo konkretyzujące postanowienia konstytucji w
tej materii. Jednak dotychczas ustawy takiej nie przyjĊto. Powstawaáo wiele projektów, jednak byáy na tyle parcjalne, nastawione na
ochronĊ jednego wyznania, w zaleĪnoĞci od orientacji projektodawców, Īe Īaden nie posáuĪyá za podstawĊ ustawy.
Od paĨdziernika 2001 r. znajduje siĊ w uzgodnieniach komisji
parlamentarnych projekt záoĪony przez NataliĊ Amrima PlĊ z Demokratycznej Partii „JesteĞmy Peru”, korzystającej z prawa o inicjatywie Konstytucji Peru (art. 107)37.
Propozycje przepisów zawarte zostaáy w 14 artykuáach, ujĊtych
w cztery rozdziaáy. W dyspozycjach generalnych (rozdz. I, art. 1-8)
potwierdza siĊ konstytucyjny obowiązek poszanowania i ochrony
wolnoĞci sumienia i religii kaĪdej osoby, jako prawa fundamentalnego, we wszystkich jego formach wyraĪania i praktykowania, w
formach indywidualnych i wspólnotowych, publicznie lub prywatnie. Zakazuje siĊ wszelkich czynów, ale i zaniedbaĔ, które by bezpoĞrednio lub poĞrednio dyskryminowaáy osobĊ ze wzglĊdu na jej
przekonania religijne. Nie moĪna naruszaü tego prawa, ograniczaü
czy interpretowaü wbrew zasadzie równoĞci wobec prawa gwarantowanej przez KonstytucjĊ. Granicami do korzystania z tego prawa
są prawa innych, normy porządku publicznego oraz dobre obyczaje.
Przekonania religijne nie mogą teĪ byü powodem do uchylania siĊ
od wypeánienia obywatelskich, politycznych i innych obowiązków
okreĞlonych w Konstytucji i ustawach. Korzystanie z nich nie moĪe
naruszaü prawa do obrony osoby i poszanowania jej godnoĞci jako
najwyĪszych celów spoáeczeĔstwa i paĔstwa.
Na uĪytek proponowanej ustawy podaje siĊ definicjĊ koĞcioáa,
wyznania czy instytucji religijnej: jest to zrzeszenie osób fizycznych, które wyznają okreĞloną wiarĊ, praktykują ją i nauczają oraz
37
Zob. Proyecto de Ley de Libertad Religiosa para el Perú. Oznaczenie w parlamencie: nr 894; www.congreso.gob.pe.
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szerzą. Tylko stowarzyszenia religijne uznane administracyjnie mogą korzystaü z uprawnieĔ okreĞlonych w czĊĞci czwartej projektu.
Proponuje siĊ równieĪ okreĞliü byty, do których nie stosuje siĊ
przepisów tej ustawy. WyjĊte spod niej zostaáy osoby i grupy prowadzące studia i eksperymenty astrofizyczne, psychologiczne i parapsychologiczne, wróĪbiarstwo, astrologiĊ oraz rozprzestrzeniające
idee i wartoĞci czysto filozoficzne, humanistyczne i spirytystyczne,
czarną magiĊ i podejmujące analogiczne dziaáania. Zakazuje siĊ
równieĪ osobom trzecim publicznego uĪywania nazw, znaków
i innych form zewnĊtrznych, w sposób staáy identyfikowanych
z okreĞlonym koĞcioáem, religią.
W rozdziale drugim (art. 9-10) okreĞla siĊ uprawnienia wynikające z wolnoĞci religijnej dla poszczególnych osób, jak teĪ wspólnot
wyznaniowych. W obydwu przypadkach są to gáówne jej przejawy,
a nie wyliczenie taksatywne.
WolnoĞü sumienia i religii obejmuje m.in. wolnoĞü wyznawania
lub nie wybranych w sposób wolny wierzeĔ; manifestowanie ich lub
nie; zmianĊ, porzucenie w dowolnej chwili; praktykowanie indywidualnie lub wspólnotowo, na sposób publiczny lub prywatny, aktów
modlitwy lub analogicznych wedáug wáasnych przekonaĔ; obchodzenie Ğwiąt, celebrowanie rytów, bądĨ powstrzymywanie siĊ od
nich, bez jakichkolwiek form zmuszania; otrzymanie pochówku
zgodnie z wiarą, na jakimkolwiek cmentarzu; otrzymywanie posáug
przedstawicieli wáasnego wyznania w kaĪdym miejscu przebywania;
gromadzenie siĊ celem rozwoju i praktykowania we wspólnocie
czynnoĞci religijnych oraz manifestowania publicznego wáasnych
celów religijnych; otrzymywanie informacji, podawanie ich, jak teĪ
nauczanie religijne przy uĪyciu wszelkich Ğrodków, zarówno publicznych, jak i prywatnych; otrzymywanie edukacji religijnej, moralnej i etycznej zgodnie z Īyczeniem rodziców i prawnych opiekunów; propagowanie wáasnych przekonaĔ poprzez publiczne prezentowanie dogmatów czy doktryny bez cenzury uprzedniej; skáadanie
przysiĊgi w formie religijnej bądĨ powstrzymywanie siĊ od takiej;
uczestniczenie indywidualne i wspólnotowe w Īyciu spoáecznym,
takĪe poprzez akty wáaĞciwe dla wáasnych przekonaĔ religijnych.
Nikt teĪ nie moĪe byü zobowiązany na Īaden sposób, do manifestowania ich.
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Do podstawowych uprawnieĔ wspólnot wyznaniowych zaliczono: sprawowanie swoich misteriów, praktykowanie kultu, spotkaĔ
związanych z celami religijnymi i tworzenie odpowiednich miejsc;
ustanawianie wáasnej struktury organizacyjnej, hierarchii; wybieranie form organizacyjnych zewnĊtrznej aktywnoĞci, jak teĪ obsadzanie stanowisk; szerzenie wiary przez Ğrodki masowego przekazu;
ustanawianie i zarządzanie centrami edukacyjnymi oraz kulturalnymi, w których prowadziü moĪna edukacjĊ sformalizowaną i nie, na
sposób szkolny lub inny, na róĪnych poziomach i w róĪnymi sposobami, zawsze z zachowaniem obowiązującego w tej materii ustawodawstwa; tworzenie i utrzymywanie zakáadów dobroczynnych,
schronisk, szpitali, wydawnictw i innych dzieá związanych z doktryną wspólnoty; tworzenie i rozwijanie stowarzyszeĔ, fundacji zgodnie z wáasnymi celami; proszenie i przyjmowanie dóbr i wolnych
datków oraz posiadanie wáasnych cmentarzy prowadzonych zgodnie
z obowiązującym w tej materii prawem.
Rozdziaá trzeci, dotyczący relacji miĊdzy paĔstwem i KoĞcioáem
katolickim, to zaledwie jeden artykuá (11), w którym stanowi siĊ, Īe
opierają siĊ one na zasadzie wzajemnej wspóápracy, wedáug Decreto
Ley 23 211, aprobującego omówiony wczeĞniej ukáad z 1980 r.
Uznaniu administracyjnemu wspólnot religijnych i ich skutkom
poĞwiĊcono w projekcie przepisy zawarte w czĊĞci czwartej (art.
12-14). Organem uprawnionym do prowadzenia rejestru jest Ministerstwo SprawiedliwoĞci. Warunki takiego uznania mają byü okreĞlone w przepisach wykonawczych. Wpis do rejestru związków
wyznaniowych uprawnia do korzystania z nastĊpujących przywilejów związku uznanego: zwolnieĔ lub wyáączeĔ podatkowych i celnych istniejących i przyszáych; uznania ministrów kultu i uáatwieĔ
koniecznych dla wypeániania przez nich zadaĔ; nienaruszalnoĞci
ĞwiątyĔ i miejsc kultu oraz przedmiotów przeznaczonych wyáącznie
do kultu, zawsze jeĞli są wáasnoĞcią koĞcielnej osoby prawnej.
Związki religijne uznane mogą teĪ zawieraü konwencje z rządem
centralnym, rządami regionalnymi i wáadzami lokalnymi. MiĊdzy
innymi mogą one dotyczyü przekazywania czy przyjmowania zadaĔ
i sáuĪb publicznych oraz wspólnej realizacji zadaĔ w obszarze edukacji, kultury, wypoczynku, zdrowia.
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* * *
Oceniając poszczególne rozwiązania konstytucyjne w materii
wyznaniowej naleĪy uwzglĊdniaü ówczesne realia spoáecznopolityczne. D. García Belaunde uwaĪa, Īe najwiĊksze znaczenie
miaáy regulacje zawarte w konstytucjach z 1828 i 1979 r. Ta pierwsza z uwagi na swój charakter fundacyjny: m.in. wprowadzenie trójpodziaáu wáadz, praw fundamentalnych; druga zaĞ poáoĪyáa koniec
dyktaturze, zrezygnowaáa z przepisów o prawie patronatu, wprowadziáa nowe instytucje konstytucyjne. UwzglĊdniliĞmy nieco szerzej
postanowienia konstytucji z 1860 r. z tytuáu najdáuĪszego okresu jej
obowiązywania – aĪ do 1919 r. Miaáa charakter pojednawczy miĊdzy grupami ekstremalnymi (liberaáowie, konserwatyĞci). Z kolei
konstytucja z 1933 r. poáoĪyáa kres dyktaturze, ale teĪ rozpoczĊáa
okres wielu rządów wojskowych, wielokrotnie wyraĨnie nieprzychylnych religii i KoĞcioáowi katolickiemu. W interesującej nas
materii nic nowego nie wprowadziáa konstytucja z 1993 r., gdyĪ
byáa ona przygotowana dla konkretnego celu – reelekcji prezydenta
Fujimoriego. Owszem, usuniĊto z niej nieco ekonomizmu poprzedniczki, ale w materii wyznaniowej ograniczono siĊ do powtórzenia
wczeĞniejszych unormowaĔ.
To konstytucja z 1979 r. wpáynĊáa na ksztaát ukáadu ze Stolicą
Apostolską z 1980 r. Nie moĪna równieĪ pominąü faktu ratyfikacji
przez Peru w 1978 r. Paktu z San José (Konwencji OEA)38 i uznania
kompetencji MiĊdzyamerykaĔskiego Trybunaáu Praw Czáowieka w
1979, zgodnie z dyspozycją 16 konstytucji z tegoĪ roku39. W ten
38

Convención Americana sobre Derechos Humanos: www.cidh.oas.org/ Básicos/Basicos2.htm. KonwencjĊ Organizacji PaĔstw AmerykaĔskich o Prawach Czáowieka z 22 listopada 1969 r. Peru podpisaáo 27 lipca 1977 r., dokumenty ratyfikacyjne záoĪyáo 28 lipca 1978 r. Zob. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Signatarios y Ratificaciones Convención Americana: www.cidh.oas.org/ Básicos/Basicos2.htm. Zob. W. Bar, WolnoĞü religijna w latynoamerykaĔskim systemie
ochrony praw czáowieka, „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 Czáowieka OEA i Trybunaáu Republika Peru
uznaáa 21 stycznia 1981 r. W ciągu niespeána 20 lat sprawy przeciwko Peru stano-
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sposób przyjĊto miĊdzynarodowe zobowiązania takĪe w zakresie
poszanowania wolnoĞci religijnej (art. 13 Konwencji). Jednak nie
zawsze byáy one wykonywane, o czym Ğwiadczą oceny Komisji
Praw Czáowieka, m.in. ostatnia z 1 listopada 2000 r. NajpowaĪniejsze zastrzeĪenia budzą ograniczenia w zakresie wolnoĞci wyraĪania
opinii (art. 16-17) i przymusowych sterylizacji (art. 21). Piąta cykliczna informacja nt. praw czáowieka w Peru bĊdzie przedstawiona
do 31 paĨdziernika 2003 r. (art. 22)40. W raporcie nie byáo natomiast
zastrzeĪeĔ bezpoĞrednio dotyczących realizacji prawa do wolnoĞci
religijnej. Jednak trzeba uwzglĊdniaü fakt, Īe wierzących z motywów religijnych interesuje prawo i praktyka wyodrĊbnionej w nim
sterylizacji. Raport dotyczy przymusowych jej aktów. W Peru podnosi siĊ takĪe sprawĊ sprzeciwu sumienia41 i pomijanie tegoĪ
uprawnienia w ustawodawstwie. Do parlamentu zostaá wniesiony –
w lipcu 2001 r. – projekt ustawy, której przepisy gwarantowaáyby
pracownikom sáuĪby zdrowia korzystanie z niego w swojej praktyce
zawodowej42.
Co do projektu ustawy o wolnoĞci religijnej, prezentowanego w
III p., zdania są podzielone. Dla Ewangelików juĪ istnienie ukáadu
ze Stolicą Apostolską jest uprzywilejowaniem KoĞcioáa katolickiego. Wedáug M. Almii Bartra, rektora Universidad Peruana Unión,
kaĪdy z projektów, jaki byá dotychczas przedstawiany, jest skaĪony
spojrzeniem sekciarskim. Projekt znajdujący siĊ aktualnie w Parlamencie odbiega od tego, ale ma inklinacje faworyzowania wiĊkszoĞci religijnej. Dla J. Klaibera nie jest najwaĪniejsze mnoĪenie nowych ustaw, ale edukacja do wzajemnego poszanowania miĊdzy

wią prawie ¼ wszystkich rozpatrywanych przez Trybunaá. 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 eclesiástico, 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 libertad profesional para ejercer el derecho de objeción de conciencia. W parlamencie: Nro 116.
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PeruwiaĔczykami, bez wzglĊdu na ich przekonania religijne43. Niewątpliwie zgodziü siĊ moĪna, Īe wáaĞnie podstawowa ustawa ma
szansĊ odegraü waĪną rolĊ w prawnej edukacji spoáeczeĔstwa, co
przeáoĪy siĊ równieĪ na praktykĊ korzystania z tego fundamentalnego prawa. J.J. Ruda Santolaria proponuje nawet – za przykáadem
Hiszpanii44 – przygotowanie ustawy organicznej w tej materii. JuĪ
prace nad nią stworzyáyby potrzebĊ szerokiego konsensu politycznego i spoáecznego (potrzeba wiĊkszoĞci kwalifikowanej do przyjĊcia) i nadawaáoby ustawie wyĪszą rangĊ45. Wedáug Fernanda Armasa Asína zauwaĪana nietolerancja ma u podáoĪa nie tyle czynnik
religijny, co socjalny.
Ostatecznie da siĊ ustaliü nastĊpującą periodyzacjĊ kwestii wolnoĞci religijnej w prawie Republiki Peru: wiek XIX – czas nietolerancji religijnej wobec niekatolików; od 1915 r. do 1979 r. okres
tolerancji; od 1979 r. etap wolnoĞci religijnej46, w praktyce znaczony krwią – gáównie katolików i protestantów – po rozpoczĊciu
zbrojnej walki przez Komunistyczną PartiĊ Peru Sendero Luminoso47. Nie zakáóca to jednak ogólnie pozytywnej oceny owoców procesu ewolucji, czyli obowiązujących 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 – przeĞladowca, Lublin
1999, s. 166-259; J. Klaiber, Iglesia, dictaduras y democracia en América Latina,
Lima 1997, s. 233-278.

78

W. Bar

Studia z Prawa Wyznaniowego
Tom V – 2002

àesia Kovalenko
Lublin-Lwów

Podstawowe regulacje wyznaniowe
w prawie ukraiĔskim
Od 1919 r. na Ukrainie (a w jej zachodnich regionach – od
1939 r.) w sferze stosunków religijnych faktycznie weszáo w Īycie
ustawodawstwo radzieckie. PrzewaĪająca wiĊkszoĞü dokumentów
normatywnych UkraiĔskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
(URSR) byáa duplikatem aktów Sojuszu Radzieckiego. SpecyfikĊ
prawa radzieckiego wobec wolnoĞci religijnej i jej podmiotów moĪna scharakteryzowaü nastĊpująco:
– ciągáa negacja – pomimo proklamowania w konstytucjach
URSR1 poszanowania wolnoĞci sumienia – religijnych praw
jednostki w wymiarze zarówno indywidualnym jak i wspólnotowym;
– Ğcisáa reglamentacja dziaáalnoĞci jednostki w tej sferze Īycia
religijnego;
– pozbawienie organizacji religijnych osobowoĞci prawnej oraz
nie uznanie ich peánoprawnej podmiotowoĞci w relacjach wyznaniowych;
1

Konstytucja Ukrajins’koji Socialistychnoji Radians’koji Respubliky z 14 bereznia 1919 r., Kyjiv 1919; Konstytucjija Ukrajins’koji Socialistychnoji Radians’koji Respubliky z 15 travnia 1929 r., Charkiv 1933; Konstytucjija Ukrajins’koji Socialistychnoji Radians’koji Respubliky z 30 sichnia 1937 r., Kyjiv 1937;
Konstytucjija Ukrajiny vid 20 kvitnia 1978 r. nr 888-IX, VVRU (Vidomosti Verchovnoji Rady Ukrajiny – organ urzĊdowy URSR) nr 18, poz. 268. Zob. wiĊcej
Istorija sovetskoj Konstitucyi (v dokumientach) 1917-1956, Moskva 1957; O. Myronenko, Istorija Konstytuciji Ukrajiny, Kyjiv 1997.
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– przewaĪnie administracyjny charakter paĔstwowej regulacji w
sferze kultów religijnych2.
Na dzieĔ dzisiejszy 58% obywateli Ukrainy deklaruje siĊ jako
wierzący, 23% waha siĊ pomiĊdzy wiarą a niewiarą3. Od początku
1991 r. na Ukrainie dwukrotnie wzrosáa iloĞü organizacji religijnych
róĪnych tradycji i wyznaĔ – z 10810 w roku 1991 do 26049 w roku
20024. Z nich 96,7% przyznaje siĊ do tradycji chrzeĞcijaĔskiej5.
W ciągu ostatnich lat znacznie zmniejszyáo siĊ regionalne zróĪnicowanie dynamiki wzrostu aktywnoĞci religijnej6. Eksperci zauwaĪają, Īe etap renowacyjny, tj. legalizacja dziaáalnoĞci organizacji
religijnych, masowe tworzenie grup religijnych, budownictwo
ĞwiatyĔ i kaplic oraz czĊĞciowe rozwiązanie problemu restytucji
ĞwiatyĔ, dobiegá koĔca i sytuacja religijna w paĔstwie ustabilizowaáa siĊ7.
Ze wzglĊdu na transformacjĊ ustrojową oraz odzyskanie niepodlegáoĞci Ukraina odzyskaáa moĪnoĞü samodzielnego stanowienia
prawa. Instytucje prawne o charakterze totalitarnym są przeksztaá2
Szerzej na temat kultów religijnych (w tym wypadku kursywa zostaáa uĪyta w
celu uwidocznienia charakterystycznego dla radzieckich aktów prawnych zjawiska
niedoprecyzowania terminologicznego. W tym okresie w UkraiĔskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej uĪywa siĊ zamiennie okreĞleĔ: 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. BocheĔski, Lewica, religia, sowietologia, Warszawa 1996.
3
Cerkovno-religijna sytuacija v Ukrajini: stan i tendenciji rozvytku, Centr Razumkova 2000, red. L. Shanhina, Kyjiv 2001, s. 267. Zdecydowanie religijnymi
deklaruje siĊ jednak tylko 3,8% - dane za: „Ludyna i svit”, kviten 2000.
4
Dane statystyczne co roku podaje PaĔstwowy Urząd do Spraw Religii. Dekret
Prezydenta Ukrainy z dn. 14 listopada 2000 r. reglamentujący dziaáalnoĞü tego
UrzĊdu zob. OVU (Oficijnyj visnyk Ukrajiny – organ urzĊdowy Prezydenta Ukrainy) 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, „Natsionalna bezpeka i oborona” 2001 nr 3, s. 52.
7
Cerkovno-religijna sytuacija v Ukrajini: stan i tendencji rozvytku, Centr Razumkova 2000, red. L. Shanhina, Kyjiv 2001, s. 206-210; 261-265.
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cane w odpowiedniki demokratyczne. Obowiazujące normy prawne
podlegają weryfikacji w oparciu o dokumenty i zasady prawa miĊdzynarodowego.
1. ħródáa prawa wyznaniowego
Do systemu ustawodawstwa ukraiĔskiego naleĪą m. in. normy,
które regulują problemy związane z wolnoĞcią sumienia, religii
i przekonaĔ zarówno jednostki jak i grupy osób. Normy te byáy tworzone przez lata historii ukraiĔskiej – od Rusi Kijowskiej, KsiĊstwa
Halicko-WoáyĔskiego, przez KozaczczynĊ, polskie i rosyjskie zabory, Narodną RadĊ i Hetmanat, stalinowską i hitlerowską okupacjĊ,
UkrainĊ Radziecką aĪ do odzyskania niepodlegáoĞci8. Nie stanowią
one na Ukrainie odrĊbnej gaáĊzi prawa, jak na przykáad w Niemczech, Austrii czy we Wáoszech. Jednak waĪnoĞü fenomenu praw
religijnych czáowieka oraz iloĞü aktów normatywnych w tej sferze
pozwalają na podjĊcie próby zdefiniowania ukraiĔskiego prawa
wyznaniowego. Przyjąü moĪna, Īe jest to zbiór obowiązujących
norm prawa, promulgowanych przez paĔstwo w formie ustaw,
aktów wykonawczych, ratyfikowanych dokumentów miĊdzynarodowych, które regulują stosunki prawne w sferze praw czáowieka
i obywatela do wolnoĞci sumienia, religii i przekonaĔ oraz status
prawny organizacji religijnych w paĔstwie ukraiĔskim9. Fundamentem takich przepisów jest niewątpliwie prawo naturalne i bogactwo
ukraiĔskich tradycji prawnych. Zadaniem prawa w sferze stosunków
wyznaniowych ma byü gwarancja efektywnej i peánej realizacji
praw religijnych wszystkich osób i grup, które legalnie przebywają
na terytorium danego paĔstwa.
ħródáami pozytywnymi ukraiĔskiego prawa wyznaniowego są
przede wszystkim:
– Konstytucja Ukrainy z dnia 28 czerwca 1996 r.10;
8

O wszystkich tych formach paĔstwowoĞci ukraiĔskiej w jĊzyku polskim zob.
A. Chojnowski, Ukraina, Warszawa 1997.
9
Por. definicjĊ polskiego prawa wyznaniowego podaną przez H. Misztala, w:
Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 23.
10
VVR (Vidomosti Verchownoji Rady Ukrainy – dziennik ustaw ukraiĔskich,
urzĊdowy organ parlamentu ukraiĔskiego) 1996 nr 30, s. 141.
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– ustawa o wolnoĞci sumienia oraz organizacjach religijnych
z dnia 26 kwietnia 1991 r. (dalej: ustawa o wolnoĞci sumienia)11.
Do Ĩródeá prawa wyznaniowego naleĪą równieĪ przepisy ustaw:
o alternatywnej (zastĊpczej) sáuĪbie wojskowej z dnia 12 grudnia
1991 r.12, o edukacji z dnia 23 maja 1991 r.13, o wáasnoĞci z dnia
7 lutego 1991 r.14, oraz normy kodeksów: rodzinnego15, karnego16,
cywilnego17.
Ponadto art. 9 cz. 3 ustawy o wolnoĞci sumienia przewiduje zawieranie umów bilateralnych pomiĊdzy poszczególnymi zarządami
organizacji religijnych a organami wáadzy paĔstwowej. Ustawodawca jednak nie precyzuje ani warunków ani trybu zawierania takich
umów, ani problematyki, która moĪe byü przez nie regulowana.
Takie umowy w przyszáoĞci z pewnoĞcią staną siĊ dodatkowym
Ĩródáem prawa wyznaniowego, tak jak to ma miejsce w wiĊkszoĞci
paĔstw europejskich. Od 1991 r. na Ukrainie, zarówno na szczeblu
paĔstwowym jak i samorządowym, zostaáo podpisanych szereg takich umów, w których deklarowana jest wspóápraca pomiĊdzy koĞcioáami a organami wáadzy paĔstwowej w rozwiązywaniu kwestii
spornych w sferze opieki religijnej w wojsku, wiĊzieniach, szpitalach etc18. NaleĪy jednak zaznaczyü, Īe przewaĪnie umowy te mają
11
VVR 1991 nr 25, poz. 283 (z póĨn. zm. – najwaĪniejsze z nich: VVR 1994 nr
13, poz. 66 oraz VVR 1996 nr 3, poz. 11. Pierwsza poprawka wprowadziáa moĪliwoĞü korzystania z jednej Ğwiątyni przez dwie lub wiĊcej grup religijnych tzw.
pocherhove korystuvannia; druga reglamentowaáa dziaáalnoĞü osób duchownych –
obcokrajowców, misjonarzy etc. Obydwie modyfikacje wywoáaáy ostrą dyskusjĊ.
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 póĨn. 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 póĨn. zm.).
18
Są 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). Ponadto, czasami stają siĊ Ĩródáem dyskryminacji przedstawicieli niedominujących w danym regionie organizacji religijnych19.
Orzecznictwo sądowe nie ma dla Ĩródeá ukraiĔskiego prawa wyznaniowego tak waĪnego znaczenia jak w systemie prawa tradycji
anglosaskiej. Na dzieĔ dzisiejszy do sądów ukraiĔskich lub miĊdzynarodowych nie wpáynĊáa Īadna skarga indywidualna o naruszenie
praw religijnych na Ukrainie20. WiĊkszoĞü skarg sądowych dotyczy
majątku organizacji religijnych, w pierwszej kolejnoĞci – ĞwiątyĔ21.
Niektóre z tych skarg znalazáy ostateczne rozstrzygniĊcie w Sądzie
NajwyĪszym Ukrainy, tworząc precedensy dla niĪszych instancji22.
WaĪnym Ĩródáem ukraiĔskiego prawa wyznaniowego staáo siĊ
wyjaĞnienie NajwyĪszego Sądu ArbitraĪowego z dnia 29 lutego
1996 r. w prawie stosowania ustawy o wolnoĞci sumienia23. Do
kompetencji sądów arbitraĪowych na Ukrainie naleĪą wszystkie
spory miĊdzy organizacjami religijnymi, jak równieĪ sprawy dotyczące przekazania majątku wywáaszczonego na wáasnoĞü paĔstwa,
z wyjątkiem spraw dotyczących ustania dziaáalnoĞci organizacji
religijnych oraz zaskarĪania decyzji organów paĔstwowych odnoĞnie do posiadania i zarządzania 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 relihijnocerkovnoho zhyttia 1998 roku, „Ludyna i svit”, berezen 1998, s. 27-28.
19
J. Reshetnikov, Problemy religijnoji svobody v Ukrajini, w: Religijna svoboda 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
Szczegóáowo o tym zob.: D. Lylak, Sudovyj zakhyst majnovykh prav relihijnykh 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: tamĪe, s. 167-171.
22
Na przyklad zob. decyzjĊ Kolegium do spraw cywilnych Sądu NajwyĪszego
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 póĨn. zm.
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do sprawowania kultu oraz majątkami organizacji religijnych. Wedáug art. 16 i 17 ustawy o wolnoĞci sumienia pytania te naleĪą do
kompetencji sądów jurysdykcji ogólnej, w trybie przewidzianym
Kodeksem postĊpowania cywilnego24.
2. Gáówne zasady relacji paĔstwowo-koĞcielnych
W sferze relacji wyznaniowych Ukraina rządzi siĊ przede wszystkim zasadami:
1) zagwarantowania kaĪdemu wolnoĞci sumienia,
2) oddzielenia koĞcioáa od paĔstwa,
3) zakazu dyskryminacji ze wzglĊdu na przynaleĪnoĞü religijną i
przekonania,
4) niezaleĪnoĞci i autonomii organizacji religijnych,
5) przezwyciĊĪania przez paĔstwo negatywnych skutków poprzedniej polityki paĔstwowej wobec religii i koĞcioáa.
Wedáug art. 35 Konstytucji Ukrainy „kaĪdy ma prawo do wolnoĞci swiatopoglądu i wyznania”25. Prawo to obejmuje „wolnoĞü wyznawania kaĪdej religii bądĨ nie wyznawania Īadnej, swobodne (bez
przeszkód) sprawowanie, indywidualnie lub wspólnie z innymi,
kultów religijnych i rytualnych obrzĊdów, prowadzenie dziaáalnoĞci
religijnej” (art. 35 cz. 1). Zgodnie z powszechnie przyjĊtymi zasadami, na Ukrainie prawo do wolnoĞci Ğwiatopoglądu i wyznania
zagwarantowane zostaáo kaĪdemu czáowiekowi, a wiĊc obejmuje
ono nie tylko obywateli, lecz takĪe cudzoziemców oraz bezpaĔstwowców26. Prawo jednostki do wolnoĞci religijnej obejmuje, po
pierwsze, wolnoĞü wybierania, posiadania lub zmiany przekonaĔ:
religijnych, areligijnych czy ateistycznych oraz opcji Ğwiatopoglą24
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 (póĨn. zm.).
25
WątpliwoĞci budzi terminologia przyjĊta w Konstytucji, a mianowicie ograniczenie wolnoĞci religijnej jedynie do Ğwiatopoglądu wolnoĞci i wyznania.
26
Por. art. 26 cz. 1 Konstytucji Ukrainy: “Cudzoziemcy oraz bezpaĔstwowcy,
którzy legalnie przebywają na Ukrainie, korzystają z tych samych praw i wolnoĞci,
jak równieĪ mają takie same obowiązki, jak obywatele Ukrainy, z wyjątkami podanymi w Konstytucji, ustawach lub umowach miĊdzynarodowych wiąĪących UkrainĊ” (táumaczenie autora).
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dowych. Po drugie, prawo do samodzielnego lub razem z innymi
sprawowania kultu religijnego, obrzĊdów rytualnych oraz prowadzenia dziaáalnoĞci religijnej. Faktycznie, w tym aspekcie, oznacza
prawo ujawniania na zewnątrz, manifestowania swojej wiary lub
przekonaĔ oraz dziaáania zgodnie z wiarą lub przekonaniami. àącznie z tym przepisem naleĪy analizowaü art. 34 cz. 1 Konstytucji, w
której zagwarantowane zostaáo prawo do wolnoĞci myĞli i sáowa
oraz prawo do swobodnego rozpowszechniania swoich poglądów
i przekonaĔ. Ponadto, pojĊcie dziaáalnoĞci religijnej otrzymuje w
jurysprudencji ukraiĔskiej szerokie táumaczenie – obejmuje ono
korzystanie ze Ğrodków masowego przekazu, dziaáalnoĞü misyjną,
wychowawczą, oĞwiatową, wydawniczą oraz charytatywną27. Konstytucyjne gwarancje wolnoĞci religijnej na Ukrainie na ogóá odpowiadają standardom miĊdzynarodowym. Pewien niepokój budzi
jednak brak w sformuáowaniu konstytucyjnym zwrotu „publicznie
lub prywatnie”, co moĪe powodowaü táumaczenie tego przepisu
wykluczające organizacje religijne z dialogu spoáecznego.
W art. 3 ustawy o wolnoĞci sumienia sformuáowanie prawa do
wolnoĞci religijnej jest zbliĪone, aczkolwiek zawiera ono dwa podstawowe ograniczenia. Po pierwsze, ustawodawca ogranicza zakres
podmiotowy tego prawa wyáącznie do obywateli ukraiĔskich. Po
drugie, w zakresie przedmiotowym zagwarantowano tylko „sprawowanie kultów religijnych oraz otwarte wyraĪanie przekonaĔ religijnych lub ateistycznych”. NaleĪy jednak zaznaczyü, Īe po przyjĊciu Konstytucji jako ustawy zasadniczej o dziaáaniu bezpoĞrednim
równieĪ w sferze praw religijnych, przepis ten nie powinien stwarzaü trudnoĞci w korzystaniu z praw religijnych.
Niestety, zarówno w Konstytucji jak i w ustawie brakuje wyraĨnego wyliczenia oraz gwarancji poszczególnych religijnych praw
jednostki28. Co najmniej prawa do tworzenia organizacji religijnych
i przynaleĪnoĞci do nich.
W Konstytucji ustawodawca formuáuje zasadĊ oddzielenia koĞcioáa od paĔstwa oraz szkoáy od koĞcioáa nadając jej – w porów27

Por. S. Bublyk, Relihijeznavstvo, Kyjiv 1998, s. 290-297; Jurydychna encyklopedija, t. 2 , Kyjiv 1999, s. 216-217.
28
Por art. 2 polskiej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoĞci
sumienia i wyznania, Dz. U. Nr 29, poz. 155 z póĨn. zm.
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naniu z poprzednią Konstytucją z 1978 r. – inne koncepcyjnie znaczenie. Uzyskuje to stwierdzając w ostatniej czĊĞci art. 35, Īe „Īadna religia nie moĪe byü uznana jako paĔstwowa”, i w art. 15 – „Īadna ideologia nie moĪe byü uznana jako paĔstwowa”. Mimo tego
sposób táumaczenia modelu separacji ukraiĔskiej znajduje siĊ w
procesie ksztaátowania. Optymalnym wydaje siĊ rozumienie Ukrainy jako paĔstwa Ğwieckiego. ĩadna religia lub przekonanie nie
mogą byü uznane jako paĔstwowe lub powszechnie obowiązujące.
PaĔstwo jest neutralne (bezstronne) wobec religii i wyznaĔ29. PaĔstwo gwarantuje Ğwiecki charakter dziaáalnoĞci organów paĔstwowych na wszystkich szczeblach wáadzy, jak równieĪ Ğwiecki charakter edukacji w paĔstwowych zakáadach edukacyjnych. Wedáug art. 5
ustawy o wolnoĞci sumienia dodatkowy zakaz, obowiązujący organizacje religijne – „speániania funkcji paĔstwowych” czyli sprawowania wáadzy paĔstwowej, jak równieĪ zakaz „uczestniczenia
i wspierania dziaáalnoĞci partii politycznych” – podkreĞla zasadĊ
oddzielenia koĞcioáa od paĔstwa. Nie ogranicza on jednak moĪliwoĞci udziaáu czáonków organizacji religijnych w procesach politycznych, na przykáad w wyborach. Zgodnie z art. 6 ustawy o wolnoĞci
sumienia na Ukrainie gwarantowana jest wolnoĞü badaĔ naukowych, bez wzglĊdu na ich zgodnoĞü lub nie z przekonaniami religijnymi lub ateistycznymi.
W Konstytucji zostaáa proklamowana zasada równouprawnienia
i zakaz dyskryminacji ze wzglĊdu na przekonania religijne lub inne:
„wszyscy ludzie są [...] równi [...] w prawach” (art. 21), „obywatele
mają równe konstytucyjne prawa i wolnoĞci oraz są równi wobec
prawa” (art. 24). Zasada ta zostaáa okreĞlona równieĪ od strony negatywnej – „nie moĪe byü przywilejów lub ograniczeĔ ze wzglĊdu
29
Na temat róĪnych modeli paĔstwa Ğwieckiego zob.: N. Koshy, WolnoĞü religijna w zmieniającym siĊ Ğwiecie, Kraków 1998, s. 61-84; H. Misztal, WolnoĞü
religijna i jej gwarancje prawne, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red.
H. Misztal, Lublin 1999, s. 34-38; M. Pietrzak, Demokratyczne Ğwieckie paĔstwo
prawne, Warszawa 1999, 123-153; V. Coul Derem (mol.) Perspektyvy shchodorelihijnoji svobody: porivnialna struktura, w: Relihijna svoboda i prava ludyny: pravnychi aspekty, t. 2, Lviv 2001, s. 45-53; E. O. Benito, Likvidacja vsich form neterpymosti j dyskryminaciji na pidstavi relihiji ta perekonan, w: tamĪe, s. 312-315.
równiez niektóre decyzje Trybunaáu Praw Czáowieka, na przykáad 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 miĊdzynarodowymi w jurysprudencji ukraiĔskiej
równoĞü táumaczy siĊ nie w znaczeniu czystego egalitaryzmu, lecz
biorąc pod uwagĊ kryteria wyróĪniające organizacje religijne, np.
kulturalne lub historyczne powiązanie ze spoáeczeĔstwem31.
Ustawa o wolnoĞci sumienia równieĪ wyraĨnie formuáuje zasadĊ
równoĞci obywateli we wszystkich sferach Īycia spoáecznego niezaleĪnie od ich stosunku do religii, gwarantuje równą moĪliwoĞü edukacji paĔstwowej, nie dopuszcza ograniczeĔ w prawach obywatelskich, a równieĪ daje moĪliwoĞü nie podawania w dokumentach
publicznych przynaleĪnoĞci religijnej.
W aspekcie wspólnotowym wolnoĞci religijnej Konstytucja w
art. 36 wymaga równoĞci wobec prawa wszystkich zrzeszeĔ obywateli, a w ustawie o wolnoĞci sumienia konkretyzuje ten wymóg w
stosunku do organizacji religijnych. Ma to miejsce szczególnie w
opodatkowaniu, dostĊpie do Ğrodków masowego przekazu etc.
WaĪną zasadą prawa wyznaniowego Ukrainy jest zasada niezaleĪnoĞci oraz autonomii organizacji religijnych. Zgodnie z tą zasadą
organizacje religijne są tworzone i dziaáają wedáug wáasnej hierarchicznej i instytucyjnej struktury, wybierają, wyznaczają lub zmieniają wáadze zgodnie z wáasnymi statutami (art. 7 ustawy o wolnoĞci
sumienia). PaĔstwo „nie ingeruje w dziaáalnoĞü organizacji religijnych, przyjmuje do wiadomoĞci i szanuje ich tradycje oraz wewnĊtrzne przepisy” o ile nie są one sprzeczne z obowiązującym
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 nastĊpujący sposób definiuje termin dyskryminacja: „jakiekolwiek
róĪnicowanie, wyjątek, ograniczenie lub uprzywilejowanie ze wzglĊdu na wyznawaną religiĊ lub wierzenia mające na celu lub powodujące zniszczenie lub zaprzestanie wyznawania, korzystania lub realizacji ze wzglĊdu na równoĞü praw i podstawowych wolnoĞci czáowieka”. Tekst polski za: Prawo wyznaniowe, opr.
W. Uruszczak, Kraków 1997, s. 48-51, w jĊzyku angielskim: Twenty–five Human
Rights Documents, New York 1994, s. 95.
31
S. Bublyk, Relihijeznavstvo, s. 265. NaleĪy zwrócic uwagĊ, Īe z zasadą
równouprawnienia nie jest sprzeczny obowiązek paĔstwa sprzyjania „...rozwojowi
[...] tradycji oraz kultury ukraiĔskiej [...] jak równieĪ [...] toĪsamoĞci religijnej
narodów autoktonnych i mniejszoĞci narodowych” (art. 11 Konstytucji Ukrainy).

à. Kovalenko

88

Ostatnia zasada – zwalczania negatywnych skutków poprzedniej
polityki paĔstwowej wobec religii i organizacji religijnych – przewiduje wydanie szeregu aktów organów wáadzy paĔstwowej zarówno w sferze ustawodawczej jak i wykonawczej. Przede wszystkim przewiduje ona legalizacjĊ dziaáalnoĞci organizacji religijnych,
rehabilitacjĊ likwidowanych lub zabronionych organizacji oraz restytucjĊ skonfiskowanego majątku. MoĪna stwierdziü, Īe legalizacja
dziaáalnoĞci organizacji religijnych na Ukrainie dobiegáa juĪ koĔca,
ale nadal trwają dyskusje nad sposobem rehabilitacji organizacji
i restytucji ich majątku32. W celu przyspieszania tych procesów,
prezydent Ukrainy przyjąá szereg aktów prawnych, w których są
wyznaczone tryb i sposób przywrócenia organizacjom religijnym
majątku przeznaczonego na potrzeby kultu, w tym przede wszystkim ĞwiątyĔ33. Pomimo tych waĪnych kroków, brak w tej sferze
aktu rangi ustawy jest bardzo odczuwalny.
Analizując przepisy Ustawy zasadniczej, nie moĪna pominąü
faktu, Īe do preambuáy Konstytucji ukraiĔskiej zostaáo wpisane
wyraĨne invocatio Dei. Odwoáanie to zostaáo sformuáowane nastĊpująco: „Ğwiadomi odpowiedzialnoĞci przed Bogiem, wáasnym sumieniem, poprzednimi, obecnymi oraz nastĊpnymi pokoleniami”34.
W ten sposób, wedáug komentatorów, ustawodawca stara siĊ legitymizowaü ustrój posttotalitarny, który caákowicie negowaá odpowiedzialnoĞü wáadzy, jak równieĪ manifestuje ĞwiadomoĞü skoĔ-

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 Rozporradzhennia Prezydenta Ukrajiny vid 22 kvitnia 1994 r. nr 53 Pro povernennia relihijnym organizacijam kultovoho majna, Uriadovyj kurjier 25 bereznia 1994, s. 5.
34
Dyskusje nad przyjĊciem tego fragmentu Konstytucji zob.: Stenograma zasidannia deputativ Verchovoji Rady 21 chervnia 1996 r. Archiv Verchovnoji Rady;
www.rada.gov.ua.
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czonoĞci ludzkiej egzystencji, wbrew totalnej ateizacji czáowieka
radzieckiego35.
Nie zwaĪając na dyskusyjnoĞü normatywnego charakteru preambuáy aktu prawnego, niewątpliwie waĪne jest otwarte wyznanie odpowiedzialnoĞci przed Bogiem i wáasnym sumieniem dla interpretacji innych przepisów ustawodawstwa ukraiĔskiego. Przede wszystkim tych, które dotyczą stosunków wyznaniowych. I tak, miĊdzy
innymi, invocatio Dei moĪe spowodowaü táumaczenie przepisu oddzielenia koĞcioáa od paĔstwa w sposób pozytywny jako waĪną
gwarancjĊ realizacji prawa do wolnoĞci sumienia, równieĪ w Īyciu
publicznym, na zasadach równoĞci i sprawiedliwoĞci, a nie jako
caákowitą izolacjĊ lub wyáączenie z Īycia spoáecznego wartoĞci
religijnych.
Konstytucja UkraiĔska proklamuje godnoĞü osoby ludzkiej, niezbywalnoĞü oraz nienaruszalnoĞü jej praw i wolnoĞci, prawo do
rozwoju osobowoĞci, zasadĊ prymatu prawa, odpowiedzialnoĞci
organów paĔstwowych za swoją dziaáalnoĞü, wáączenie ratyfikowanych norm miĊdzynarodowych do wewnĊtrznego systemu prawnego
paĔstwa, jak równieĪ – podstawową zasadĊ paĔstwa demokratycznego – „nikogo nie wolno zmuszaü do tego, co nie jest nakazane
ustawą”36.
Wedáug art. 36 cz. 4 Konstytucji ukraiĔskiej zakazane jest zmuszanie do przystąpienia do jakiegokolwiek zrzeszenia obywateli.
RównieĪ ustawa o wolnoĞci sumienia chroni wolnoĞü sumienia jednostki od wszelkiego przymusu zaznaczając, Īe nikt nie moĪe ustanawiaü obowiązkowych przekonaĔ, Ğwiatopoglądu czy ideologii.
Nikt nie moĪe byü zobowiązany do ujawnienia swoich przekonaĔ
lub zmuszany do uczestniczenia lub nie uczestniczenia w praktykach religijnych oraz do nauki religii (art. 3 cz. 3; art. 6 ustawy).
35

Por. J. Krukowski, Invocatio Dei w konstytucjach wspóáczesnych paĔstw,
„Etos” 1996 nr 35-36, s. 207-208; H. Misztal, WolnoĞü religijna i jej gwarancje
prawne, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal, Lublin 1999,
s. 28-31.
36
Zob. miĊdzy innymi art. 3, 8, 9, 19, 21, 23 Konstytucji Ukrainy; zob.
równieĪ: 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, Īe prawa i wolnoĞci czáowieka
i obywatela są chronione przez sąd oraz, Īe kaĪdemu jest gwarantowane prawo do zaskarĪenia orzeczeĔ i decyzji, dziaáania lub zaniechania dziaáania przez organy wáadzy publicznej, samorząd terytorialny lub poszczególnych urzĊdników. KaĪdy ma prawo wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich o zapewnienie
ochrony naruszonych praw i wolnoĞci. Po wyczerpaniu wszystkich
dostĊpnych Ğrodków paĔstwowej ochrony swoich praw kaĪdy obywatel moĪe wnieĞü skargĊ do kompetentnych miĊdzynarodowych
organów sądowych lub organizacji pozarządowych. RównieĪ kaĪdy
ma prawo do ochrony swoich praw jakimikolwiek innymi legalnymi
sposobami, nie zabronionymi przez ustawĊ (art. 55 Konstytucji).
Wedáug art. 11 Konstytucji szczególnej ochronie podlegają prawa (w tym religijne) mniejszoĞci narodowych.
Podsumowując, naleĪy zaznaczyü, Īe w kontekĞcie wyĪej podanych – przewaĪnie nowych w stosunku do prawa postradzieckiego –
zasad naleĪy analizowaü i interpretowaü konstytucyjne i ustawowe
prawo do wolnoĞci religijnej. Realizacja tego prawa – w jego aspekcie zewnĊtrznym – moĪe byü ograniczona ustawą tylko w interesie
ochrony porządku spoáecznego, zdrowia i moralnoĞci spoáeczeĔstwa
oraz ochrony praw i wolnoĞci innych37.
37
Mimo pozornej identycznoĞci przepisu Konstytucji Ukrainy z odpowiednimi
przepisami prawa miĊdzynarodowego: art. 29 pkt. 2 Powszechnej Deklaracji Praw
Czáowieka z 10 grudnia 1948 r. (tekst polski: Prawo miĊdzynarodowe publiczne.
Wybór dokumentów, opr. A. Przyborowska-Klimczak, Lublin 1995, s. 184-190)
i art. 18 pkt. 3 MiĊdzynarodowego 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 zauwaĪyü pewną rozbieĪnoĞü w uĪyciu przez prawodawcĊ sáowa „wyáącznie”. W tekĞcie aktów miĊdzynarodowych sáowem tym wyznacza siĊ zarówno rangĊ aktu prawnego, którym moĪna ograniczyü wolnoĞü sumienia i wyznania, jak i zakres przyczyn powodujących 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. równieĪ D. Gomjen, Korotkyj putivnyk po Jevropejskij Konvenciji
z prav ludyny, Lviv 1998, s. 56-62. W tekĞcie zaĞ Konstytucji wyáącznoĞü dotyczy
tylko zakresu przyczyn powodujących ograniczenie tego prawa. Takie ujĊcie moĪe
powodowaü niebezpieczeĔstwo powrotu do nieregulowanego ustawą administracyjnego ograniczenia wolnoĞci sumienia i wyznania.

Podstawowe regulacje wyznaniowe w prawie ukraiĔskim

91

Wedáug Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ wolnoĞü
myĞli, sumienia, religii i przekonaĔ jest niezbywalnym prawem
jednostki, co znaczy, Īe nie dopuszcza siĊ zawieszenia lub ograniczenia tego prawa nawet podczas stanu nadzwyczajnego38. JednakĪe
w art. 64 Konstytucji Ukrainy ustawodawca w cz. 1 proklamuje, Īe
„prawa konstytucyjne nie mogą byü ograniczone, oprócz wypadków, przewidzianych w Konstytucji”, a w cz. 2 podaje wyliczenie
tych praw i wolnoĞci, które nie mogą byü ograniczane podczas stanu
wojennego lub nadzwyczajnego. Wyliczenie to – pomijając juĪ fakt,
Īe jego formuáowanie jest sprzeczne z zasadą wedáug której, Ğcisáego i wyraĨnego okreĞlenia potrzebują ograniczenia, a nie prawa –
nie zawiera ani art. 34 Konstytucji, w którym jest gwarantowane
prawo do wolnoĞci myĞli i sáowa oraz do swobodnego wyraĪania
swoich poglądów i przekonaĔ, ani art. 35 Konstytucji, gwarantującego wolnoĞü sumienia. Z tzw. religijnych praw nienaruszalną (wedáug Konstytucji) zostaáa tylko zasada niedyskryminacji. Milczące
zaliczanie prawa do wolnoĞci sumienia do tych praw, które mogą
podlegaü ograniczeniom powoduje pewne wątpliwoĞci interpretacyjne. MiĊdzy innymi, nie ma pewnoĞci, czy ustawodawca ma na
myĞli ograniczanie prawa w caáoĞci czy tylko niektórych jego aspektów, np. prawa do zastĊpczej sáuĪby wojskowej etc. Niestety, brak
precyzji w formuáowaniu tych norm moĪe Ğwiadczyü o pewnych
„lukach” w rozumieniu przez ustawodawcĊ absolutnego charakteru
religijnych praw czáowieka.
Art. 35 cz. 4 Konstytucji Ukrainy stwierdza, Īe nikt nie moĪe byü
zwolniony z wykonywania swoich obowiązków wobec paĔstwa, w
tym nie moĪe odmawiaü wykonywania przepisów ustaw ze wzglĊdu
na przekonania religijne. Od zasady tej są przewidziane przez ustawodawcĊ nieliczne wyjątki, m. in. gwarancja prawa do sáuĪby
zastĊpczej oraz prawa do zachowania tajemnicy spowiedzi (art. 3
cz. 5 ustawy o wolnoĞci 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 MiĊdzynarodowego
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
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3. Status prawny organizacji religijnych
Wedáug art. 7 ustawy o wolnoĞci sumienia celem tworzenia
organizacji religijnej jest „zaspokajanie potrzeb religijnych obywateli, w tym wyznawania i szerzenia wiary oraz dziaáania zgodnie
z wáasną instytucyjno-hierarchiczną strukturą”.
W definicji ustawodawca wyraĨnie formuáuje cechy wyróĪniające daną organizacjĊ (cel, struktura wewnĊtrzna), jednak brakuje
zasadniczej charakterystyki, a mianowicie, czym jest organizacja
religijna – zrzeszeniem obywateli, związkiem duchownych czy instytucją sui generis. Biorąc pod uwagĊ to, Īe nieprecyzyjnoĞü tej
definicji moĪe powodowaü pewne wątpliwoĞci, spróbujemy poáączyü i uogólniü cechy charakterystyczne organizacji religijnej, które
nadaje jej – niekiedy implicite – ustawodawca. Tak wiĊc, organizacja religijna jest to specyficzny typ strukturyzowanej grupy ludzi,
który posiada wáasny ustrój wewnĊtrzny (okreĞlony prawem statutowym), tworzy wáasne organy wáadzy (które wypeániają funkcje
wewnĊtrzne i reprezentują grupĊ na zewnątrz) oraz ma na celu zabezpieczenie (kaĪdemu z czáonków grupy i grupie w caáoĞci) realizacjĊ prawa do wolnoĞci sumienia, religii i przekonaĔ.
Trzeba zaznaczyü, Īe organizacja religijna z natury swojej jest
organizacją specyficzną. WiĊkszoĞü przedstawicieli organizacji
religijnych akcentuje niedopuszczalnoĞü zrównania ich statusu ze
statusem innych organizacji obywateli39. Jednak naleĪy podkreĞliü,
Īe organiczny związek miĊdzy tymi formami asocjacji obywateli
jest oczywisty. Szkoda, Īe nie zostaá on odzwierciedlony ani w
ustawie o wolnoĞci sumienia ani w ustawie o zrzeszeniach obywateli40. NaleĪy równieĪ przypomnieü, Īe ciągle istnieje niebezpieczeĔstwo naduĪywania przez niektóre organizacje religijne ich specyficznego poáoĪenia prawnego. Wymaga to bardziej precyzyjnego
okreĞlenia ustawowego organizacji religijnej oraz fachowej ekspertyzy przedrejestracyjnej. Niestety, na Ukrainie nie ma jeszcze aktu
prawnego regulującego procedurĊ takiej ekspertyzy.

39

U derzhavnomu Komiteti u spravach relihiji, „Ludyna i svit”, lystopadhruden 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 wedáug klasyfikacji ustawowej są:
– grupy (hromady) religijne
– zarządy oraz centra religijne
– zakony, bractwa i misje
– duchowne zakáady oĞwiatowe
– zrzeszenia organizacji religijnych, które są reprezentowane na
zewnątrz przez swoje centra.
WątpliwoĞci pod tym wzglĊdem budzi status prawny koĞcioáów.
Przypuszczalnie, są one zaliczane do ostatniej kategorii41. Jednak
tryb tworzenia takich organizacji religijnych w ustawie nie zostaá
uregulowany i nie przysáuguje im osobowoĞü prawna. Faktycznie,
i dla ustawodawcy i dla urzĊdnika paĔstwowego zarówno grupa
(hromada) religijna jak i koĞcióá, którego czĊĞcią ona moĪe byü, są
równe organizacji. W niektórych projektach zmian do ustawy
o wolnoĞci sumienia przedstawionych w 2001 roku w parlamencie
ukraiĔskim, znajdują siĊ propozycje wprowadzenia do ustawy artykuáu wstĊpnego, w którym zostaáoby okreĞlone m. in. pojĊcie koĞcioáa42. Wydaje siĊ jednak, Īe wprowadzenie definicji bez caáoĞciowej zmiany ogólnej klasyfikacji organizacji religijnych oraz
poáoĪenia prawnego koĞcioáa, nie poprawi sytuacji.
Zgodnie z art. 8 ustawy o wolnoĞci sumienia, grupa (hromada)
religijna jest tworzona na zasadzie dobrowolnego zrzeszenia peánoletnich obywateli wyznających wspólną wiarĊ. Dla legalnej dziaáalnoĞci grupy, która nie ma zamiaru ubiegaü siĊ o przyznanie statusu
osoby prawnej, nie jest niezbĊdne zawiadomienie organów paĔstwowych o jej utworzeniu. Dane statystyczne Ğwiadczą, Īe wiele
grup religijnych korzysta z tego prawa (okoáo 1130 z 24919 zareje41
Ministerstvo Ukrajiny u spravach nacionalnostej, mihraciji ta kultiv, Upravlinnia u spravach relihijnych orhanizacij, Metodychni rekomendaciji do praktychnoho 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 póĨn. 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 moĪliwoĞü realizowania swoich zaáoĪeĔ religijnych (np.
ĝwiadkowie Jehowy). Niestety, w dyskusjach o udoskonaleniu
ustawy o wolnoĞci sumienia akcentuje siĊ potrzebĊ przywrócenia
obowiązkowej rejestracji wszystkich typów organizacji religijnych.
Trzeba zaznaczyü, Īe czáonkowie niezarejestrowanych grup religijnych korzystają ze wszystkich praw páynących z prawa do wolnoĞci
sumienia, przysáuguje im m. in. prawo do zastĊpczej sáuĪby wojskowej. W praktyce jednak czĊsto siĊ zdarza, Īe organy wáadzy
wykonawczej odmawiają uznania praw czáonków takiej grupy.
Religijne centra i zarządy tworzą siĊ w trybie przewidzianym w
art. 14 ustawy o wolnoĞci sumienia. Zgodnie z wáasnymi statutami,
zarejestrowanymi w PaĔstwowym UrzĊdzie do Spraw Religii, mają
one prawo tworzyü duchowne zakáady oĞwiatowe dla duchownych,
zakony, bractwa i misje. Dla trzech ostatnich rodzajów organizacji
religijnych przewidziany zostaá takĪe inny tryb tworzenia, zgodnie
z art. 7 ustawy mają one obowiązek rejestracji w PaĔstwowym
UrzĊdzie do Spraw Religii.
Podsumowując naleĪy zauwaĪyü, Īe za pomocą klasyfikacji organizacji religijnych, przedstawionej w ustawie o wolnoĞci sumienia, ustawodawca wprowadza pewne standardy struktury tych organizacji. MoĪna zakwalifikowaü to jako pewne wtrącanie siĊ w sprawy wewnĊtrzne organizacji religijnych.
Status osoby prawnej, a wiĊc zdolnoĞü cywilno-prawną, organizacja religijna moĪe nabyü w kaĪdym momencie jej istnienia. Minimalny wymóg – 10 peánoletnich obywateli. Powinni oni záoĪyü
podanie o rejestracjĊ wraz ze statutem do urzĊdu wojewódzkiego
Kijowskiej i Sewastopolskiej Rad Miejskich, a w Autonomii Krym
– do rządu. Wydaje siĊ byü logicznym, by jedna organizacja religijna áączyáa wszystkich wyznawców pewnej religii czy przekonaĔ w
danym paĔstwie. Jednak minimum ustawowe umoĪliwia istnienie
najbardziej rozmaitych i nietradycyjnych organizacji religijnych.
Powoduje to istnienie wielkiej iloĞci miniaturowych organizacji, co
z kolei, tworzy iluzjĊ wysokiej religijnoĞci spoáeczeĔstwa ukraiĔskiego.
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 artykuáami 12 i 14 ustawy o wolnoĞci sumienia naleĪy zwoáaü zebranie
ogólne, uáoĪyü statut i wybraü peánomocników dla reprezentacji
organizacji w organach wáadzy paĔstwowej. Na pierwszym zebraniu
ogólnym grupa powinna podjąü decyzjĊ o autonomii organizacyjnej
lub wejĞciu w strukturĊ innej organizacji i zaznaczyü to w statucie.
Organ rejestrujący jest zobowiązany przez ustawodawcĊ w ciągu
miesiąca od dnia záoĪenia podania i statutu do przeanalizowania
dokumentów i podjĊcia decyzji. Do jego obowiązków naleĪy pisemne zawiadomienie w ciągu nastĊpnych 10 dni o podjĊtej decyzji.
Ustawodawca dopuszcza, Īe w niektórych przypadkach paĔstwowy
organ rejestrujący moĪe wydáuĪyü termin rejestracji do trzech miesiĊcy44.
Wedáug art. 12 cz. 3 ustawy o wolnoĞci sumienia, statut organizacji religijnej powinien zawieraü:
– rodzaj organizacji religijnej, jej przynaleĪnoĞü wyznaniową;
– miejsce organizacji religijnej w strukturze zrzeszenia religijnego, jeĞli dana organizacja naleĪy do takiego;
– stan majątkowy organizacji religijnej – Ĩródáa jej finansowania;
– prawa organizacji do tworzenia przedsiĊbiorstw, oĞrodków
spoáecznej komunikacji, zakáadów oĞwiatowych oraz innych
organizacji religijnych;
– tryb dokonywania zmian w statucie;
– tryb rozwiązania spraw majątkowych w sytuacji ustania dziaáalnoĞci lub likwidacji organizacji religijnej.
PoniewaĪ ustawodawca nie wspomina w tym artykule o podaniu
w statucie informacji o celach, zadaniach, strukturze i formie dziaáalnoĞci organizacji religijnej oraz jej organach statutowych, moĪe
powstaü pytanie dotyczące obowiązkowoĞci ujawnienia tych danych. Wydaje siĊ jednak, iĪ w tym wypadku naleĪy stosowaü ogólne
przepisy prawa cywilnego o statutach osób prawnych. Potwierdzenie tego przypuszczenia znajdujemy w analizowanym art. 12: „statut
organizacji religijnej nie moĪe byü sprzeczny z normami obowiązującego prawa”.
44

Zob. art. 14 cz. 4 ustawy o wolnoĞci sumienia.
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W praktyce jednak od organizacji religijnej wáadze mogą wymagaü wiĊcej danych. I tak na przykáad organizacja religijna wyznająca
swoją organizacyjną podlegáoĞü centrum, które znajduje siĊ poza
granicami paĔstwa ukraiĔskiego, powinna dodatkowo przedstawiü
zaĞwiadczenie o istnieniu umowy o uznaniu podporządkowania
pomiĊdzy PaĔstwowym UrzĊdem do Spraw Religii i odpowiednim
centrum45.
CzĊsto mechanizm rejestracji jest wykorzystywany przez organy
wáadzy paĔstwowej w celu „legalnej” dyskryminacji niektórych
organizacji religijnych. Przykáadowo, podstawy dla przedáuĪenia
terminu nie są sprecyzowane w ustawie i w praktyce na skutek tego
cierpią „nietradycyjne” dla danego regionu organizacje religijne46.
Zmiana podlegáoĞci organizacji religijnej nie powoduje zmiany
jej praw i obowiązków (art. 8 i 16 ustawy). Przepis ten pozwala niektórym duchownym na unikanie odpowiedzialnoĞci poprzez wĊdrowanie – na ogóá ze Ğwiątynią i wiernymi – od jednego wyznania
do innego.
Obecnie coraz czĊĞciej zwraca siĊ uwagĊ na potrzebĊ doprecyzowania trybu uzyskiwania przez organizacjĊ religijną statusu osoby
prawnej. MiĊdzy innymi podkreĞla siĊ, Īe rejestracja tych organizacji powinna byü w kompetencji Ministerstwa SprawiedliwoĞci (to
znaczy miejscowych organów tego ministerstwa). Pozwoliáoby to
wyprowadziü organizacje religijne ze swoistego „getta” i mogáoby
sprzyjaü efektywnoĞci procedury rejestracyjnej.
Zgodnie z celem ich tworzenia, organizacje religijne zapewniają
realizacjĊ wolnoĞci sumienia kaĪdego czáonka wspólnoty oraz
wspólnoty jako caáoĞci. Ustawa o wolnoĞci sumienia gwarantuje dla
organizacji religijnych nastĊpujące prawa:
– organizowanie i publiczne sprawowanie kultu i innych praktyk religijnych (art. 21);

45

Metodychni rekomendaciji do praktychnoho zastosuvannia Zakonu Ukrajiny
pro swobodu sovisti ta relihijni orhanizaciji, Kyjiv 1995, s. 30.
46
Niesprecyzowane kryterium przedáuĪenia terminu rejestracyjnego wywoáuje
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 pomieszczeĔ sakralnych i ĞwiĊtych, organizowanie procesji i pielgrzymek
(art. 21);
– tworzenie zakáadów wychowawczych i oĞwiatowych oraz nauczanie religii (art. 6);
– wytwarzanie, nabywanie, eksportowanie, importowanie oraz
rozpowszechnianie przedmiotów potrzebnych do celów kultu
i praktyk religijnych (art. 22);
– moĪliwoĞü posiadania i prowadzenia zakáadów charytatywnych oraz kulturalnych (art. 19);
– nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów miĊdzynarodowych
ze wspóáwyznawcami.
Jest oczywistym, Īe Īadna dziaáalnoĞü organizacji religijnej nie
powinna byü sprzeczna z obowiązującymi przepisami, a wyliczenie
podane przez ustawodawcĊ nie jest peánym47.
DziaáalnoĞü organizacji religijnej ustaje w związku z jej reorganizacją lub likwidacją, zgodnie z wáasnymi statutami lub teĪ na podstawie decyzji sądowej. Sądowa decyzja o likwidacji organizacji
religijnej moĪe zapaĞü w nastĊpujących przypadkach: jeĞli jej istnienie i dziaáalnoĞü powodują zagroĪenie bezpieczeĔstwa i porządku
publicznego, Īycia, zdrowia i moralnoĞci obywateli; jeĪeli uczestniczy ona w dziaáalnoĞci partii politycznych lub udziela im wsparcia
finansowego, prowadzi agitacjĊ lub finansuje kampanie wyborcze;
gdy samowolnie zajmuje Ğwiątynie lub przywáaszcza majątek kultowy oraz w wypadku innych przestĊpstw, wyliczonych przez ustawodawcĊ w artykuáach 3, 5, 16 i 17 ustawy o wolnoĞci sumienia.
Wedáug obowiązującego ustawodawstwa ukraiĔskiego, status
prawny nowych ruchów religijnych nie róĪni siĊ od statusu innych
organizacji religijnych. Ani Konstytucja, ani ustawa o wolnoĞci
sumienia nie rozróĪnia religii lub organizacji religijnych na podstawie dáugoĞci okresu ich istnienia, tradycyjnoĞci, historycznoĞci lub
iloĞci czáonków. JednakĪe znaczny wzrost nowych dla Ukrainy organizacji religijnych (wg stanu na 1 stycznia 2002 jest ich 1328),
47

Por. art. 6 Deklaracji ONZ w sprawie wyeliminowania wszelkich form nietolerancji 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 oĪywienie licznych dyskusji, przede wszystkim dotyczących terminologii, jak równieĪ potrzeby zmian w ustawodawstwie.
Zwolennicy tych zmian mają na celu polepszenie ochrony obywateli
przed a priori negatywnym wpáywem tzw. religii nietradycyjnych48.
Badania pokazują, Īe na takie postrzeganie nietypowych dla danej spoáecznoĞci organizacji religijnych ma wpáyw przede wszystkim nieprecyzyjna i niekonkretna informacja podawana przez Ğrodki
masowego przekazu (68%), a takĪe pozycja „tradycyjnych” koĞcioáów (44%)49 oraz dziaáalnoĞü „neoreligijnych organizacji”. Oprócz
tego, w niektórych regionach ma miejsce bezpoĞrednie naruszanie
obowiązującego prawa w stosunku do nietradycyjnych organizacji
religijnych. W tym kontekĞcie moĪna analizowaü rozporządzenie
Gabinetu Ministrów Ukrainy z 1997 roku o Ğrodkach neutralizacji
dziaáalnoĞci destruktywnych totalitarnych kultów, minimalizacji ich
wpáywu na spoáeczeĔstwo oraz rozporządzenie prezesa lwowskiej
administracji paĔstwowej o zastosowaniu Ğrodków, podanych przez
Ministerstwo50. Wydaje siĊ, Īe taka dziaáalnoĞü prewencyjna organów wáadzy paĔstwowej jest sprzeczna z przepisami miĊdzynarodowymi w tej dziedzinie, miĊdzy innymi z Rekomendacjami Rady
Europy z 1999 r. o bezprawnym dziaáaniu sekt oraz o religii i demokracji51.
5. Edukacja
Wedáug Konstytucji Ukrainy (art. 35), ustawy o wolnoĞci sumienia (art. 6) oraz ustawy o edukacji (art. 6), edukacja na Ukrainie „ma
charakter Ğwiecki”. Wedáug art. 6 ustawy o wolnoĞci sumienia
„obywatele mogą uczyü siĊ religii oraz zdobywaü oĞwiatĊ religijną
indywidualnie lub razem z innymi”, a „organizacje religijne mają
prawo do tworzenia grup i zakáadów oĞwiatowych w celu nauczania
religii dzieci i dorosáych, a takĪe celem dziaáalnoĞci wychowawczej
48

N. Karpaczova, dz. cyt., s. 250.
O. Nikitchenko, Eksperty pro netradycijni relihiji ta relihijni konflikty, „Ludyna 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.
49
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w innych formach, zgodnie z wáasnymi wewnĊtrznymi przepisami,
w pomieszczeniach wáasnych lub uĪytkowanych”. Takie sformuáowanie normy pozostawia jednak wątpliwoĞci. Po pierwsze, legalne
miejsce prowadzenia nauki religii nie zostaáo doprecyzowane. Po
drugie, nie jest zrozumiaáe, czy organizacje religijne mogą prowadziü naukĊ religii w zakáadach publicznych, np. prowadziü fakultatywne zajĊcia w podstawowej szkole paĔstwowej. Dodatkowo, w
tym samym artykule na wykáadowców religii nakáada siĊ obowiązek
wychowywania swoich sáuchaczy w duchu tolerancji i poszanowania innych.
W art. 9 ustawy o edukacji zaznacza siĊ, Īe wszystkie zakáady
oĞwiatowe – niezaleĪnie od formy wáasnoĞci – są oddzielone od
koĞcioáa (organizacji religijnych) i mają Ğwiecki charakter. Wyjątkowy charakter mają zakáady oĞwiatowe utworzone przez organizacje religijne. Jednak trzeba zaznaczyü, Īe realnego mechanizmu
utworzenia takich instytucji ustawodawca nie przewiduje. Widaü
równieĪ pewną niekonsekwencjĊ prawodawcy w nadawaniu tym
organizacjom prawa do tworzenia zakáadów oĞwiatowych. W ustawie o wolnoĞci sumienia wyraĨnie zostaáo zagwarantowane tylko
prawo do tworzenia „duchownych zakáadów oĞwiatowych”. Wedáug
klasyfikacji tej ustawy są one rodzajem organizacji religijnej, a wiĊc
są ograniczone w Ğwiadczeniu usáug oĞwiatowych. Niestety, w
art. 19 ustawy o edukacji przy wyliczaniu warunków tworzenia zakáadów oĞwiatowych nie ma wzmianki o potrzebach religijnych.
Do kwietnia 2002 r. problemem wyĪszych religijnych zakáadów
oĞwiatowych byáo nieuznawanie przez paĔstwo teologii i związanych z nią przedmiotów jako dyscypliny naukowej52. UniemoĪliw52

Na dzieĔ dzisiejszy teologia (bohoslowia) nie zostaáa wáączona do Rejestru
specjalnoĞci Ministerstwa Edukacji i Nauki, mimo rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2002 r., nr 280 o jej wyáączeniu. Jednym z argumentów odmowy wáączenia do tego rejestru byáa rzekoma niepluralistycznoĞü wyznaniowoĞü teologii. Zob. miĊdzy innymi: Akademichne relihijeznavstvo. Pidruchnyk,
red. A. Kolodnyj, s. 858-865; Ɇ. Zakovych, Ⱥ. Kolodnyj, Osvita v konteksti svobody sovisti, w: Relihijna svoboda: humanizm i demokratyzm zakonodavchych iniciatyv v sferi svobody sovisti (mizhnarodnyj i ukrajins’kyj kontekst), Kyjiv 2000, s. 97100. Wedáug danych statystycznych PaĔstwowego UrzĊdu do Spraw Religii w dniu
1 stycznia 2002 r. istniaáo 12 grecko-katolickich i 6 rzymsko-katolickich teologicznych zakáadów oĞwiatowych, „Ludyna i svit” (styczeĔ 2002).
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wiaáo to akredytacjĊ takich zakáadów oĞwiatowych i problemy ze
znalezieniem pracy dla ich absolwentów, jak równieĪ ograniczenia
w niektórych prawach53.
W niektórych regionach, przede wszystkim w zachodnich województwach, w ramach eksperymentu miejscowe organy paĔstwowe
podjĊáy decyzjĊ o wprowadzeniu do szkóá paĔstwowych zajĊü
z „etyki chrzeĞcijaĔskiej”. Ten krok wydaje siĊ byü wymuszonym
Ğrodkiem w sytuacji braku adekwatnej i precyzyjnej bazy ustawodawczej w tej sferze. Pozwala to kierownikom jednostek samorządu
terytorialnego na niczym nieograniczoną inicjatywĊ – na przykáad
wprowadzenie obowiązkowego uczestnictwa uczniów w lekcjach
religii etc. CzĊsto takie decyzje powodują niebezpieczeĔstwo dyskryminacji jednostek i caáych grup54.
6. Prawo pracy a organizacje religijne
Od momentu wejĞcia w Īycie dekretu o oddzieleniu koĞcioáa od
paĔstwa i szkoáy od koĞcioáa w 1919 r.55 organizacje religijne na
Ukrainie zostaáy pozbawione zdolnoĞci prawnej, równieĪ w zakresie
prawa pracy. W organizacjach religijnych praca mogáa byü wykonywana tylko na zasadach bezpáatnej pomocy, a pracownicy byli
tym samym pozbawieni swoich pracowniczych praw. Szeregiem
pozaustawowych aktów prawnych organy wáadzy paĔstwowej usiáowaáy rozwiązaü związane z tym problemy56. PóĨniejsze przepisy
53

Zob. art. 6 ustawy o zastĊpczej sáuĪbie, G. Druzenko, Religija i prava ludyny,
„Synopsys” 2000 nr 3, s. 165-166.
54
Por. N. Kochan, Vidokremlennia shkoly vid cerkvy v koordynatach vidkrytoho suspilstva, „Ludyna i svit” 2000 nr 9, s. 39-49; Pidsumkovyj dokument zasidannia Kruhloho stolu na temu: “Relihija i vlada v Ukrajini: rozvytok pravovych zasad
vzajemovidnosyn u proekti Zakonu Ukrajiny “Pro svobodu sovisti ta relihijni organizaciji” (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 dopuszczaáy zatrudnienie pracowników na podstawie cywilnoprawnej umowy o dzieáo, ale dotyczyáo to tylko niektórych zawodów. W tych przypadkach pracownicy rządzili siĊ przepisami prawa pracy, pod warunkiem jednak, Īe z nimi byáa zawierana
umowa o pracĊ i Īe stosunki pracy nie mają na celu produkcji lub
handlu. Podsumowując moĪna stwierdziü, Īe prawu pracy w organizacjach religijnych do 1991 roku podlegali tylko stróĪ, woĨny i inni
pracownicy wydziaáu gospodarczo-bytowego57.
Ustawa o wolnoĞci sumienia przywróciáa organizacjom religijnym status osób prawnych, a takĪe zdolnoĞü prawną w sferze stosunków pracy58.
WaĪną zasadą prawa pracy i stosunków wyznaniowych jest
uznanie autonomii organizacji religijnych. Oznacza to, Īe organy
wáadzy paĔstwowej nie mogą ingerowaü w ustrój wewnĊtrzny takich organizacji, w tym takĪe w powoáanie lub zmianĊ personelu,
wewnĊtrzny porządek pracy etc. W myĞl tej zasady stosunek pracy
w organizacjach religijnych charakteryzuje siĊ pewnymi wyjątkami.
Na przykáad, wedáug niektórych autorów do takich stosunków
prawnych nie stosuje siĊ przepisów o związkach zawodowych
i o udziale w zarządzaniu organizacją. JednakĪe samodzielnoĞü w
sprawach wewnĊtrznych nie wyklucza podporządkowania przepisom paĔstwa ukraiĔskiego. Oznacza to, Īe normy wewnĊtrzne regulujące stosunki pracy nie mogą byü sprzeczne z obowiązującym
ustawodawstwem, szczególnie w stosunku do praw pracowniczych.
Warunki pracy są wyznaczane w pisemnej umowie o pracĊ, którą
podpisuje pracownik i zarząd organizacji. Na legalnych pracowników organizacji religijnych rozciąga siĊ prawo o ubezpieczeniu
spoáecznym i prawo do ochrony praw pracowniczych na drodze
sądowej.

nr 1159 vid 16.10.1958 (ZP URSR 1956, nr 11-12, poz. 113); szczegóáowo 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. Pshenychnyj, 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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Wedáug art. 2 Kodeksu pracy z dnia 10 grudnia 1971 r.59 Ukraina
gwarantuje równoĞü praw pracowniczych wszystkim obywatelom,
niezaleĪnie od pochodzenia, statusu socjalnego i majątkowego, rasowej i narodowej przynaleĪnoĞci, páci, jĊzyka, poglądów politycznych, przekonaĔ religijnych etc. Jednak naleĪy zaznaczyü, Īe biorąc
pod uwagĊ zasadĊ poszanowania autonomii wewnĊtrznej, szczególnie w kwestiach struktury i skáadu personelu organizacji religijnych,
przyjmowanie do pracy wspóáwyznawców nie wydaje siĊ byü dyskryminacyjnym60.
RównieĪ pracownicy zakáadów i przedsiĊbiorstw, powoáanych
przez organizacje religijne podlegają przepisom prawa pracy w peánym wymiarze.
WaĪnym elementem prawa do wolnoĞci sumienia pracowników
jest moĪliwoĞü obchodzenia Ğwiąt jako dni wolnych od pracy zgodnie z wáasnymi przekonaniami religijnymi. Na Ukrainie wolnymi od
pracy dniami są nastĊpujące ĞwiĊta religijne (tradycyjne dla
wschodniej tradycji chrzeĞcijanstwa, liczą siĊ wedáug kalendarza
JuliaĔskiego): BoĪe Narodzenie – 7 stycznia, Wielkanoc i Zesáanie
Ducha ĝwiĊtego – niedziela (art. 73 cz. 1). W dwóch ostatnich przypadkach, zgodnie z art. 67 Kodeksu pracy dzieĔ wolny przenosi siĊ
na poniedziaáek. W art. 73 cz. 2 ustawodawca zaznacza, Īe na wniosek zarejestrowanych organizacji religijnych innych wyznaĔ zarząd
przedsiĊbiorstw, zakáadów i organizacji nadaje osobom, które wyznają odpowiednią religiĊ do trzech dni wolnych w ciągu roku dla
obchodzenia wielkich Ğwiąt, wáaĞciwych dla danego wyznania,
z obowiązkiem odpracowania tych dni.
Widocznym jest brak normy, która zabezpieczaáaby indywidualny charakter religijnych praw czáowieka. Oprócz tego, bardzo czĊsto
w praktyce pracodawcy (moĪe to byü równieĪ decyzja lokalnej administracji paĔstwowej) wydają rozporządzenia o przeniesieniu dni
roboczych na niedzielĊ, co wydaje siĊ byü wyraĨnym naduĪyciem
religijnej wolnoĞci wiĊkszoĞci ukraiĔskich pracowników.
W ustawie o wolnoĞci sumienia stosunkom pracy w organizacjach religijnych poĞwiĊcono odrĊbny rozdziaá (rozdz. V, art.
59

VVR 1971, nr 50, poz. 375 (z póĨn. zm.).
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 przewaĪnie powtarzają jednak
ogólne zasady prawa pracy. Wydaje siĊ, Īe poĪyteczniejsze byáyby
unormowania bardziej szczegóáowe, dotyczące bezpoĞrednio stosunkom pracy w organizacjach religijnych.
7. Finansowanie organizacji religijnych
Ze wzglĊdu na zasadĊ oddzielenia organizacji religijnych od paĔstwa, w art. 5 cz. 4 ustawy o wolnoĞci sumienia ustawodawca zakazuje finansowania przez paĔstwo dziaáalnoĞci jakichkolwiek organizacji, utworzonych wedáug kryterium religijnego. Przepis ten wydaje siĊ odpowiadaü charakterowi Ğwieckiego, demokratycznego paĔstwa. JednoczeĞnie poĞrednie subsydia paĔstwowe religijnych
zakáadów oĞwiatowych lub charytatywnych, jak równieĪ Ğrodki dla
renowacji ĞwiątyĔ lub obrazów, które mają wartoĞü historyczną
wydają siĊ byü niezbĊdne i wymagają ustawowych uregulowaĔ.
W tym wypadku w grĊ wchodzi inna zasada stosunków wyznaniowych (niestety, nie zostaáa ona sformuáowana wyraĨnie przez ustawodawcĊ) – wspóápracy organizacji religijnych i paĔstwowych w
sferze budowania wspólnej kultury i ochrony wspólnej spuĞcizny
narodowej.
Organizacje religijne naleĪą na Ukrainie do organizacji typu nonprofit, co powoduje odmienny sposób ich opodatkowania. Odpowiedni status organizacja religijna nabywa nie automatycznie, od
momentu rejestracji, lecz po wpisaniu do rejestru takich organizacji
i zakáadów oraz po otrzymaniu zaĞwiadczenia o nieuzyskiwaniu
dochodów. Oprócz podania, organizacja religijna powinna przedstawiü kopiĊ statutu oraz dokumenty rejestracyjne. Wykluczenie
z paĔstwowego rejestru organizacji non-profit na wniosek urzĊdu
podatkowego ma miejsce w przypadkach przekroczenia przepisów
podatkowych.
Od podatku dochodowego są zwolnione dochody uzyskiwane
przy wykonywaniu posáug kultowych oraz dochody ze sprzedaĪy
przedmiotów przeznaczonych do celów kultu w odniesieniu do or-
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ganizacji religijnych, wpisanych do rejestru rządowego z 1997 r.61
Nie podlega tym zwolnieniom towar z akcyzą (np. wino mszalne),
a takĪe udzielanie pomocy charytatywnej. Finansowa pomoc charytatywna lub ofiary są opodatkowane w trybie ulgowym.
Od obowiązku páacenia podatku od nieruchomoĞci są zwolnione
tylko te organizacji religijne, które nie zajmują siĊ dziaáalnoĞcią
przedsiĊbiorczą. Opáata orendy dziaáki jak równieĪ inne rodzaje
podatków są páacone przez organizacje religijne na ogólnych warunkach62.
Pewną wadą reĪimu podatkowego wobec organizacji religijnych
moĪe byü uznany brak wyraĨnego prawa osób fizycznych do sprzyjania, w tym finansowego, rozwojowi swoich wspólnot, jak równieĪ
gwarancji odpowiedniego prawa organizacji religijnych do otrzymywania pomocy finansowej. Prawo to wyraĨnie wymienia siĊ w
Akcie KoĔcowym Konferencji BezpieczeĔstwa i Wspóápracy w
Europie63. Oprócz tego cechą charakterystyczną ukraiĔskiego prawa
podatkowego jest zawĊĪone traktowanie pojĊcia dziaáalnoĞci religijnej. W tym przypadku wykracza poza to pojĊcie dziaáalnoĞü charytatywna, wychowawcza, wydawnicza etc.
8. Status prawny osób duchownych
Biorąc pod uwagĊ zasadĊ sprawiedliwoĞci spoáecznej, równoĞci,
obrony praw i zgodnych z prawem interesów obywateli bez wzglĊdu
na ich stosunek wobec religii, poáoĪenie prawne duchownych róĪnych wyznaĔ jest zrównane i nie róĪni siĊ od sytuacji prawnej innych obywateli. Licząc siĊ jednak z potrzebą przezwyciĊĪenia negatywnych skutków koĞcielnej polityki paĔstwowej, która jako zasada
zastaáa zadeklarowana w ustawie o wolnoĞci sumienia, w niektórych
wypadkach ustawodawca wyraĨnie uznaje ich prawa osobiste
61

Uriadovyi Kurier 2002 nr 58, poz. 44.
WiĊcej na temat: Opodatkuvannia relihijnych orhanizacij v ukrajinskomu zakonodavstvi, „Ludyna i svit”, zhovten 1997, s. 26-28; S. Medvedchuk, T. Kozak,
Osoblyvosti opodatkuvannia relihijnych orhanizacij, Lviv 2001.
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Art. 16 d Aktu KoĔcowego Konferencji BezpieczeĔstwa i Wspóápracy 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 udziaáu w Īyciu politycznym na równi z innymi obywatelami. Przepis ten wydaje siĊ byü zbytnią detalizacją ze
wzglĊdu na deklaracjĊ zasadniczej równoĞci wszystkich obywateli
paĔstwa demokratycznego.
Wedáug art. 28 ustawy o wolnoĞci sumienia, duchowni podlegają
ubezpieczeniom spoáecznym na równi z pracownikami paĔstwowych i spoáecznych zakáadów pracy. NaleĪy jednak zaznaczyü, Īe w
praktyce przepis ten nie jest jeszcze w peáni realizowany.
Na szczególną uwagĊ zasáuguje status duchownych-obcokrajowców. Wedáug art. 26 Konstytucji, obcokrajowcy, którzy legalnie
przebywają na Ukrainie, korzystają z praw i wolnoĞci na równi z jej
obywatelami. Oprócz tego, paĔstwo zadeklarowaáo jako zasadĊ, Īe
organy wáadzy paĔstwowej nie bĊdą ingerowaü w sprawy wewnĊtrzne organizacji religijnych – przede wszystkim te, które odnoszą siĊ do personelu (art. 7 cz. 1 ustawy o wolnoĞci sumienia), oraz
zagwarantowaáo organizacjom religijnym i poszczególnym wierzącym prawo do wolnego utrzymywania kontaktów miĊdzynarodowych ze wspóáwyznawcami poza granicami (art. 24 cz. 1 ustawy).
Jednak poprawką z 1993 r. do ustawy o wolnoĞci sumienia ustawodawca nieco rygorystycznie potraktowaá ten problem. Od momentu
przyjĊcia tej modyfikacji, obcokrajowcy – „duchowni, nauczyciele i
inni przedstawiciele religijnych organizacji zagranicznych” – mogą
prowadziü „dziaáalnoĞü kanoniczną” tylko w tych ukraiĔskich organizacjach religijnych, na zaproszenie których przybyli i tylko po
uzgodnieniu tego z organami wáadz paĔstwowych, które rejestrowaáy organizacjĊ ukraiĔską (art. 24 cz. 4). Traktuje siĊ tĊ poprawkĊ
jako Ğrodek „zabezpieczania duchowoĞci obywateli ukraiĔskich
przed niszczącym wpáywem duchownych-obcokrajowców” i ma
zapobiegaü pojawieniu siĊ i rozwojowi „kultów destrukcyjnych”64.
Wydaje siĊ, Īe zmiana ta poniekąd powoduje dyskryminacjĊ i ograniczenie praw65.
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N. Karpachova, dz. cyt., s. 248.
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 maáĪeĔskie i rodzinne
Od momentu wejĞcia w Īycie dekretów URSR o Ğlubie cywilnym66 i prowadzeniu aktów stanu cywilnego oraz o rozwodzie67 na
Ukrainie, obowiązywaáa zasada oddzielenia Ğlubu i stosunków rodzinnych od ceremonii i organów religijnych68. Od 1944 roku ustawodawca wyznacza cywilną formĊ zawierania Ğlubu i paĔstwową
rejestracjĊ jako powszechnie obowiązujące elementy waĪnoĞci zawarcia maáĪeĔstwa69.
Zgodnie z nową regulacją prawną, prawa i obowiązki wynikają
tylko ze Ğlubu zawartego przed paĔstwowym organem stanu cywilnego (art. 13 cz. 21 Kodeksu rodzinnego z 10 stycznia 2002 r.70).
Religijna ceremonia Ğlubu nie ma znaczenia prawnego i jest osobistą
sprawą kaĪdego. Cywilny Ğlub moĪna zawrzeü zarówno przed, jak
i po ceremonii religijnej.
PaĔstwo gwarantuje równoĞü praw i obowiązków w stosunkach
rodzinnych niezaleĪnie od stosunku do religii (art. 57 cz. 1 Konstytucji).
Rozwód na Ukrainie orzekają tylko sądy cywilne, dla których religijna przynaleĪnoĞü czy przekonania nie mają znaczenia, a podstawy dla rozwodu są ĞciĞle wyznaczone w odpowiedniej ustawie.
Wyroki sądów koĞcielnych nie mają wartoĞci prawnej.
Zagadnienia wychowania, opieki zdrowotnej, troski o rozwój
fizyczny, duchowy i moralny, wychowanie i oĞwiata dzieci są obowiązkami rodziców, lub tego, kto ich zgodnie z prawem zastĊpuje.
W art. 3 ustawy o wolnoĞci sumienia rodzice, lub ci, którzy ich
zgodnie z prawem zastĊpują, mają prawo do wychowania swoich
dzieci wedáug wáasnych przekonaĔ i poglądów religijnych. Ponadto
ustawodawca stanowi, Īe prawa rodzicielskie nie mogą byü realizowane wbrew prawom dziecka (art. 152 Kodeksu rodzinnego
66

Z dnia 20 lutego 1919 r., ZU URSR 1919 nr 12, poz. 144.
Z dnia 20 lutego 1919 r., ZU URSR 1919 nr 12, poz. 145.
68
Zakony SRSR (organ urzĊdowy ZSRR) 1919 nr 12, poz. 145.
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Kodeks pro szlub ta simji z 20 cherwnia 1969 r. z póĨn. 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 Īycie
1 stycznia 2003 r.
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z 2002 r.), a w art. 52 Konstytucji paĔstwo gwarantuje ochronĊ
dziecka przed wszelką przemocą, w tym – religijną. Przy wykáadni
tych przepisów naleĪy braü pod uwagĊ normĊ art. 14 MiĊdzynarodowej Konwencji Praw Dziecka z 1989 roku, który podkreĞla, Īe w
procesie wychowania i ksztaácenia powinno siĊ liczyü (uwzglĊdniając poziom dojrzaáoĞci dziecka) z jego osobistym prawem do wolnoĞci sumienia, religii i przekonaĔ.
10. Przepisy karne
WolnoĞü sumienia, religii i przekonaĔ wymaga, jak i kaĪde prawo ludzkie, z jednej strony ochrony, a z drugiej – ze wzglĊdu na
wspólne dobro spoáecznoĞci i prawa innych osób – legalnych ograniczeĔ. Niektóre przepisy konstytucyjne i ustawowe w zakresie
wolnoĞci religijnej znalazáy wsparcie w prawie karnym. W pewnych
wypadkach jest ono sáusznym i niezbĊdnym, jednakĪe naleĪy podkreĞliü, Īe nadmierna kryminalizacja przepisów prawnych nie jest
wáaĞciwą dla demokratycznego paĔstwa prawnego. Przepisy Karne
byáy szeroko wykorzystywane i w sferze religijnej w czasach radzieckich i byáy jednym ze Ğrodków wyeliminowania jej z Īycia
spoáecznego. NiezwaĪając na wystarczającą iloĞü w Kodeksie Karnym USRR71 artykuáów wyraĨnie dotyczących przestĊpstw związanych z religią, najbardziej rozpowszechnionymi byáy przepisy
o przestĊpstwach chuligaĔstwa, naruszenia porządku obywatelskiego, a nawet naruszenia bezpieczeĔstwa paĔstwowego oraz zdrady
paĔstwa. WáaĞnie te przepisy byáy stosowane wobec baptystów,
grekokatolików, ĝwiadków Jehowy etc.
Od 1 wrzeĞnia 2001 roku na Ukrainie obowiązuje nowy Kodeks
karny. NaleĪy jednak zaznaczyü, Īe jeszcze przed jego przyjĊciem
od momentu odzyskania niepodlegáoĞci, kryminalizacja stosunków
wyznaniowych, charakterystyczna dla ustroju totalitarnego, zmniejszyáa siĊ. Dnia 15 czerwca 1992 roku zostaá uchylony art. 138 Kodeksu karnego USRR – przestĊpstwo naruszenia zasady oddzielenia
koĞcioáa od paĔstwa72. Realizując normy ustawy o alternatywnej
(zastĊpczej) sáuĪbie, parlament ukraiĔski zniósá odpowiedzialnoĞü
71
72

Kodeks karny z 28 grudnia 1960 r., VVR nr 2, poz. 14, z póĨn. zm.
VVR 1992, nr 21 poz. 457.
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karną za uchylanie siĊ od sáuĪby wojskowej ze wzglĊdu na przekonania religijne73.
W rozdziale V nowego Kodeksu karnego – poĞwiĊconym przestĊpstwom wobec wyborczych, pracowniczych i innych osobistych
praw i wolnoĞci czáowieka i obywatela – znajduje siĊ art. 161 o naruszeniu równouprawnienia obywateli m. in. ze wzglĊdu na przekonania religijne. Zgodnie z tym artykuáem, zamierzone dziaáanie,
mające na celu spowodowanie i rozpowszechnianie religijnej wrogoĞci i nienawiĞci, obraza uczuü religijnych obywateli, a takĪe bezpoĞrednie lub poĞrednie ograniczanie praw i nadawanie jakichkolwiek przywilejów ze wzglĊdu na religijną przynaleĪnoĞü – są karane. Podmiotem danego przestĊpstwa moĪe byü osoba, grupa osób
czy równieĪ urzĊdnik paĔstwowy.
Karane są równieĪ takie zachowania, jak uszkodzenie pomieszczeĔ kultowych lub zniszczenie ĞwiątyĔ religijnych (art. 178 i 179).
W art. 180 ustawodawca wyznacza karĊ za przeszkadzanie w
sprawowaniu obrzĊdów religijnych, a w cz. 2 tego artykuáu przewiduje sankcjĊ za zmuszanie duchownego do sprawowania tych obrzĊdów.
W art. 181 ustawodawca umieszcza normĊ prawną o przestĊpstwie spowodowania szkody na zdrowiu ludzi z powodu gáoszenia
religijnych poglądów lub sprawowania obrzĊdów religijnych. Zgodnie z tą normą, organizacja lub przewodnictwo takiej grupie, której
dziaáalnoĞü jest związana ze szkodą na zdrowiu obywateli lub amoralnym zachowaniem są karane ograniczeniem lub pozbawieniem
wolnoĞci do 3 lat. Te same dziaáania wobec niepeánoletnich są karane pozbawieniem wolnoĞci do 5 lat. Wydaje siĊ, Īe odpowiednia
sądowa wykáadnia tego przepisu moĪe uczyniü go skutecznym Ğrodkiem ochrony przed destruktywnym wpáywem pewnych grup religijnych.
Reasumując naleĪy stwierdziü, Īe modyfikowane ustawodawstwo karne zmierza w kierunku standardów miĊdzynarodowych.
MoĪna tylko Īaáowaü, Īe Kodeks karny nie zapewnia prawnej
ochrony tajemnicy spowiedzi, bez której gwarancje tajemnicy spowiedzi z art. 3 ustawy o wolnoĞci sumienia stają siĊ tylko deklaracjami.
73

VVR 1996 nr, poz. 204.
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ZakoĔczenie
Podsumowując przeprowadzoną analizĊ podstawowych przepisów regulujących relacje wyznaniowe na Ukrainie moĪna stwierdziü, Īe wyraĨnie róĪnią siĊ one od regulacji prawa radzieckiego
i opierają siĊ na nastĊpujących zaáoĪeniach:
– uznanie kaĪdego czáowieka za podmiot prawa do wolnoĞci
sumienia,
– poszerzenie przedmiotowego obszaru wolnoĞci religijnej poza
granice dziaáalnoĞci kultowej, przede wszystkim uznanie
prawa do uczenia siĊ i nauczania religii,
– uproszczenie procedury rejestracyjnej organizacji religijnych,
– nadanie organizacjom religijnym statusu osób prawnych,
– poszerzenie przepisów prawa pracy i ubezpieczenia spoáecznego na wszystkich obywateli, pracujących w organizacjach
religijnych,
– nadanie ulg podatkowych,
– ograniczenie iloĞci przepisów karnych.
Niektóre przepisy ukraiĔskiego ustawodawstwa wyznaniowego
wymagają jeszcze doprecyzowania lub zmian, widoczne jest jednak,
Īe zmierzają one w kierunku standardów miĊdzynarodowych.

110

à. Kovalenko

Studia z Prawa Wyznaniowego
Tom V – 2002

Monika Rozner
Kraków

Prawo do wolnoĞci religijnej w Europejskiej Konwencji
Praw Czáowieka z 1950 r.
Prawo do wolnoĞci myĞli, sumienia i religii – zakres
WolnoĞü religijną, jako jedno z fundamentalnych praw czáowieka, chronionych Konwencją Europejską1, gwarantuje jej art. 9 w
nastĊpującym brzmieniu:
1. KaĪdy ma prawo do wolnoĞci myĞli, sumienia i religii;
prawo to obejmuje wolnoĞü zmiany wyznania lub przekonaĔ oraz wolnoĞü uzewnĊtrzniania, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub
prywatnie, swego wyznania lub przekonaĔ przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynnoĞci rytualne.
2. WolnoĞü uzewnĊtrzniania wyznania lub przekonaĔ moĪe podlegaü jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez prawo i konieczne
w spoáeczeĔstwie demokratycznym, z uwagi na interesy bezpieczeĔstwa
publicznego, ochronĊ porządku publicznego, zdrowia i moralnoĞci oraz
praw i wolnoĞci innych osób.

Europejski Trybunaá Praw Czáowieka w Strasburgu, w swojej
dziaáalnoĞci orzeczniczej, daje wyraz przekonaniu, iĪ wolnoĞü ta
jest, w rozumieniu Konwencji, jedną z podstaw demokratycznego
spoáeczeĔstwa, waĪną dla ochrony toĪsamoĞci wierzących i sposobu
patrzenia przez nich na Īycie. JednoczeĞnie podkreĞla siĊ, iĪ artykuá
9 Konwencji ma równie duĪe znaczenie dla ateistów, agnostyków,
sceptyków oraz osób religijnie obojĊtnych. Od poszanowania wol1
Konwencja Praw Czáowieka przyjĊta przez RadĊ Europy w Strasburgu
w 1950 r.
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noĞci religijnej jest bowiem uzaleĪnione zachowanie pluralizmu,
nierozáącznie związanego ze spoáeczeĔstwem demokratycznym i tak
drogo okupionego przez wieki2.
Zagadnienia ogólne
Natura myĞli, sumienia i religii, jako kategorii praw czáowieka
formalnie chronionych przez prawo miĊdzynarodowe, jest sprawą
kontrowersyjną.
JeĞli przyjmiemy, Īe „myĞl” to üwiczenie ludzkiego rozumu,
a „sumienie” – zastosowanie oceny moralnej do sposobu opisywania
zachowania, zauwaĪymy, Īe oba te zjawiska koncentrują siĊ na
wzorcach subiektywnych. W przypadku religii natomiast mamy
element zewnĊtrznego formowania i ukierunkowywania. Kierowaü
myĞlą i sumieniem jest bardzo trudno, ale religiĊ, jako system kryteriów zewnĊtrznych i manifestacji rytualnych, áatwiej jest dostrzec
i kontrolowaü. Nie znaczy to bynajmniej, Īe moĪna ją áatwo zdefiniowaü.3
Próbując tego dokonaü w miĊdzynarodowym kontekĞcie prawnym i politycznym, zastosowano caáy wachlarz metod. DziaáalnoĞü
prawodawcza organów europejskich zmierza miĊdzy innymi, do
uáatwienia zdefiniowania religii, stanowi rodzaj przewodnika.
Komisja Praw Czáowieka (nieistniejący juĪ organ konwencyjny,
do roku 1997 równieĪ orzekający w sprawach o naruszenie Konwencji) podkreĞla, iĪ czĊĞü pierwsza art. 9 Konwencji gwarantuje
nie tylko wolnoĞü myĞli, sumienia i religii, ale chroni w równej mierze to, co opiera siĊ na filozofii, osobistych przekonaniach czy doktrynach religijnych4. Artykuá 9 Konwencji normuje wiĊc caáoĞü
kwestii objĊtych sferą wewnĊtrznych przekonaĔ. Obejmuje nieza2
Orzeczenie Kokkinakis v. Grecja, 1993 ,,Court Judgements”, ser. A, t. 260-A;
Raport Larissis, Mandalaridis i Sarandis v. Grecja, 1996, RJD (Reports, Judgements, Decisions) 1998-I.
3
Por. J. Krukowski, K. Warchaáowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa
2000, s. 17; The New Encyclopedia Britanica, Chicago 1986, s. 548; U. Tworuschka, Religia, w: Leksykon podstawowych pojĊü 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 Öffentlisches Recht und Völkerrecht”, Max – Planck – Institut 1986, s. 250.
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leĪnoĞü caáej sfery duchowej czáowieka5. W pierwszej kolejnoĞci
chroni sferĊ osobistych przekonaĔ i wiary religijnej, ponadto obejmuje ochroną akty bezpoĞrednio i trwale z nimi związane, takie jak
modlitwa, bĊdące elementami praktyki religijnej lub wiary, w powszechnie uznanej formie6.
PodkreĞla siĊ jednak, Īe aby podlegaü ochronie, religia musi byü
przynajmniej identyfikowalna (religia „Wicca” – sp. X przeciwko
Wielkiej Brytanii, druidyzm – sp. Chappell przeciwko Wielkiej
Brytanii)7.
Przekonanie
Jakkolwiek pojĊcie religii czy wyznania jest trudne do zdefiniowania, ma ono pewne ustalone i powszechnie przyjĊte znaczenie.
Inaczej jest z pojĊciem przekonania, co do którego orzecznictwo, jak
dotychczas, nie wypracowaáo jakiejĞ legalnej definicji precyzującej
co moĪe byü za nie, w Ğwietle Konwencji, uwaĪane. Ograniczano siĊ
jedynie do indywidualnej klasyfikacji danej doktryny czy danego
zachowania8.
Tak teĪ staáo siĊ z pacyfizmem, w odniesieniu do którego uznano, Īe – jako filozofia – mieĞci siĊ w granicach prawa do wolnoĞci
myĞli i sumienia, a tym samym, Īe postawa pacyfistyczna moĪe byü
uwaĪana za przekonanie chronione przez art. 9 Konwencji9. JednoczeĞnie zaakceptowano definicjĊ, przytoczoną przez jedną ze skarĪących, ujmującą pacyfizm jako: „przyjĊcie, zarówno w teorii jak
i w praktyce, filozofii obrony wáasnych celów politycznych lub innych, bez uciekania siĊ do gróĨb czy przemocy w stosunku do innej
osoby, w Īadnych okolicznoĞciach, nawet w odpowiedzi na groĨbĊ
lub uĪycie siáy”10.
5
S. Frankowski, R. Goldman, E. àĊtowska, Sąd NajwyĪszy USA prawa i obowiązki 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 Commission 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
TamĪe.
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W sprawie irlandzkich wiĊĨniów, wyznawców religii katolickiej,
odmawiających noszenia odzieĪy opatrzonej insygniami Wielkiej
Brytanii, utoĪsamianymi z nieakceptowanym przez nich koĞcioáem
anglikaĔskim, Komisja nie odebraáa tego typu zachowania jako aktu
wypáywającego z przekonania. RównoczeĞnie odrzuciáa pogląd, iĪ
moĪna siĊ domagaü przywilejów w traktowaniu wiĊĨnia ze wzglĊdu
na jego przekonania11. W podobnym duchu rozstrzygniĊto sprawy
innych wiĊĨniów: buddysty, domagającego siĊ moĪliwoĞci kontemplacji i uĪywania róĪaĔca, czego mu odmawiano ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa (sp. 1753/63 przeciwko Wielkiej Brytanii) czy wyznawców judaizmu Īądających przyznania im prawa do koszernego
jedzenia. Podobnie zostaáa potraktowana sprawa odmowy uiszczania
podatków na cele militarne przez pacyfistów12, czy skáadek ubezpieczenia na Īycie przez wierzących w reinkarnacjĊ13.
Interpretując termin przekonanie, zawarty w treĞci art. 9 Konwencji, stwierdzono, iĪ przepis ten chroni w pierwszym rzĊdzie
sferĊ przekonaĔ osobistych i religijnych, czyli to, co nazywa siĊ
czĊsto forum wewnĊtrznym14.
Komisja za „przekonania filozoficzne” uwaĪa „idee, bazujące na
wiedzy ludzkiej i sposobie widzenia Ğwiata, spoáeczeĔstwa itd., jakie
osoba ludzka przyjmuje i wyznaje zgodnie ze swoim sumieniem”.
Te idee mogą byü scharakteryzowane jako spojrzenie czáowieka na
Īycie, w szczególnoĞci jako jego koncepcja zachowania siĊ w spoáeczeĔstwie15.
Trybunaá uĞciĞliá nastĊpnie, iĪ termin „przekonania”, jako
spokrewniony z terminem „wierzenia”, oznacza, na gruncie art. 9
Konwencji, poglądy posiadające pewien stopieĔ powagi, spójnoĞci
i waĪnoĞci. Takie, które zasáugują na szacunek spoáeczeĔstwa demokratycznego i nie godzą w ludzką godnoĞü16.
Widaü stąd, Īe organy konwencyjne przyjĊáy bardzo szeroką
i elastyczną definicjĊ tak religii, jak i przekonania17.
11

Decisions and Report (DR).20,44,76.
Dec 10358/83.
13
Sp. 2988/66 v. Holandia.
14
Dec. Revert i Legallais v. Francja, 1989;
15
Sp. Campbell i Cosans , 1980.
16
TamĪe.
17
Malcom. N. Shaw, Freedom of Thought, Conscience and Religion, „Study of
Dicrimination”, s. 450.
12
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WolnoĞü religii
M. N. Shaw zauwaĪa pewną sprzecznoĞü zawartą w pojĊciu wolnoĞci religii – wiele religii uznaje, Īe ich wyznanie jest jedynym
z moĪliwych i w sposób pasywny lub aktywny dyskryminuje inne.
CzĊsto w historii prowadziáo to do uĪycia przemocy, przeĞladowaĔ,
a nawet pogromów.
Natura pojĊcia wolnoĞci religijnej jest záoĪona, stanowi skomplikowaną równowagĊ interesów, potrzeb i przekonaĔ18.
W prawie miĊdzynarodowym funkcjonuje kilka koncepcji na to,
co zawiera siĊ w treĞci tej wolnoĞci.
Jedną z nich charakteryzuje Dinstein, wyróĪniając nastĊpujące
trzy podprawa:
– wolnoĞü przynaleĪnoĞci do jednej z istniejących religii i do
opowiedzenia siĊ za jednym z wyznaĔ w ramach niej funkcjonujących;
– wolnoĞü podwaĪania istniejących wierzeĔ i tworzenia nowych poglądów;
– wolnoĞü nieprzynaleĪnoĞci do jakiejkolwiek religii.
Z art. 9 Konwencji Europejskiej moĪna wyprowadziü czwarty
aspekt, mianowicie wolnoĞü zmiany wyznania19. Przy tym prawo to
nie wskazuje jednoznacznie na zmianĊ na inną religiĊ, moĪna wáączyü tutaj równieĪ przekonania niereligijne.
Potwierdza to orzecznictwo, podając, Īe wolnoĞü religii obejmuje nie tylko prawo wyznawania religii, ale takĪe niewyznawania
Īadnej religii i odmowy przynaleĪnoĞci do jakiegokolwiek koĞcioáa.20 Osoby ochrzczone w jednym wyznaniu, pragnące zmieniü
to wyznanie, mają prawo, na swój wniosek, korzystając z zagwarantowanej im wolnoĞci, dokonaü korekty wstecz w zakresie swojego wyznania21.

18

Shaw, dz. cyt., s. 451.
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.
19
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Prawo do wystąpienia z organizacji religijnej
Z wolnoĞci religijnej wynika równieĪ prawo do opuszczenia organizacji religijnej (koĞcioáa, związku wyznaniowego), której jest
siĊ czáonkiem, efektywnie zagwarantowane przez paĔstwo, co jest
naturalną konsekwencją prawa do zmiany religii lub przekonaĔ.
W sytuacji, gdy jakaĞ organizacja religijna nie zezwala swoim
czáonkom na wystąpienie z niej, zadaniem paĔstwa jest to umoĪliwiü22.
Wielu skarĪących, zwáaszcza duchownych, domaga siĊ ochrony
swojej wolnoĞci religijnej przed ingerencją koĞcioáa czy związku
wyznaniowego. JednakĪe Īadna organizacja religijna nie jest zobligowana do przestrzegania wolnoĞci religijnej swoich czáonków.
TakĪe tutaj gwarancjĊ wolnoĞci religijnej stanowi prawo do opuszczenia tej organizacji23.
Dyskusyjne jest natomiast do tej pory, na przykáad na gruncie
konfliktu z prawem do prywatnoĞci, czy moĪna wymagaü od kogoĞ
ujawnienia wáasnych przekonaĔ, czy teĪ z wolnoĞci religii wypáywa
równieĪ prawo do utrzymania ich w tajemnicy.24
Prawo indywidualne czy kolektywne?
Podmiotami wolnoĞci religijnej są przede wszystkim jednostki,
osoby fizyczne. Początkowo osobom prawnym odmawiano zupeánie
prawa powoáywania siĊ na uprawnienia wynikające z art. 9 Konwencji25.
Z czasem poczyniono jednak pewne ustĊpstwa na rzecz podmiotowoĞci, a tym samym prawa skargi na naruszenie wolnoĞci religijnej organizacji religijnych. Uznano, Īe koĞcióá lub stowarzyszenia o
celach religijnych lub filozoficznych są zdolne do posiadania lub
przynajmniej korzystania z prawa do wolnoĞci religijnej, bowiem –
22

K. J. Partsch, Die Rechte und Freiheiten der europäischen Menschenrechtskonvention w: Bettermann/Neumann/Nipperdey, Die Grundrechte, 1966, s. 428, za:
Frowein, dz. cyt., s. 256.
23
DR 5,158.
24
Kilka spraw przeciwko Grecji, odnoĞnie rubryki dotyczącej wyznania w dowodach toĪsamoĞci.
25
Dec. 3798/68 v. WB, 1968; sp. X v. Szwajcaria.
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wnosząc skargĊ – czynią to w rzeczywistoĞci w imieniu swoich
czáonków26.
W nastĊpnej kolejnoĞci pewne przywileje przyznano równieĪ innym osobom prawnym, dokonując w tym celu rozróĪnienia miĊdzy
wolnoĞcią sumienia, a wolnoĞcią religii. Prawo do korzystania z
pierwszej z nich przyznano osobom prawnym, takim jak np. spóáka
z o.o., podczas gdy druga moĪe byü realizowana przez koĞcióá27.
Dodatkowym argumentem, przemawiającym za przyznaniem
prawa do korzystania z wolnoĞci religijnej zbiorowoĞciom, jest sama
treĞü art. 9 Konwencji, który stanowi o prawie do manifestowania
religii czy przekonaĔ „indywidualnie i zbiorowo”. Te dwie moĪliwoĞci bynajmniej siĊ nie wykluczają, takie sformuáowanie przepisu
nie jest teĪ pozostawieniem wáadzom paĔstwowym swobody wyboru formy, którą bĊdą akceptowaü, ale podkreĞleniem, Īe religia moĪe byü praktykowana w kaĪdej z tych form28.
Manifestacja przekonaĔ religijnych – ustĊp 1, art. 9, zd. drugie
Konwencja gwarantuje wszystkim wolnoĞü nie tylko posiadania
czy zmiany swoich wewnĊtrznych przekonaĔ, ale takĪe prawo manifestowania ich na zewnątrz i to zarówno publicznie jak i prywatnie,
indywidualnie i wspólnie z innymi.
Art. 9 Konwencji wymienia szereg form, jakie moĪe przyjąü
uzewnĊtrznianie religii lub przekonaĔ. Są to: uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynnoĞci rytualne. PodkreĞla siĊ jednak,
Īe Konwencja nie chroni kaĪdego aktu motywowanego czy inspirowanego wzglĊdami religijnymi lub wynikającymi z przekonaĔ29.
Chroni jedynie akty naleĪące do wewnĊtrznych przeĪyü i związane z
nimi zachowania, bĊdące normalnymi i ogólnie przyjĊtymi sposobami praktykowania religii lub uznanej wiary, gruntownie związanymi 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.

118

M. Rozner

Za takie zachowanie uznano na przykáad ubój rytualny zwierząt.
Ma on dostarczaü wyznawcom religii Īydowskiej miĊsa zwierząt,
zabitych zgodnie z przepisami rytualnymi bĊdącymi istotnym aspektem praktykowania tej religii. Z drugiej strony, Trybunaá uznaá,
Īe prawo do wolnoĞci religijnej nie moĪe obejmowaü prawa do osobistego udziaáu w uboju rytualnym i póĨniejszym procesie certyfikacji31.
Z bogatego orzecznictwa dotyczącego tej materii wynika miĊdzy
innymi, iĪ pojĊcie uzewnĊtrzniania przekonaĔ nie obejmuje w praktyce ochrony domniemanego wyraĪania przekonania religijnego,
polegającego na manifestowaniu przez grupĊ religijną swoich poglądów w reklamach o charakterze komercyjnym, oferujących
sprzedaĪ produktów, takĪe wtedy, gdy dotyczy to przedmiotów religijnych i moĪe byü podyktowane potrzebą wyraĪenia treĞci religijnych32.
W sprawie Arrowsmith przeciwko Wielkiej Brytanii z 1987 r.
podkreĞlono wyraĨnie, iĪ pojĊcie „uzewnĊtrzniania”, uĪyte w art. 9
ust. 1 Konwencji, nie obejmuje kaĪdego czynu motywowanego lub
dokonanego pod wpáywem wyznania lub przekonania. Stąd, podczas
gdy publiczne deklaracje, proklamujące ogólne idee jakiejĞ doktryny
czy filozofii (np. pacyfizmu) i nakáaniające do pozytywnego zachowania siĊ (np. nie uĪywania przemocy), mogą byü uwaĪane za normalną i uznaną manifestacjĊ przekonaĔ, nie moĪna tego jednak powiedzieü o takich czynach, które nie są faktycznym wyrazem okreĞlonych przekonaĔ. Dlatego nie moĪna ich uwaĪaü za podlegające
ochronie na podstawie art. 9 ust. 1 Konwencji, nawet gdy są motywowane tymi przekonaniami lub pozostają pod ich wpáywem33.
Istnieje takĪe róĪnica miĊdzy sytuacją, w której chodzi o spontaniczną manifestacjĊ wiary religijnej, i taką, która dotyczy obowiązku dokonania aktu publicznego, moĪliwego do interpretacji jako
akceptacja okreĞlonej religii. Analizując obowiązek záoĪenia publicznej przysiĊgi, mającej na celu uzyskanie zobowiązana lojalnoĞci wobec paĔstwa, Komisja uznaáa, iĪ 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 paĨdziernika 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.

Prawo do wolnoĞci religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Czáowieka

119

sprzeczny z Konwencją. Kwestia ta wygląda jednak inaczej, gdy
podstawą przysiĊgi jest uznanie wartoĞci o charakterze religijnym,
związanych bezpoĞrednio z okreĞloną wizją Ğwiata. WolnoĞü sumienia i religii stanowi istotny element mandatu parlamentarnego, nie
moĪna pozbawiaü czáonka parlamentu prawa do swobodnego wyraĪania swojego stosunku do róĪnych aspektów Īycia spoáecznego, w
tym równieĪ aspektów religijnych34.
Prawo do uzewnĊtrzniania swoich przekonaĔ obejmuje równieĪ
swobodĊ noszenia strojów religijnych35. Mimo to Komisja odrzuciáa
skargĊ tureckiej studentki na uniwersytecki zakaz noszenia religijnych nakryü gáowy uznając, iĪ ograniczenie to stanowi konsekwencjĊ dobrowolnej decyzji studiowania w Ğwieckiej placówce edukacyjnej36.
Podobnie potraktowano skargĊ nauczyciela geometrii nauczającego wychowania religijnego w ramach lekcji, gdyĪ art. 9 Konwencji nie daje mu prawa do nauczania innego przedmiotu wbrew zaleceniom dyrektora, chociaĪ robi to z przekonaĔ religijnych37.
Jak niejednoznaczne jest uĪyte w Konwencji pojĊcie manifestowania swoich przekonaĔ, Ğwiadczy liczba spraw zaistniaáych przed
organami konwencyjnymi, zwáaszcza tych oddalonych jako báĊdnie
zakwalifikowane.
Nie jest zatem uwaĪane za uzewnĊtrznianie przekonaĔ: kolportowanie ulotek zachĊcających Īoánierzy do áamania dyscypliny wojskowej,38 wybór imienia dla dziecka (a wiĊc odmowa przez wáadze
rejestracji imion nie jest uwaĪana za ingerencjĊ w prawa wynikające
z art. 9 Konwencji)39. Wyáącznie za wyraĪenie myĞli, sumienia
i religii nie uznaje siĊ teĪ maáĪeĔstwa – reguluje tĊ instytucjĊ osobny
przepis art. 12 Konwencji40. Podobnie Komisja nie dostrzegáa przejawu manifestacji religii czy przekonania w dziaáaniu pewnego ĩyda, który odmawiaá wypáacenia odszkodowania swojej byáej Īonie
34

Rap. Buscarini i in. v. San Marino, 1997, RJD 1999, par. 29-30.
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.
35
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za niedopeánienie obowiązku zwrotu tzw. „Guett”, co jest konieczne
do uznania rozwodu wedáug Īydowskiego prawa religijnego41.
Przyjrzyjmy siĊ teraz bliĪej formom manifestowania, które wylicza art. 9 Konwencji:
Prawo do praktykowania wyznania i przekonaĔ
Komisja twierdzi, Īe art. 9 Konwencji nie zawsze gwarantuje
prawo do zachowania siĊ w sferze publicznej w sposób dyktowany
swoimi przekonaniami. PojĊcie „praktyka”, uĪyte w art. 9 ust. 1, nie
obejmuje bowiem kaĪdego aktu motywowanego lub zaistniaáego
pod wpáywem przekonaĔ.
Na przykáad, nie uznano za akt normalnej praktyki demonstracji
antyaborcyjnej w postaci modlitwy na korytarzu kliniki, a grzywna
za zakáócanie spokoju, którą ukarano demonstrantów, nie zostaáa
uznana za niedozwoloną ingerencjĊ w wolnoĞü gwarantowaną przez
KonwencjĊ42.
Zgodne z wolnoĞcią religii są niektóre obowiązki, wynikające z
poddania siĊ okreĞlonym reguáom zachowania, ustalonym w celu
zapewnienia poszanowania praw i wolnoĞci innych osób. Przy korzystaniu ze swobody praktykowania religii jednostka moĪe mieü
obowiązek uwzglĊdnienia swojej specyficznej sytuacji. Taką sytuacją jest na przykáad pozostawanie w stosunku podlegáoĞci dyscyplinarnej w armii paĔstwowej. PaĔstwa mają bowiem prawo do
przyjmowania dla swych armii unormowaĔ dyscyplinarnych, zakazujących tego czy innego typu postĊpowania, w szczególnoĞci postawy wrogiej wobec ustalonego porządku. PodjĊcie sáuĪby w takiej
armii stanowi akceptacjĊ systemu dyscypliny wojskowej, który ze
swej natury zakáada moĪliwoĞü poddania niektórych praw i wolnoĞci czáonków siá zbrojnych ograniczeniom, jakich nie daáoby siĊ
naáoĪyü na osoby cywilne. WyciągniĊcie konsekwencji z faktu nieprzestrzegania dyscypliny wojskowej nie stanowi wiĊc ingerencji w
wolnoĞü religijną, nawet jeĞli nieposáuszeĔstwo to polega na przynaleĪnoĞci do ruchu religijnego, o ile jego dziaáalnoĞü moĪe zagraĪaü
równowadze w armii43.
41

DR 24,137.
Dec. M. Van Schijndel i in. v. Holandia, 1997.
43
Orz. Kalac; Larissis, Mandalaris, Sarandis; Grigoriades v. Grecja, 1997,
RJD1997-VII, par. 45.
42

Prawo do wolnoĞci religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Czáowieka

121

Nie podlega dyskusji, iĪ omawiany przepis chroni kaĪdą osobĊ
takĪe przed obowiązkiem bezpoĞredniego udziaáu w czynnoĞciach
religijnych wbrew swojej woli i gdy nie naleĪy ona do wspólnoty
religijnej, która je organizuje44. Podstawowym warunkiem wolnoĞci
wyznania jest dobrowolne uczestnictwo w aktywnoĞci religijnej.
Tak wiĊc Konwencja gwarantuje nie tylko prawo praktykowania
religii, ale takĪe chroni przed przymusowym uprawianiem praktyk
religijnych.
Nauczanie (problem prozelityzmu)
Z wolnoĞci manifestowania religii czy przekonaĔ wynika równieĪ prawo do podejmowania prób przekonania do swojej wiary
innych ludzi, w szczególnoĞci przez nauczanie. Bez tego bowiem
wolnoĞü zmiany religii lub przekonaĔ, o której mowa w art. 9, pozostaáaby martwą literą45.
Wiadomo, iĪ nie chroni ono jednak kaĪdego aktu motywowanego lub inspirowanego przez religiĊ lub przekonanie. Nie jest dopuszczalny tzw. prozelityzm uprawiany niewáaĞciwymi metodami.
PaĔstwa mają prawo wprowadziü odpowiedzialnoĞü karną za uĪywanie niewáaĞciwych sposobów realizacji swojego prawa do nauczania46.
W orzeczeniu w sprawie Kokkinakis przeciw Grecji Trybunaá
zdefiniowaá taki karalny prozelityzm jako „stanowiący wypaczenie,
czy deformacjĊ prawdziwej ewangelizacji, dawania chrzeĞcijaĔskiego Ğwiadectwa, opisanej przez ĝwiatową RadĊ KoĞcioáów, w raporcie z 1956 r., jako istotną misjĊ i odpowiedzialnoĞü kaĪdego chrzeĞcijanina i kaĪdego koĞcioáa”47. W odróĪnieniu od niej, niedozwolony prozelityzm przyjmuje formy „dziaáalnoĞci oferującej materialne,
czy socjalne korzyĞci, celem pozyskiwania koĞcioáowi nowych
czáonków, bądĨ wywierania niestosownej presji na ludzi bĊdących w
strapieniu lub potrzebie; moĪe nawet polegaü na uĪyciu przemocy
lub praniu mózgów, wykorzystywaniu nĊdzy, niskiego intelektu czy
braku wyksztaácenia; w kaĪdym razie nie daje siĊ on pogodziü
z poszanowaniem wolnoĞci myĞli, sumienia i religii innych osób”48.
44

Rap. Darby v. Szwecja, 1989, A. 187, par. 51.
Orz. Kokkinakis, par. 31, 48; rap. Larissis..., par. 68.
TamĪe.
47
TamĪe.
48
TamĪe, par. 48.
45
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Wobec takich zachowaĔ paĔstwo ma prawo ingerencji pod warunkiem, Īe jest ona „przewidziana przez prawo”, ukierunkowana na
jeden bądĨ wiĊcej prawowitych celów wymienionych w ust. 2 art. 9
Konwencji oraz „konieczna w demokratycznym spoáeczeĔstwie”49.
Co równieĪ istotne nauczanie religii powinno siĊ odbywaü w ramach okreĞlonych prawnie. Nie uznano za wáaĞciwe nauczania religii przez nauczyciela podczas lekcji innego przedmiotu50.
Z zagadnieniem prawa do nauczania religii wiąĪe siĊ ponadto
problem nauki religii w szkoáach publicznych oraz umieszczanie
oceny z religii na Ğwiadectwach szkolnych i wliczanie jej do Ğredniej ocen51, o czym bĊdzie jeszcze mowa w dalszej czĊĞci niniejszego opracowania.
Ograniczenia wolnoĞci religijnej
Konwencja chroni dwie sfery religijnoĞci czáowieka: wewnĊtrzną, obejmującą prawo posiadania i zmiany wyznania lub
przekonaĔ, oraz zewnĊtrzną, polegającą na manifestowaniu indywidualnie lub zbiorowo, publicznie i prywatnie swego wyznania
lub przekonaĔ, przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie
i czynnoĞci rytualne.
Ograniczenia (ingerencja paĔstwa) są tu, co do zasady, dopuszczalne, ale tylko w granicach, o których jest mowa w ustĊpie drugim
art. 9 Konwencji. Wynika z niego, Īe mogą one dotykaü wyáącznie
prawa do uzewnĊtrzniania religii lub poglądów – nie zaĞ samego ich
posiadania. Wkroczenie w samą sferĊ duchową jest wiĊc niedopuszczalne, a prawo jednostki ma w tym zakresie charakter absolutny52.
Niedozwolona ingerencja paĔstwa
Z art. 9 ust. 1 Konwencji wynika, w szczególnoĞci, obowiązek
powstrzymania siĊ od ingerencji w modlitwĊ i obrzĊdy poáączone
z modlitwą53.
49

TamĪe, par. 36.
Por. przypis nr 41.
Por. punkty dot. dyskryminacji na tle religijnym i praw rodziców.
52
Frankowski, Goldman, àĊtowska, 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.
50
51
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Prawo do wolnoĞci religii – tak jak jest ono gwarantowane na
podstawie Konwencji – wyklucza teĪ jakąkolwiek kompetencjĊ
dyskrecjonalną po stronie paĔstwa w zakresie okreĞlania, czy przekonania religijne lub Ğrodki uĪywane do wyraĪania takich przekonaĔ
są prawowite54. PaĔstwo nie moĪe ani przymuszaü do jakiegoĞ wyznania, ani go zabraniaü.
Prawa rodziców
Z zakresu art. 9 wyáączona jest indoktrynacja religijna paĔstwa.
W sprawie Danish Sex Education Trybunaá podkreĞliá: „PaĔstwu nie
wolno uprawiaü indoktrynacji, która nie respektuje religijnych
i filozoficznych przekonaĔ rodziców”55. TezĊ tĊ wyprowadziá w
oparciu o art. 2 Pierwszego Protokoáu Dodatkowego, szczególnie
chroniący prawa rodziców, ale równieĪ o art. 8 i 10 Konwencji oraz
z jej ogólnego ducha. Zastrzegá równoczeĞnie, Īe nie moĪna domagaü siĊ zwolnienia z obowiązku posyáania dzieci do szkóá, motywując to przyczynami religijnymi. Tak daleko idący wpáyw rodziców
na nauczanie zostaá wykluczony56.
ZbliĪonego problemu dotykaáy skargi przeciwko Szwecji, gdzie
przewiduje siĊ obligatoryjną naukĊ religii. Zarzucano w nich przymus uczĊszczania na lekcje religii, stosowany wobec dzieci ateistów
i rodziców nie Īyczących sobie tego. Komisja uznaáa, Īe nie ma
ingerencji w korzystanie z wolnoĞci religii, jeĞli nauczanie takie jest
zgodne z prawem krajowym, a dana osoba jest w duĪej mierze
z niego zwolniona i nie podlega indoktrynacji religijnej57.
Podobnie Trybunaá odniósá siĊ do obowiązku udziaáu dzieci w
lekcjach edukacji moralnej i spoáecznej w Luksemburgu uznając,
Īe nie jest to ingerencja w korzystanie ze swobody myĞli lub sumienia58.
Inną sprawą, z zakresu ingerencji w prawa rodziców i równoczeĞnie dotyczącą zagadnienia konfliktu prawa paĔstwowego z wolnoĞcią religii, jest problem zakazu, pod groĨbą sankcji karnych,
54

Manoussakis, par. 47.
Sp. Kieldsen i in. v. Dania 1976.
56
TamĪe.
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 takĪe uznaje siĊ, iĪ nie jest to
ingerencja w prawa rodziców na podstawie art. 9 Konwencji, nawet
w sytuacji, gdy twierdzą oni, Īe ich przekonania religijne wymagaáy
zastosowania takich Ğrodków dyscyplinarnych59.
KoĞcióá paĔstwowy
Konwencja, zalecając neutralnoĞü paĔstwa w sprawach religii,
nie wyklucza jednak istnienia koĞcioáa paĔstwowego, tak jak ma to
miejsce w Wielkiej Brytanii czy w krajach skandynawskich, pod
warunkiem, Īe przynaleĪnoĞü do niego nie jest przymusowa. Jak to
wynika z art. 9 ust. 2 – prawo do zmiany wyznania jest czĊĞcią
omawianej wolnoĞci. Nikt nie moĪe byü zmuszany do pozostawania
czáonkiem koĞcioáa paĔstwowego. Obowiązkiem paĔstwa jest takĪe
zagwarantowaü prawo wystąpienia z niego60. W ten sposób rozwiązuje siĊ miĊdzy innymi problem odmowy páacenia podatku koĞcielnego, gdyĪ kaĪdy, kto sprzeciwia siĊ obciąĪaniu go tym podatkiem,
ma prawo wystąpiü z koĞcioáa, którego nie chce „utrzymywaü”.
Nie jest teĪ dopuszczalne nakáadanie przez paĔstwo obciąĪeĔ finansowych na rzecz koĞcioáa mającego oficjalny status koĞcioáa
paĔstwowego na obywateli nie bĊdących jego czáonkami61.
Sprzeciw sumienia
Art. 9 Konwencji równolegle z wolnoĞcią religii gwarantuje
wolnoĞü sumienia. Tutaj najbardziej kontrowersyjną sprawą jest
akceptowalnoĞü sprzeciwu sumienia, jako uzasadnienia zwolnienia
z obowiązku odbycia sáuĪby wojskowej. Sprawy osób, ubiegających
siĊ na tej podstawie o sáuĪbĊ zastĊpczą, rozpatrywane są jednak nie
na gruncie art. 9 Konwencji, ale 4 ust. 3b, który mówi o zakazie
pracy przymusowej (w tych kategoriach rozpatruje siĊ sáuĪbĊ wojskową). JednakĪe „praca przymusowa lub obowiązkowa” w rozumieniu tego artykuáu nie obejmuje „Īadnej sáuĪby” o charakterze
wojskowym bądĨ wymaganej zamiast niej w tych krajach, które
uznają prawo odmowy sáuĪby wojskowej ze wzglĊdu na przekonania.
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Dec. Seven Individuals v. Szwecja, 1982 DR 29/104.
Decyzja Europejskiej Komisji Praw Czáowieka 10616/83 z 4 grudnia 1984 r.
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Orz. Darby v. Szwecja, 1990.
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Konwencja pozostawia wiĊc uznaniu paĔstwa, czy bĊdzie ono
respektowaü prawo do sprzeciwu wobec odbywania sáuĪby wojskowej, ze wzglĊdów sumienia, oraz przyznanie takim osobom prawa
do zastĊpczej sáuĪby cywilnej.
Istotne jest, iĪ z prawa do odmowy sáuĪby wojskowej ze wzglĊdów sumienia nie wynika w Īaden sposób prawo zwolnienia z odbycia sáuĪby zastĊpczej. Komisja nie zakazuje paĔstwom karania
osób odmawiających takiej sáuĪby62.
Analiza orzecznictwa prowadzi równieĪ do wniosku, Īe z art. 9
Konwencji nie wynika, w Īaden sposób, prawo duchownych do
zwolnienia ze sáuĪby wojskowej63.
Konwencja nie przewiduje zatem obowiązku unormowania sáuĪby zastĊpczej w ustawodawstwie krajowym. W konsekwencji naleĪy
przyjąü, iĪ religijne i Ğwiatopoglądowe przeszkody w odbywaniu
sáuĪby wojskowej nie doznają ochrony na tle Konwencji64.
Dopuszczalna ingerencja
W kwestii dopuszczalnoĞci ingerencji w wolnoĞü religijną organy strasburskie przyjĊáy stanowisko, iĪ „tak jak o moralnoĞci, w
pojĊciu áączącym siĊ z ‘prawami innych’, podobnie nie moĪna mówiü w Europie o jednolitej koncepcji dotyczącej miejsca religii w
spoáeczeĔstwie. Koncepcje te mogą róĪniü siĊ nawet w poszczególnych paĔstwach. Z tego powodu nie moĪna równieĪ znaleĨü spójnej
definicji dopuszczalnych ingerencji, a paĔstwom jest pozostawiony
pewien margines swobody w ocenie ich koniecznoĞci i stopnia dopuszczalnoĞci”65.
W spoáeczeĔstwie demokratycznym, w którym wspóáistnieje kilka religii poĞród jednej i tej samej ludnoĞci, aby pogodziü interesy
róĪnych grup i zapewniü poszanowanie przekonaĔ kaĪdej osoby,
paĔstwo moĪe uznaü za konieczne podjĊcie Ğrodków represjonujących pewne formy zachowania, áącznie z przekazywaniem informacji i idei, jeĞli uwaĪa je za niezgodne z poszanowaniem swobody
62

Sp. X. v. Niemcy, 1977 DR 9/203; A. v. Szwajcaria, 1984 DR 38/219; Johansen v. Norwegia, 1985 DR 44/155; Autio v. Finlandia DR 72/245, etc.
63
Rap. Grandrath v. Niemcy 1967.
64
Frankowski, Goldman, àĊtowska, dz. cyt., s. 176.
65
Sp. Otto-Preminger, A. 295 par. 56.
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myĞli, sumienia i wyznania innych66. Celem paĔstwa, represjonującego takie zachowania, staje siĊ wtedy ochrona prawa obywateli do
tego, aby nie byü zniewaĪanym w swych uczuciach religijnych
w rezultacie publicznego wyraĪania poglądów przez inne osoby,
a wiĊc „ochrona praw i wolnoĞci innych osób”.
Za takie naruszenie poszanowania uczuü religijnych wiernych
Trybunaá uznaá na przykáad, prowokacyjne przedstawianie obiektów
czci religijnej, jako záoĞliwe pogwaácenie ducha tolerancji, który jest
koniecznym skáadnikiem demokratycznego spoáeczeĔstwa. Co do
zasady, moĪna wiĊc uznaü za konieczne, w niektórych demokratycznych spoáeczeĔstwach, sankcjonowanie czy nawet zapobieganie
niestosownym napaĞciom na obiekty czci religijnej, zawsze pod
warunkiem, Īe wszelkie „formalnoĞci”, „warunki”, „ograniczenia”,
nakáadane „sankcje” bĊdą proporcjonalne do realizowanego celu
prawowitego67.
RównoczeĞnie paĔstwa uprawnione są do kontroli, czy ruch lub
stowarzyszenie dziaáające na pozór w celach religijnych nie wyrządza szkody spoáecznej68.
Margines swobody w ocenie koniecznoĞci ingerencji
Trybunaá w swoim orzecznictwie stale potwierdza istnienie pewnego marginesu swobody, z którego mogą korzystaü paĔstwa przy
ocenie istnienia oraz stopnia, koniecznoĞci ingerencji69. Jest to jednak zawsze przedmiotem kontroli ze strony organów europejskich.
Obejmuje ona zarówno przepisy jak i decyzje wykonawcze podjĊte
na ich podstawie, nawet te ferowane przez niezawisáe sądy. Zadaniem Trybunaáu jest ocena, czy Ğrodki podjĊte na poziomie krajowym byáy, co do zasady, usprawiedliwione i proporcjonalne. Przy
ustalaniu zakresu swobody Trybunaá musi wziąü pod uwagĊ potrzebĊ zapewnienia rzeczywistego pluralizmu religijnego w demokratycznym spoáeczeĔstwie.70 Zasadą jest równieĪ, Īe zastosowane
w ten sposób Ğrodki muszą byü proporcjonalne do uprawnionego
celu71.
66

Sp. Kokkinakis.
Otto – Preminger Institute, par. 47-49.
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Sp. Manoussakis i inni v. Grecja, 1996, par. 40.
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Np. Sp. Wingrove v. WB 1996, par. 58.
70
Sp. Manoussakis, par. 44-53, raport Pentidis i inni v. Grecja, 1997.
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Orz. Otto – Preminger – Institut v. Austria, 1994, A. 295, par. 47.
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O tym, czy dany Ğrodek byá konieczny i proporcjonalny, rozstrzyga siĊ na gruncie okolicznoĞci i specyfiki danej sprawy. Ex
ante, do takiej oceny moĪe byü pomocna analiza bogatego orzecznictwa, dotyczącego najróĪniejszych przejawów Īycia spoáecznego,
począwszy od rozwiązaĔ administracyjnych, a skoĔczywszy na
przepisach nawet rangi konstytucyjnej, którego jednak nie sposób
tutaj przedstawiü.72
Warunek, aby stosowane Ğrodki byáy „przewidziane przez
prawo”
Wymóg, aby ograniczenia nakáadane przez paĔstwo na korzystanie z wolnoĞci religijnej miaáy umocowanie prawne, sugeruje, iĪ
chodzi o przepisy wyáącznie rangi ustawowej. JednakĪe praktyka
organów europejskich wykazaáa, Īe sformuáowania wielu ustaw nie
są wystarczająco precyzyjne, wiele aktów prawnych zawiera terminy, które są w mniejszym lub wiĊkszym stopniu niejasne. W takich
sytuacjach Trybunaá odsyáa do ustalonej praktyki interpretacji i stosowania takich aktów, zwáaszcza gdy istnieje ustalone orzecznictwo,
publikowane i dostĊpne w taki sposób, Īe daje moĪliwoĞü regulowania wedáug niego swego postĊpowania73. Stąd dziaáania paĔstwa
mogą byü uznane za usprawiedliwione takĪe wtedy, gdy nie wynikają wprost z przepisów prawnych, ale z ustalonej praktyki ich stosowania.
Warunek koniecznoĞci ochrony „porządku publicznego”.
Analiza sprawy Manoussakis i in. przeciwko Grecji pozwoliáa
Trybunaáowi zauwaĪyü, iĪ aczkolwiek pojĊcie „porządku publicznego” posiada elementy, które są wspólne demokratycznym spoáeczeĔstwom w Europie, jego substancja róĪni siĊ, zaleĪnie od cech
narodowych. Dlatego paĔstwa mają równieĪ tutaj prawo swobodnej
oceny, czy dane zachowanie moĪe, w danym spoáeczeĔstwie, stanowiü zagroĪenie dla utrzymania porządku publicznego74.
72
Por. np. Sp. Serif v. Grecja, 1999; JLA v. Francja 2000, etc. Bogatą listĊ
takich orzeczeĔ podaje publikacja Digest of Strasbourg Case – Law relating to the
European Convention on Human Rights, vol. 3 (art. 7-12) wyd. przez Carl Heymans – Verlag KG.
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Kokkinakis, par. 40-41.
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Warunek „koniecznoĞci w demokratycznym spoáeczeĔstwie”
Tutaj Trybunaá konsekwentnie pozostawiaá paĔstwom pewien
margines swobody w ocenie istnienia i zakresu koniecznoĞci ingerencji, zastrzegając sobie jedynie prawo kontroli zasadnoĞci i proporcjonalnoĞci podjĊtych dziaáaĔ75. WaĪne jest przy tym wykazanie
rzeczywistej, naglącej potrzeby spoáecznej zastosowania podjĊtych
Ğrodków dla ochrony praw i wolnoĞci innych osób.
Przykáadem moĪe byü sprawa dotycząca dziaáaĔ wáadz greckich,
w postaci uznania za przestĊpstwo i objĊcia sankcją karną prowadzenie domu modlitwy bez uprzedniego zezwolenia. Komisja odebraáa to, po pierwsze jako reakcjĊ nieproporcjonalną do celu, a ponadto, nie potrafiáa odnaleĨü waĪnej potrzeby spoáecznej na jej uzasadnienie. Rozstrzygająca byáa w tym wypadku dysproporcja miĊdzy sankcjonowanym zachowaniem a karą, bĊdącą powaĪnym
pogwaáceniem podstawowej wolnoĞci wyraĪania swojej religii76.
Konwencja nie zakazuje wymagania uprzedniego zezwolenia na
otwarcie koĞcioáa lub domu modlitwy, ale system autoryzacji musi
wiązaü siĊ z koniecznymi gwarancjami prawnymi i byü stosowany
ostroĪnie77.
Komisja nie uznaáa teĪ za usprawiedliwione konieczną potrzebą
spoáeczną naáoĪenie na parlamentarzystów obowiązku záoĪenia
przysiĊgi, wyraĪającej utoĪsamienie siĊ z okreĞlonym Ğwiatopoglądem, pod groĨbą pozbawienia mandatu posáa78.
Rozwiązania krajowe nie stanowiące ingerencji
w wolnoĞü religijną
Bogate orzecznictwo organów strasburskich pozwala równieĪ na
zorientowanie siĊ, jakiego rodzaju przepisy paĔstwowe nie stanowią
ingerencji w prawo do wolnoĞci religii i sumienia.
W szczególnoĞci, za zgodne z wolnoĞcią religii uznane zostaáy
niektóre obowiązki wynikające z poddania siĊ okreĞlonym reguáom
zachowania, ustalonym w celu zapewnienia poszanowania praw
i wolnoĞci innych osób oraz utrzymania porządku publicznego
75
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(obowiązek nauczyciela przestrzegania godzin pracy, które byáy dla
niego godzinami modlitwy – Dec. X. v. Wielka Brytania, 1981;
obowiązek uĪywania kasku przez motocyklistów, który byá zaskarĪany jako sprzeczny z religijnym nakazem noszenia turbanu przez
Sikh’ów – Dec. v. Wielka Brytania, 1978; albo regulacje dotyczące
sposobu ubierania siĊ na Ğwieckim uniwersytecie, zawierające zakaz
zasáaniania twarzy – Dec. Karaman v. Turcja, 1993; czy przepisy
administracji wiĊziennej zakazujące zapuszczania bród lub teĪ obowiązek podporządkowania siĊ reguáom dyscypliny szkolnej, na
przykáad poprzez udziaá w pochodzie z okazji ĞwiĊta narodowego –
rap. Valsamis v. Grecja 1995; Esfratiou v. Grecja, 1996, etc.).
Konwencja nie gwarantuje wiĊc prawa odmowy podporządkowania siĊ obowiązkowi, wynikającemu z prawa krajowego, który
stosuje siĊ w sposób neutralny i powszechny z punktu widzenia
wolnoĞci sumienia.
Problem moĪe pojawiü siĊ jedynie, gdy prawo krajowe gwarantuje pewne powszechnie stosowalne prawa, a wáadze wyraĨnie
powoáują siĊ na wyznanie danej osoby odmawiając jej korzystania z tych praw (np. zwolnienia z obowiązku sáuĪby wojskowej)79.
Wtedy mamy do czynienia z dyskryminacją zakazaną przez KonwencjĊ80.
Przepisy podatkowe
Podobnie, za zgodny z wolnoĞcią religijną uznano obowiązek
przestrzegania powszechnych przepisów podatkowych. Problem ten
pojawiaá siĊ wielokrotnie przed organami europejskimi.
W sprawie przeciwko Hiszpanii z 1992 r., a wczeĞniej przeciw
Wielkiej Brytanii z 1983 r., jednoznacznie podkreĞlono, iĪ prawo
do wolnoĞci religijnej nie gwarantuje koĞcioáom ani ich wyznawcom, statusu podatkowego innego, niĪ mają pozostali podatnicy. Nie
obejmuje zwáaszcza uprawnienia do zwolnienia miejsc modlitwy
z wszystkich podatków81.
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Rap. Tsirlis i Kouloumpas v. Grecja, 1996 RJD 1997-III, par. 117-118.
Zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym ze wzglĊdu na religiĊ, 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.
80
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Nie przyznano takĪe ochrony Holendrowi, który – wierząc w
predestynacjĊ – odmawiaá páacenia skáadek na obowiązkowe ubezpieczenia spoáeczne82.
CzĊĞü skarĪących próbowaáa z art. 9 Konwencji wywodziü swoje
prawo do páacenia niĪszych podatków, ze wzglĊdu na sprzeciw
sumienia wobec przeznaczania czĊĞci sumy podatkowej na potrzeby zbrojeniowe. Rozwiewając te wątpliwoĞci, Komisja jednoznacznie stwierdziáa, Īe obowiązek podatkowy nie zawiera w sobie
Īadnych specyficznych implikacji w sferze sumienia. Jest neutralny.
Dodatkowo prawo do pobierania podatków jest wprost przyznane
w Konwencji i przypisane paĔstwu przez art. 1 Pierwszego Protokoáu83.
Kontrowersje wzbudzaáa równieĪ kwestia powszechnego podatku koĞcielnego wspierającego wyznanie inne niĪ wáasne84. Komisja
uznaáa, iĪ art. 9 Konwencji chroni wszystkich od przymusu bycia
wáączonym bezpoĞrednio w praktyki religijne, a naáoĪenie obowiązkowego podatku, z przeznaczeniem na dziaáalnoĞü religijną danego
koĞcioáa, jest takim dziaáaniem. KompleksowoĞü prawa podatkowego nie moĪe zwalniaü paĔstwa od obowiązku respektowania praw
i wolnoĞci obywateli. Nie ma takĪe znaczenia wysokoĞü podatku,
bo wolnoĞü religijna nie podlega ocenie z finansowego punktu widzenia.
Ewolucja poglądów w Komisji przyniosáa stwierdzenie, iĪ obowiązek páacenia podatków ogólnych, w których nie ma mowy
o specyficznych celach religijnych, nie moĪe byü Ĩródáem nieporozumieĔ odnoĞnie wolnoĞci wyznania, nawet jeĞli paĔstwo wykorzystuje pochodzące z niego Ğrodki na wspieranie dziaáalnoĞci religijnej. W przypadku bowiem podatków ogólnych nie ma bezpoĞredniego powiązania miĊdzy indywidualnym podatnikiem a wkáadem
paĔstwa w finansowanie dziaáalnoĞci religijnej85.
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Sp. 2988/66 v. Holandia.
J. Abr. Frowein, Freedom of Religion in the Practise of the European Commision and Court of Human Rights, w: „Zeitschrift für Ausländisches Öffentlisches
Recht und Völkerrecht” red.V. Bruns, Max-Planck-Institut, 1986, s. 254.
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Gwarancje wolnoĞci sumienia i wyznania na gruncie
Konwencji Europejskiej
Za podstawową gwarancjĊ prawa do wolnoĞci religii Komisja
uznaáa moĪliwoĞü rezygnacji z pracy, jeĞli jej godzin lub obowiązków nie da siĊ pogodziü z przekonaniami religijnymi. Tym samym
odmowa respektowania godzin pracy lub wypeániania okreĞlonych
obowiązków, chociaĪ motywowana przekonaniami religijnymi, nie
moĪe byü uznana za podlegającą ochronie na podstawie art. 9 ust.
186, zaĞ zwolnienie z pracy za taką odmowĊ nie jest naruszeniem
Konwencji, jeĞli odmowa ta nie jest bezpoĞrednim wyraĪeniem
przekonaĔ87.
Prawo do wolnoĞci myĞli, sumienia i religii w stosunku do koĞcioáa, którego jest siĊ czáonkiem, jest gwarantowane przez moĪliwoĞü wystąpienia z tego koĞcioáa88. Chodzi tu zwáaszcza o sytuacje,
gdy wyznawca danej religii kwestionuje powinnoĞci naáoĪone na
niego przez wáadzĊ religijną, której podlega z racji wyznania. Nie
dają one podstaw do skarg na naruszenie Konwencji, dlatego, Īe
koĞcióá ma swobodĊ egzekwowania jednolitego zachowania siĊ w
sprawach religijnych89. PaĔstwa nie mają wiĊc obowiązku zapewnienia, w granicach swojej jurysdykcji, swobody religii kapáanom
i czáonkom koĞcióáów. Korzystają z niej oni, jeĞli mogą opuĞciü
koĞcióá w razie konfliktu miĊdzy obowiązkami, a przekonaniami90.
Jedną z gwarancji tego prawa jest takĪe moĪliwoĞü korzystania
z ochrony prawnej mienia ruchomego i nieruchomego przeznaczonego do realizacji swobody wyznawania religii91.
Pozytywne obowiązki paĔstwa
Komisja podkreĞla, iĪ z art. 9 Konwencji páyną równieĪ dla paĔstwa okreĞlone obowiązki pozytywne, niezbĊdne dla skutecznego
poszanowania praw zagwarantowanych tym artykuáem, obejmujące
86

Dec. Konttinen v. Finlandia, 1996, A/68.
Dec. Knudsen v. Norwegia, 1985 DR 42/247
88
Dec. Spets i in. v. Szwecja, 1994 nie publ.
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Sp.10901/84 v. Niemcy.
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Dec. X. v. Dania, 1976 DR 5/157; Karlson v. Szwecja, 1988 DR 57/172.
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Rap. „Tis Panaghias” RJD 1997-VIII; Iglesia Bautista...; Ortega Moratilla.
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Ğrodki, których celem jest zapewnienie poszanowania religii, nawet
w stosunkach miĊdzy osobami prywatnymi. Do takich Ğrodków
moĪna zaliczyü instrumenty prawne, pozwalające zagwarantowaü
wolnoĞü od zakáóceĔ w modlitwie92.
Innym obowiązkiem, naleĪącym do tej kategorii, jest zapewnienie moĪliwoĞci kontaktu z osobą duchowną wiĊĨniom, którzy siĊ
tego domagają93.
NaleĪy równieĪ respektowaü zasady odĪywiania siĊ wypáywające
z przekonaĔ. Początkowo Komisja miaáa co do tego wątpliwoĞci,
lecz obecnie wydaje siĊ, iĪ jest to w peáni akceptowane, oczywiĞcie
w rozsądnych granicach94.
JeĞli chodzi o przestrzeganie godzin modlitwy, Komisja twierdzi,
Īe paĔstwa mają obowiązek wziąü pod uwagĊ specyficzną sytuacjĊ
muzuámanów95.
Te kilka przykáadów obrazuje, iĪ takie pozytywne obowiązki
mogą wypáywaü z róĪnych aspektów wolnoĞci myĞli, sumienia
i religii.
Dopuszczalna krytyka cudzych przekonaĔ
Konwencja, chroniąc prawo kaĪdej jednostki do wolnoĞci religijnej, nie moĪe jednak zagwarantowaü, Īe osoby, które zdecydowaáy
siĊ korzystaü ze swobody wyznawania religii, niezaleĪnie od tego,
czy naleĪą do wiĊkszoĞci czy mniejszoĞci religijnej, bĊdą wolne od
krytycyzmu. Muszą one tolerowaü i akceptowaü negowanie ich
przekonaĔ, a nawet propagowanie zasad wrogich ich wierze.
Jednak paĔstwo moĪe byü odpowiedzialne za sposób, w jaki doktryny i przekonania religijne są sobie przeciwstawiane, szczególnie
jeĞli chodzi o zapewnienie spokojnego korzystania z prawa z art. 9
Konwencji. MoĪe uznaü za konieczne represjonowanie niektórych
form zachowania, zwáaszcza takich, które są niezgodne z poszanowaniem praw i wolnoĞci innych lub uniemoĪliwiają korzystanie
z nich. Za takie zachowanie uznano przedstawianie przedmiotów
92
Dec. Dubowska i Skup v. Polska, 1997 – dot. braku wáaĞciwych prawnych
Ğrodków ochrony przed obrazą uczuü religijnych (Matka Boska CzĊstochowska w
masce gazowej na okáadce „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 záym zamiarze pogwaácenie ducha tolerancji, jaki musi cechowaü spoáeczeĔstwo demokratyczne. OczywiĞcie aktualne są tutaj wymagania
art. 9 ust. 2 dotyczące takich ograniczeĔ. Prawowitym celem ingerencji paĔstwa jest wtedy ochrona prawa obywateli do tego, by nie
byü zniewaĪanymi w swych uczuciach religijnych, w rezultacie
publicznego wyraĪania poglądów przez inne osoby96.
Konflikt wolnoĞci religijnej z innymi wolnoĞciami
Z tematem prawa do uzewnĊtrzniania swoich przekonaĔ wiąĪe
siĊ teĪ problem wzajemnego zachodzenia na siebie zakresów róĪnych wolnoĞci, gwarantowanych Konwencją, gáównie wolnoĞci
sáowa, wolnoĞci zgromadzeĔ czy wolnoĞci stowarzyszania siĊ.
O tym, która z nich ma charakter gáówny, a która tylko posiákowy, decyduje specyfika danej sprawy. Przykáadowo, w razie demonstracji w formie pochodu, prawu do swobody religii przyznano charakter jedynie posiákowy w stosunku do wolnoĞci zgromadzeĔ97.
Podobnie zakaz publikacji ksiąĪki uznano za záamanie art. 10 Konwencji (wolnoĞü sáowa), które tylko w niewielkim stopniu dotyka
art. 998.
Nie okazaáo siĊ moĪliwym osiągniĊcie wyczerpującej definicji
tego, co stanowi dopuszczalną ingerencjĊ w korzystanie z prawa do
wolnoĞci ekspresji tam, gdzie jest ona skierowana przeciwko uczuciom religijnym innych osób. Pewien margines oceny, w Ğwietle
sytuacji panującej lokalnie w danym czasie, musi byü pozostawiony
wáadzom krajowym, które mają równieĪ obowiązek uwzglĊdnienia
interesów spoáeczeĔstwa jako caáoĞci. W orzeczeniu Otto – Preminger – Institut v. Austria, sztandarowej sprawie dotyczącej tej kwestii, rozpatrzono problem konfliktu wolnoĞci sáowa i wolnoĞci religii, jaki pojawia siĊ w kontekĞcie dozwolonej krytyki. Trybunaá
zaznaczyá, Īe „kaĪda osoba, korzystająca z praw i wolnoĞci zawar96

Sp. Otto – Preminger Institute v. Austria, 1994.
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 Heymans – Verlag KG, s. 375.
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tych w art. 10 Konwencji (wolnoĞü sáowa), bierze na siebie „obowiązki i odpowiedzialnoĞü”. Do nich – w sferze opinii i przekonaĔ
religijnych – naleĪy unikanie, w miarĊ moĪliwoĞci, wyraĪeĔ, które
niepotrzebnie obraĪają innych, naruszając ich prawa.99
Dyskryminacja na tle religijnym
Zakaz dyskryminacji ze wzglĊdów religijnych nie wypáywa bezpoĞrednio z treĞci art. 9 Konwencji. Stanowi o nim art. 14, który
nakazuje zapewnienie korzystania z praw i wolnoĞci gwarantowanych Konwencją bez jakiejkolwiek dyskryminacji oraz art. 17, zabraniający angaĪowania siĊ w jakiekolwiek dziaáanie, którego celem
jest zniszczenie praw i wolnoĞci ustalonych Konwencją, a takĪe
ograniczenie ich w wiĊkszym stopniu, niĪ Konwencja to dopuszcza.
Jest wiĊc takĪe integralnie związany ze swobodą posiadania i manifestowania religii lub przekonaĔ.
Nie wszystkie jednak dziaáania godzące w tĊ swobodĊ są uznawane za niedozwoloną dyskryminacjĊ. Bogate orzecznictwo pozwala poznaü pogląd organów strasburskich takĪe na ten aspekt sprawy.
W sprawie Hoffmann v. Austria z 1993 r. dopatrzono siĊ dyskryminacji religijnej w sferze Īycia rodzinnego na skutek uznania
wyznania matki (Ğwiadek Jehowy) za negatywną przesáankĊ przyznania jej opieki nad dzieümi (Trybunal uznaá wprawdzie argument,
Īe wystĊpujący w tym wyznaniu zakaz transfuzji krwi, moĪe rodziü
pewne wątpliwoĞci, co do skutecznoĞci opieki, ale dopatrzyá siĊ
raĪących dysproporcji miĊdzy Ğrodkiem, a celem). Daáo to asumpt
do sformuáowania generalnej tezy, iĪ Konwencja nie chroni prawa
jednego z rodziców do opieki nad dzieckiem, wbrew woli drugiego,
ze wzglĊdu na róĪnice przekonaĔ100.
Nie uznano natomiast za dyskryminacjĊ na tle religijnym odmowy powoáania na stanowisko sĊdziego pewnego ksiĊdza; argument,
Īe obowiązki duchowne i sĊdziowskie nie dają siĊ ze sobą pogodziü,
uznano za usprawiedliwiający odmowĊ takiego powoáania101.
99

Sprawa dotyczyáa zakazu wyĞwietlania i konfiskaty filmu „Das Lebeskonzil”
jako obraĪającego zasady religii, co jest w Austrii przestĊpstwem.
100
TakĪe wczeĞniej sp. 172/56 v. Szwecja.
101
Sp. 8493/79 v. Belgia.

Prawo do wolnoĞci religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Czáowieka

135

Nie dopatrzono siĊ takĪe dyskryminacji w stosunku do Ğwiadka
Jehowy, który ze wzglĊdu na peánione przez siebie funkcje religijne
domagaá siĊ zwolnienia z obowiązku odbycia sáuĪby wojskowej,
przyznanego duchownym innych wyznaĔ. Uznano tutaj, Īe peánione
przez niego funkcje miaáy charakter uboczny w stosunku do wykonywanego zawodu i jako takie nie uzasadniaáy przyznania prawa do
zwolnienia102.
Dyskryminacja na tle religijnym byáa teĪ przedmiotem orzeczenia Trybunaáu w sprawie Janik v. Polska z 1994 r., gdzie zarzucano
dyskryminacjĊ z powodu nieuczĊszczania dziecka na lekcje religii,
która skutkowaáa przebywaniem dziecka na korytarzu szkolnym
oraz widniejącą na Ğwiadectwie ukoĔczenia klasy kreską, ujawniającą fakt niepobierania nauki religii. Trybunaá nie dopatrzyá siĊ dyskryminacji, gdyĪ dziewczynka nie byáa gorzej traktowana w szkole
z powodu nieuczĊszczania na religiĊ, a Ğwiadectwo nie miaáo charakteru definitywnego, a jedynie cząstkowy.
Podsumowanie
Bogactwo problematyki, związanej z treĞcią prawa do wolnoĞci
myĞli, sumienia i religii, jest ogromne. Dotyczy ona najróĪniejszych
przejawów Īycia spoáecznego i indywidualnego czáowieka, tak jak
religia oddziaáuje na caáoksztaát jego Ğwiatopoglądu, a przez to okreĞla motywy jego postĊpowania. Jak trudne jest zagwarantowanie
pluralizmu religijnego, nawet w spoáeczeĔstwie demokratycznym,
Ğwiadczy liczba skarg wpáywających wciąĪ do organów europejskich. To generuje ogromną rolĊ tych organów, które poprzez konkretyzacjĊ ogólnych i niedookreĞlonych przepisów Konwencji, ich
interpretacjĊ, są w rzeczywistoĞci twórcą tego, co okreĞla siĊ mianem europejskiego standardu praw czáowieka.
Bogate orzecznictwo daje moĪliwoĞü wyrobienia sobie poglądu
o tym standardzie i stanowi, z jednej strony, wskazówkĊ dla paĔstwa, co do przedmiotu ochrony, jej zakresu, dozwolonych odstĊpstw, a z drugiej, informacje dla jednostki o przysáugujących jej
prawach, których ochrony moĪe siĊ domagaü.

102

Sp. 229/64 v. Niemcy.
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Mimo to wciąĪ padają gáosy, iĪ ochrona ta jest jedynie cząstkowa
i pomija wiele kwestii naprawdĊ istotnych z punktu widzenia zarówno jednostek, których prawa są naruszane, jak i spoáecznoĞci
religijnych, krajowych, a takĪe spoáecznoĞci europejskiej.
Praktyka Trybunaáu Praw Czáowieka, na tle art. 9 Europejskiej
Konwencji, notuje zaledwie kilka spraw, mających wyraĨnie wskazany, w samym orzeczeniu, związek z kwestiami wyznania i religii.
WiĊcej rozstrzygniĊü dotyczy pozostaáych sfer Īycia duchowego
wymienionych w tym przepisie: poglądów i przekonaĔ filozoficznych czy, ogólniej, Ğwiatopoglądu. Dodatkowo niektóre ze spraw,
które mogáyby byü (teoretycznie) potraktowane, jako odnoszące siĊ
do wolnoĞci sumienia, bywają rozpatrywane jako naruszenie prawa
do prywatnoĞci (art. 8 Konwencji), nauczania dzieci i zakresu
wpáywu rodziców na to nauczanie (art. 2 Pierwszego Protokoáu),
a zwáaszcza prawa do informacji (art. 10 Konwencji) jako, Īe uzewnĊtrznianie przekonaĔ (tak religijnych, jak i jakichkolwiek innych)
wkracza w sferĊ „przekazywania wiadomoĞci i idei”, co jest domeną
tego artykuáu.
S. Frankowski w swoim studium dziaáalnoĞci orzeczniczej organów Konwencji Europejskiej, przeprowadzonym przy okazji analizy
stosunku Sądu NajwyĪszego USA do praw i obowiązków obywatelskich, zauwaĪa, Īe „uderzająca jest skromnoĞü i wstrzemiĊĨliwoĞü
organów orzekających o naruszeniu praw objĊtych Konwencją,
zwáaszcza, gdy weĨmie siĊ pod uwagĊ realia spoáeczne”.
Konflikty mające „w tle” kwestie religijne są niestety czĊste
i gwaátowne, takĪe w warunkach europejskich. Wystarczy wspomnieü sytuacjĊ w Irlandii czy byáej Jugosáawii. Religijne odnoĞniki
mają spory o dopuszczalnoĞü aborcji, sposób uzewnĊtrzniania religii
w szkoáach, uwypuklenie elementów religijnych w dziaáaniu wáadz
publicznych. Wskazanego typu sprawy nie pojawiaáy siĊ jednak w
praktyce organów konwencyjnych i dlatego nie daáy podstaw do
dopracowania, na szerszą skalĊ, europejskiego standardu ochrony
wolnoĞci religijnej, w dotyczącym jej orzecznictwie103. Pozostaje
mieü nadziejĊ, Īe zalegáoĞci te, u progu trzeciego tysiąclecia, zostaną w krótkim czasie nadrobione, a prawo kaĪdego czáowieka do
wolnoĞci myĞli, sumienia i religii bĊdzie doznawaü ochrony tak
skutecznej, jak to tylko moĪliwe.
103
S. Frankowski, Stanowisko Konwencji Europejskiej, w: SN USA prawa
i obowiązki obywatelskie, s. 175-176.
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Problemy prawne finansowania
katolickich szkóá wyĪszych w Polsce
Zagadnienia wstĊpne
Zasady finansowania instytucji koĞcielnych (w tym szkóá wyĪszych) stanowią integralny element szerszej problematyki stosunków miĊdzy paĔstwem a KoĞcioáem. Wchodzą one w zakres zainteresowania nie tyko prawa kanonicznego, czyli prawa wewnĊtrznego
KoĞcioáa, ale równieĪ systemów prawa stanowionego przez paĔstwa, na których terytorium KoĞcióá rozwija swoją dziaáalnoĞü. Z tej
racji problematyka finansowania instytucji koĞcielnych jest przedmiotem jednostronnych jak i dwustronnych umów miĊdzy kompetentnymi organami wáadzy koĞcielnej i paĔstwowej, a w szczególnoĞci umów miĊdzy Stolicą Apostolską i danym paĔstwem. W rezultacie wystĊpuje tu zjawisko swoistego „zmieszania” prawa kanonicznego z prawem Ğwieckim1.
DziaáalnoĞü katolickich szkóá wyĪszych polega na krzewieniu
nauki, wiary i kultury. JednakĪe kaĪda z tych szkóá chcąc realizowaü
powyĪsze cele, potrzebuje odpowiednich Ğrodków finansowych.
Jednostki te dziaáają w oparciu o dwa systemy prawa, tzn. prawo
kanoniczne i prawo paĔstwowe. Są one zatem podlegáe zarówno
1
Por. J. Krukowski, Systemy finansowania instytucji koĞcielnych w Europie.
Wprowadzenie do problematyki, w: Systemy finansowania instytucji koĞcielnych w
Europie, red. J. Krukowski, Lublin 2000, s. 15; T. Pieronek, ĝwiadomoĞü koĞcioáa
w Polsce w sprawie wáasnych finansów, w: tamĪe, s. 149-154; zob. teĪ H. Misztal,
WolnoĞü uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim, w: Studia z prawa wyznaniowego, t. 4, red. A. Mezglewski, P. Stanisz, K. Warchaáowski, Lublin 2002, s. 3-30.
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zwierzchnictwu KoĞcioáa, jak i paĔstwa. Podmioty te dziaáają w
oparciu o zasadĊ wspóádziaáania dla dobra wspólnego2. Wspóádziaáanie to ma swoje uzasadnienie z uwagi na fakt, Īe czáonkami KoĞcioáa i paĔstwa są ci sami ludzie, chociaĪ z innej racji. Są oni
czáonkami spoáecznoĞci paĔstwowej jako obywatele, natomiast jako
wierni naleĪą do spoáecznoĞci koĞcielnej. Ponadto zadaniem KoĞcioáa i paĔstwa, mimo Īe są to spoáecznoĞci innego typu, jest Ğwiadczenie ludziom pomocy w osiąganiu dobra wspólnego, czyli w budowaniu takiego áadu i porządku spoáecznego, w którym prawa i wolnoĞci kaĪdego czáowieka są realizowane. We wspóáczesnych warunkach rozwoju Īycia spoáecznego taka koniecznoĞü istnieje
zwáaszcza w dziedzinie szkolnictwa3.
Sytuacja prawna szkóá wyĪszych prowadzonych przez KoĞcióá w
Polsce zmieniaáa siĊ wraz z ustrojowymi przemianami paĔstwa,
począwszy od odrzucenia w polityce paĔstwowej postulatu o pomoc
finansową i prowadzenia polityki wrogiej ich dziaáaniu, aĪ do zagwarantowania im pomocy na drodze ustawowej4. DziĞ paĔstwo
polskie gwarantuje instytucjom koĞcielnym peány udziaá w Īyciu
spoáeczno-gospodarczym paĔstwa5.
WspóáczeĞnie istnieją w Polsce mechanizmy finansowania koĞcielnych szkóá wyĪszych, opierające siĊ na trzech skoordynowanych filarach. Pierwszym i podstawowym filarem są gwarancje
ustawowe, polegające na finansowaniu z budĪetu paĔstwa oraz gmin
lub ich związków. Drugim filarem są Ğrodki koĞcielne. Trzecim
filarem finansów kaĪdej, nie tylko katolickiej uczelni, są dochody
z wáasnej dziaáalnoĞci.
Filary te normowane zarówno przez przepisy prawa kanonicznego, jak i prawa polskiego, oraz wewnĊtrzne, statutowe unor2

Szerzej na ten temat: J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja,
Lublin 1999, s. 67-74.
3
TamĪe, s. 72.
4
Szerzej na ten temat: J. Krukowski, Systemy relacji miĊdzy paĔstwem a KoĞcioáem, w: J. Krukowski, K. Warchaáowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa
2000, s. 36 i nn.; H. Misztal, dz. cyt., s. 3-30; S. Wielgus, Uniwersytety katolickie
i koĞcielne instytuty wyĪszego nauczania, w: „Przegląd Uniwersytecki” (Dodatek
specjalny), Lublin 1996, por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1995,
s. 261-262.
5
Zob. K. J. Ners, Zasady finansowania instytucji koĞcielnych w Polsce, w: Systemy finansowania instytucji koĞcielnych w Europie, red. J. Krukowski, Lublin
2000, s. 135-140.
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mowania poszczególnych uczelni, zostaną przedstawione w poniĪszym artykule.
1. Finansowanie przez PaĔstwo
Finansowanie koĞcielnych szkóá wyĪszych w Polsce przechodziáo szereg kolejnych etapów, aby otrzymaü obecnie istniejącą formĊ.
Z uwagi na rodzaje katolickich szkóá wyĪszych paĔstwo stosuje
róĪny stopieĔ ich finansowania. Najszerszy wymiar ma finansowanie placówek o charakterze uniwersyteckim. Szczególnie zaĞ
tych, które nabyáy prawo do korzystania z finansów paĔstwowych w
drodze szczególnej ustawy. Do takich uczelni zaliczają siĊ:
1) Katolicki Uniwersytet Lubelski6,
2) Papieska Akademia Teologiczna7.
Inaczej przedstawia siĊ sprawa finansowania wydziaáów nauk
koĞcielnych na uniwersytetach paĔstwowych: Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie WarmiĔsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytecie Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego w Warszawie.
PaĔstwo ze swej strony nie zapewnia Ğrodków utrzymania dla
wszystkich koĞcielnych szkóá wyĪszych. W Konkordacie z 1993
roku zawarto przepis, stwierdzający, iĪ PaĔstwo zobowiązuje siĊ
dotowaü KUL i PAT, natomiast stanowisko wobec innych uczelni
(tzn. wydziaáów teologicznych i seminariów duchownych) zostaáo
pozostawione do rozpatrzenia w terminie póĨniejszym8.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o szkolnictwie wyĪszym
zawartymi w art. 23 ust. 1, uczelnia moĪe uzyskiwaü Ğrodki finansowe z:
1) budĪetu paĔstwa,
2) budĪetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.
6

Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego z budĪetu paĔstwa, Dz. U. Nr 61, poz. 259; art. 15 ust. 2 Konkordatu
miĊdzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 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 Teologicznej w Krakowie z budĪetu paĔstwa, Dz. U. Nr 103, poz. 650; art. 15 ust. 2
Konkordatu.
8
Por. art. 15 ust. 3 Konkordatu. Zob. teĪ J. Krukowski, KoĞcióá i PaĔstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 319-320.
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Artykuá ten wymienia takĪe inne Ĩródáa budĪetowania szkóá wyĪszych, ale pozostaáe sposoby pozyskiwania Ğrodków wykraczają
poza kompetencje PaĔstwa w stosunku do katolickich szkóá wyĪszych9.
1.1. Finansowanie z budĪetu paĔstwa
Zgodnie z art. 15 ust. 3 Konkordatu przedmiotem dotacji są dwie
uczelnie: KUL i PAT, przy czym jeĞli chodzi o ten pierwszy, jest to
potwierdzenie aktualnego (podczas podpisania Konkordatu) stanu
prawnego, gdyĪ ustawa o finansowaniu KUL z budĪetu PaĔstwa
zapewnia finansową pomoc juĪ od roku budĪetowego 199210. Co do
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, to w momencie
podpisania Konkordatu jeszcze nie istniaáa taka ustawa. Zespóá ekspertów powoáanych przez Ministra-Szefa UrzĊdu Rady Ministrów,
w swojej opinii z 8 marca 1994 r. orzeká, Īe bĊdzie to moĪliwe do
realizacji poprzez wáączenie tych wydatków do ustawy budĪetowej,
bez koniecznoĞci regulowania tego odrĊbną ustawą11. Pomimo takiego stanowiska jeszcze przed ratyfikacją Konkordatu, to jest przed
dniem 26 czerwca 1997 r., Sejm uchwaliá specjalną ustawĊ gwarantującą tej uczelni subwencje finansowe z budĪetu paĔstwa na zasadach okreĞlonych dla uczelni paĔstwowych, z wyáączeniem dotacji
na inwestycje budowlane, co byáo – jak pisze J. Krukowski – rzeczą
caákowicie zbĊdną, gdyĪ norma konkordatowa w tej sprawie nadaje
siĊ do bezpoĞredniego stosowania12.
Przepisy dwóch wyĪej wymienionych ustaw wykluczają dotacje
na inwestycje budowlane dla KUL i PAT. Trzeba jednak zauwaĪyü,
iĪ Konkordat nie zawiera klauzuli wyáączającej dotacje na inwestycje budowlane13. Warto teĪ dodaü, iĪ przepisy powyĪszych ustaw
9
Por. art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 12 wrzeĞnia 1990 r. o szkolnictwie wyĪszym,
Dz. U. Nr 65, poz. 385.
10
Zob. ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budĪetu paĔstwa.
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 budĪetu paĔstwa.
13
J. Krukowski, Konkordat polski…, s. 148-149; K. Warchaáowski, Szkolnictwo oraz dziaáalnoĞü oĞwiatowo-wychowawcza koĞcioáów i innych związków wyznaniowych, w: J. Krukowski, K. Warchaáowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 180.
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mają charakter przepisów szczegóáowych w stosunku do ogólnego
unormowania konkordatowego14.
Drugie zdanie zawarte w art. 15 ust. 3 Konkordatu zawiera przepis o rozwaĪeniu przez PaĔstwo udzielenia pomocy finansowej odrĊbnym wydziaáom koĞcielnym15. Dodatkowym ograniczeniem tego
przepisu w stosunku do art. 15 ust. 1 Konkordatu jest uwzglĊdnienie
zaledwie jednej z wyliczonych tam kategorii wyĪszych uczelni koĞcielnych, a mianowicie „odrĊbnych wydziaáów”. Prof. Góralski
stwierdza, iĪ nie mają podstaw prawnych obawy, Īe na podstawie
tego przepisu konkordatu mogą Īądaü dotacji od PaĔstwa np. wyĪsze seminaria duchowne16. Inne stanowisko reprezentuje prof. Krukowski, który pisze, iĪ strona paĔstwowa nie zobowiązuje siĊ do
udzielenia pomocy finansowej dla innych uczelni koĞcielnych, nie
wykluczając seminariów duchownych a jedynie daje obietnicĊ rozwaĪenia takich moĪliwoĞci w przyszáoĞci17.
Wydziaáy nauk koĞcielnych na uniwersytetach paĔstwowych dotowane są na innych warunkach. JeĞli chodzi o Wydziaá Teologiczny na Uniwersytecie Opolskim, to na mocy ustawy o jego utworzeniu zostaá on wáączony wraz z wáasną bazą lokalową do tego uniwersytetu. Caáa infrastruktura wraz z budynkami wykorzystywanymi przez wydziaá, jest wáasnoĞcią KoĞcioáa katolickiego,
natomiast pozostaáe koszty pokrywane są z budĪetu paĔstwa18. Wydziaá teologiczny, utworzony na mocy ustawy z dnia 9 lipca 1999 r.
o utworzeniu Uniwersytetu WarmiĔsko-Mazurskiego w Olsztynie,
uĪytkuje obiekty naleĪące do Archidiecezji WarmiĔskiej. Koszty
utrzymania i funkcjonowania tych nieruchomoĞci podzielone zostaáy
miĊdzy wáadze koĞcielne i uczelniane. BieĪące utrzymanie i funkcjonowanie pokrywa uniwersytet, zaĞ finansowanie inwestycji
i remontów powierzone zostaáo wáadzom Archidiecezji WarmiĔskiej19.
14

W. Góralski, W. Adamczewski, dz. cyt., s. 87.
Por. art. 15 ust. 3 Konkordatu; zob. teĪ J. Krukowski, Konkordat polski…,
s. 149.
16
TamĪe, s. 87-88.
17
J. Krukowski, Konkordat polski…, s. 149.
18
K. Warchaáowski, 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
TamĪe, s. 183; por. art. 5 i 6 ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu WarmiĔsko-Mazurskiego w Olsztynie, Dz. U. Nr 69, poz. 762.
15
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Uniwersytet Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego w Warszawie,
który zostaá utworzony na mocy ustawy z dnia 3 wrzeĞnia 1999 r. w
miejsce Akademii Teologii Katolickiej, posiada trzy wydziaáy nauk
koĞcielnych: wydziaá teologii, wydziaá filozofii chrzeĞcijaĔskiej
i wydziaá prawa kanonicznego20. Finansowanie tych wydziaáów,
zgodnie z postanowieniami wyĪej wymienionej ustawy, realizowane
jest ze Ğrodków otrzymanych od PaĔstwa na takich samych zasadach
jak finansowanie innych wydziaáów tego uniwersytetu21.
Wydziaá teologiczny na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w
Poznaniu, utworzony na mocy uchwaáy Senatu nr 54/98, w dalszym
ciągu zachowaá posiadany wczeĞniej status wydziaáu papieskiego
i jest finansowany na takich samych zasadach jak inne wydziaáy22.
Na skutek wyĪej przedstawionych unormowaĔ katolickie szkoáy
wyĪsze posáugują siĊ przepisami ustawy o szkolnictwie wyĪszym, w
stosunku do rodzajów dotacji finansowych. Ustawa ta wymienia w
art. 24 ust. 1, nastĊpujące dotacje23:
1) dotacje na dziaáalnoĞü dydaktyczną uczelni, na ksztaácenie
kadr oraz na badania niezbĊdne dla prowadzenia dziaáalnoĞci
dydaktycznej i ksztaácenia kadr, jak równieĪ na utrzymanie
uczelni,
2) dotacje na inwestycje budowlane uczelni,
3) dotacje na badania wáasne,
4) Ğrodki na prowadzenie prac badawczych w okreĞlonych dyscyplinach i kierunkach naukowych,
5) Ğrodki na prowadzenie okreĞlonych prac badawczych przez
pracowników uczelni lub ich zespoáy,
6) Ğrodki na cele szczególne, przyznane na podstawie odrĊbnych
przepisów.
Jak to juĪ zostaáo wykazane, we wszystkich wypadkach, poza
przypadkiem wydziaáów koĞcielnych na Uniwersytecie Kardynaáa
Stefana WyszyĔskiego w Warszawie, ustawy szczegóáowe wyáączają dotacje na inwestycje budowlane.

20

K. Warchaáowski, dz. cyt., s. 183.
Por. art. 5 ustawy z dnia 3 wrzeĞnia 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego w Warszawie, Dz. U. Nr 79, poz. 884.
22
K. Warchaáowski, dz. cyt., s. 183.
23
Por. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 12 wrzeĞnia 1990 r. o szkolnictwie wyĪszym.
21
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O ile przypadek uniwersytetu Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego
nie potrzebuje dodatkowych unormowaĔ, gdyĪ jest uczelnią paĔstwową, to do pozostaáych uczelni odnosi siĊ art. 25 ust. 1 ustawy
o szkolnictwie wyĪszym, zgodnie z którym przepisy art. 24 mogą byü
stosowane odpowiednio do uczelni niepaĔstwowej, przy czym wysokoĞü i przeznaczenie dotacji okreĞla Minister Edukacji Narodowej
po zasiĊgniĊciu opinii Rady Gáównej Szkolnictwa WyĪszego24. Takie unormowanie pozwala w peáni korzystaü z przepisów ustawy
o szkolnictwie wyĪszym. Jest to przepis, do którego odwoáuje siĊ
poĞrednio art. 15 ust. 3 Konkordatu z 1993 r.
Ustawa o szkolnictwie wyĪszym stawia w art. 29 warunek, zgodnie z którym senat uczelni powinien uchwaliü plan rzeczowofinansowy, w oparciu o który prowadzona jest gospodarka finansowa25. JednakĪe zasady jej prowadzenia pozostawia do ustalenia Radzie Ministrów w drodze rozporządzenia26.
Przepisy prawa polskiego okreĞlają zasady gospodarki finansowej uczelni wyĪszej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
17 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni,
zgodnie z którym27:
1) uczelnia prowadzi samodzielną gospodarkĊ finansową w ramach Ğrodków pochodzących z dotacji budĪetowych, przychodów uzyskiwanych z tytuáu odpáatnie prowadzonej
dziaáalnoĞci oraz wpáywów z innych Ĩródeá, na podstawie
planu rzeczowo-finansowego uwzglĊdniającego kierunki
dziaáalnoĞci.
2) Rektor przedstawia senatowi uczelni, w ramach sprawozdania
z dziaáalnoĞci, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 9 ustawy,
roczne sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego.
3) Uczelnia udostĊpnia informacje zawarte w swoim planie rzeczowo-finansowym wáaĞciwemu ministrowi, a takĪe – stosownie do záoĪonych wniosków – Przewodniczącemu Komi24

Por. tamĪe (art. 25 ust. 1).
Por. tamĪe (art. 29).
26
Por. tamĪe (art. 30).
27
Por. § 2.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni, Dz. U. Nr 84, poz. 380, ze zm. w Dz. U.
z 1991 r. Nr 112, poz. 485.
25
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tetu BadaĔ Naukowych, bankowi finansującemu i izbie skarbowej.
4) Uczelnia prowadzi rachunkowoĞü zgodnie z zasadami stosowanymi przez podmioty gospodarcze.
Zgodnie z tymi zasadami prowadzony jest podziaá Ğrodków pochodzących z budĪetu paĔstwa, w stosunku do caáej dziaáalnoĞci
uczelni, zgodnie z obowiązującymi ją przepisami28.
1.2. Finansowanie z budĪetu gmin lub ich związków
Ustawa o szkolnictwie wyĪszym, oprócz finansowania z budĪetu
paĔstwa, wymienia takĪe moĪliwoĞü dotowania szkóá wyĪszych
z budĪetu gmin lub ich związków29. Sposób wprowadzania takich
dotacji nie zostaá jednak nigdzie uszczegóáowiony. Wydaje siĊ teĪ,
Īe podlega on ogólnym zasadom zawartym w ustawie o szkolnictwie
wyĪszym, oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia
1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni. Trzeba jednak zwróciü uwagĊ, Īe zgodnie z postanowieniami art. 60 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym30 za prawidáową
gospodarkĊ finansową gminy odpowiada jej zarząd. Przepis ten daje
mu uprawnienie do autonomicznego decydowania, czy i w jaki sposób przewidziane zostaną dotacje na rzecz katolickich szkóá wyĪszych. MoĪna siĊ takĪe powoáaü na przepis art. 7 ust. 1 pkt 8 i 9,
zgodnie z którymi: zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
naleĪy do zadaĔ wáasnych gminy, w szczególnoĞci zaĞ zadania wáasne obejmują sprawy: oĞwiaty, w tym szkóá podstawowych, przedszkoli i innych placówek oĞwiatowo-wychowawczych, oraz kultury,
w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury31. Co prawda, z przepisu tego bezpoĞrednio nie wynika, iĪ zaspokajanie zbiorowych potrzeb obejmuje takĪe szkoáy wyĪsze. Nie
moĪna jednak odmówiü uczelniom wyĪszym, a w tym katolickim,
atrybutu placówek rozwoju oĞwiaty i kultury, zatem przepis wyĪej
28

Zob. tamĪe.
Zob. art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 wrzeĞnia 1990 r. o szkolnictwie
wyĪszym.
30
Por. art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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 samorządzie gminnym.
29
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wspomniany dotyczy i ich potrzeb. Pomimo tego, Īe ani ustawa
o szkolnictwie wyĪszym, ani rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
17 sierpnia 1991 r. w sprawie gospodarki finansowej uczelni nie
mówią, w jaki sposób wyĪej przedstawione przepisy odnoszą siĊ do
innych jednostek samorządu terytorialnego, to naleĪaáoby zasugerowaü podobną moĪliwoĞü dziaáania tych jednostek na rzecz katolickich szkóá wyĪszych. Zarówno samorząd powiatowy, jak i wojewódzki posiadają Ğrodki i moĪliwoĞci dofinansowywania takich
placówek, jak uczelnie wyĪsze. Kwestia wykorzystania tych Ĩródeá
zaleĪy jednak zazwyczaj od inicjatywy uczelni, chĊci podejmowania
takiego wspóádziaáania przez jednostki samorządu terytorialnego
oraz Ğrodków finansowych, jakimi tenĪe dysponuje.
2. Finansowanie przez KoĞcióá
W pewnej czĊĞci finanse uczelni pochodzą ze Ğrodków koĞcielnych. Nie znaczy to, Īe podstawą pozyskiwania Ğrodków finansowych przez uczelnie katolickie jest dotowanie ich z budĪetu KoĞcioáa katolickiego. JeĞli jednak weĨmie siĊ pod uwagĊ aspekt historyczny tego problemu, udziaá KoĞcioáa w finansowaniu wáasnego
szkolnictwa wyĪszego jest bezspornie duĪy. Podstawowym sposobem są skáadki wiernych zbierane w wyznaczonych terminach podczas mszy ĞwiĊtej. Skáadki te ustalane są w dwojaki sposób. Pierwszy to ten ustalany przez KonferencjĊ Episkopatu Polski (np. ofiara
na KUL zbierana podczas mszy odprawianych w drugi dzieĔ ĝwiąt
BoĪego Narodzenia i Wielkiej Nocy). Drugi funkcjonuje jako fakultatywny, poniewaĪ moĪe byü realizowany w poszczególnych diecezjach z polecenia kompetentnej wáadzy. MoĪliwe jest takĪe wsparcie
poszczególnych placówek przez nadanie im nieruchomoĞci, mających sáuĪyü jako siedziba, akademik bądĨ inny skáadnik zaplecza
lokalowego uczelni.
2.1. Nadawanie nieruchomoĞci
Nadanie nieruchomoĞci to chyba najstarszy sposób finansowania
wszystkich europejskich szkóá wyĪszych. Wiele placówek tego typu
zostaáo zaáoĪonych przez KoĞcióá katolicki32. Jednym z podstawo32

S. Wielgus, dz. cyt., s. 8.
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wych elementów aktu zaáoĪycielskiego byáo nadanie beneficjum,
mające z jednej strony zapewniü potrzeby lokalowe powstającej
uczelni (i tak jest do dziĞ), jak i mające zapewniü odpowiednie Ğrodki na jej utrzymanie (co dzisiaj praktykowane jest w mniejszym
stopniu)33. Stanisáaw Wielgus, w artykule pt. Uniwersytety katolickie
i koĞcielne instytuty wyĪszego nauczania, tak opisuje tą sytuacjĊ:
„Uniwersytety są tworem Ğredniowiecznym. Nie wywodzą siĊ ze
szkóá staroĪytnych, lecz z koĞcielnych oĞrodków nauczania w Ğredniowieczu. Uniwersytety Ğredniowieczne byáy instytucjami prawa
kanonicznego, stąd bez poparcia ze strony KoĞcioáa nie mogáy ani
powstaü, ani siĊ teĪ pomyĞlnie rozwijaü. Tym bardziej, Īe finansowane byáy przede wszystkim przez KoĞcióá. W Czechach na
przykáad w związku z zaáoĪeniem Uniwersytetu Praskiego, naáoĪono
na duchowieĔstwo specjalny podatek. Beneficja niezbĊdne dla
utrzymania katedr uniwersyteckich fundowaá takĪe przede wszystkim KoĞcióá”34.
Obecne realia w Polsce nie pozwalają na stosowanie takich samych metod finansowania katolickich szkóá wyĪszych, jak to byáo
czynione w Ğredniowieczu. Staáo siĊ tak z róĪnych wzglĊdów, do
których naleĪy przede wszystkim wprowadzenie w Īycie ustawy
z dnia 20 marca 1950 r. o przejĊciu przez PaĔstwo dóbr martwej
rĊki, porĊczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych
i utworzeniu Funduszu KoĞcielnego35. Zgodnie z tą ustawą nieruchomoĞci ziemskie związków wyznaniowych przejĊáo na wáasnoĞü
PaĔstwo36. Tym samym KoĞcióá katolicki zostaá pozbawiony moĪliwoĞci przyznawania beneficjów mających stanowiü Ĩródáo utrzymania koĞcielnych szkóá wyĪszych.
CzĊsto w procesie zakáadania koĞcielnych placówek oĞwiatowych KoĞcióá nadaje im lokale, w których siĊ mieszczą. Taką sytuacjĊ zaobserwowaü moĪna w przypadku tzw. wydziaáów teologicznych na:

33

Por. S. Kunowski, Rola uniwersytetów katolickich w historii nauki i oĞwiaty,
„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. tamĪe (art. 1 ust. 1).
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1) Uniwersytecie Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego w Warszawie37,
2) Uniwersytecie WarmiĔsko-Mazurskim w Olsztynie38,
3) Uniwersytecie PoznaĔskim,
4) Uniwersytecie Opolskim39.
Zasady dotyczące uĪytkowania poszczególnych budynków oraz
tego, kto i w jakim stopniu utrzymuje nadane nieruchomoĞci zawarte zostaáy w poszczególnych aktach zaáoĪycielskich tych uczelni.
2.2. Skáadki wiernych
Drugim ze wspomnianych wczeĞniej sposobów są skáadki wiernych. Podstawowym zagadnieniem tego problemu jest przedstawione w kan. 1260 prawo wrodzone KoĞcioáa do domagania siĊ od
wiernych dostarczania tego, co jest konieczne do osiągniĊcia wáaĞciwych mu celów40. Wedáug kan. 1265 §2 Konferencja Episkopatu,
jako organ reprezentujący wszystkich biskupów danej prowincji,
posiada prawo do ustalenia norm dotyczących zbierania ofiar. Jako
Īe dziaáalnoĞü koĞcielnych szkóá wyĪszych, jak to juĪ wczeĞniej
zostaáo ustalone, wypeánia podstawowe cele KoĞcioáa związane
z zadaniami nauczycielskimi, mogą byü ustalone zbiórki na cele
związane z dziaáalnoĞcią tych placówek. Zgodnie z dalszymi postanowieniami KPK 1983 ordynariusz miejsca moĪe nakazaü we
wszystkich koĞcioáach i kaplicach, nawet naleĪących do instytutów
zakonnych, które faktycznie na sposób staáy są dostĊpne dla wiernych, przeprowadzanie specjalnej zbiórki na okreĞlone cele parafialne, diecezjalne, krajowe i powszechne, którą nastĊpnie naleĪy
starannie przesáaü do kurii diecezjalnej41.
3. Samofinansowanie siĊ uczelni
Poza wyĪej wymienionymi sposobami kaĪda uczelnia, nie tylko
katolicka, pozyskuje Ğrodki potrzebne do jej wáaĞciwego funkcjo37
Zob. ustawa z dnia 3 wrzeĞnia 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynaáa
Stefana WyszyĔskiego w Warszawie.
38
Zob. ustawa z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu WarmiĔskoMazurskiego w Olsztynie.
39
Zob. ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego.
40
Por. KPK z 1983 r. (kan. 1260 w zw. z kan. 1259).
41
Por. tamĪe (kan. 1266).
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nowania, poprzez samodzielną dziaáalnoĞü. DziaáalnoĞü ta, w zaleĪnoĞci od konkretnych wáaĞciwoĞci uczelni, stopnia jej zaangaĪowania w dziaáalnoĞü gospodarczą, usáugową, wydawniczą lub badawczą, moĪe przynosiü odpowiednie dochody.
Prawodawstwo polskie okreĞla zasady, zgodnie z którymi uczelnia prowadzi samodzielną gospodarkĊ finansową w ramach Ğrodków
pochodzących z dotacji budĪetowych, przychodów uzyskiwanych
z tytuáu odpáatnie prowadzonej dziaáalnoĞci oraz wpáywów z innych
Ĩródeá, na podstawie planu rzeczowo-finansowego uwzglĊdniającego kierunki dziaáalnoĞci42. Zgodnie z tymi postanowieniami – jak
to juĪ wczeĞniej zostaáo powiedziane – dochody uczelni skáadają siĊ
ze Ğrodków pochodzących ze Ĩródeá zewnĊtrznych, tzw. dotacji,
oraz ze Ğrodków wáasnych, wypracowanych w róĪny sposób przez
samą uczelniĊ. Wszystkie te elementy skáadają siĊ na budĪet uczelni.
3.1. Wáasne fundacje
Instytucja fundacji znana jest zarówno w prawie kanonicznym
jak i Ğwieckim. Prawo kanoniczne definiuje fundacjĊ jako masĊ
majątkową, przekazaną na okreĞlony cel, która zgodnie z wolą ofiarodawcy ma sáuĪyü temuĪ celowi na staáe lub przez okreĞlony
czas43. Podobnie zostaáo to okreĞlone w KPK z 1983 r. Kodeks jednak rozróĪnia fundacje autonomiczne, mogące dziaáaü samodzielnie,
oraz fundacje nieautonomiczne44. Te drugie charakteryzują siĊ tym,
iĪ tworzy siĊ je przy jakiejĞ koĞcielnej osobie prawnej, która obowiązana jest troszczyü siĊ, aby z rocznych dochodów, jakie przynosi
fundacyjna masa majątkowa, byáy wypeániane przyjĊte zobowiązania fundacyjne45.
Na gruncie prawa polskiego prawo do zakáadania fundacji przez
koĞcielne osoby prawne unormowane zostaáo w art. 58 ustawy
o stosunku PaĔstwa do KoĞcioáa Katolickiego. Nadając takie
uprawnienie stwierdzono, iĪ do tych fundacji stosuje siĊ ogólne
42

§ 2. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1989 r. w sprawie
zasad gospodarki finansowej uczelni.
43
W. Wójcik, Dobra doczesne KoĞcioáa, w: Komentarz do kodeksu prawa kanonicznego, 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. NiezaleĪnie od nadzoru paĔstwowego,
nadzór nad dziaáalnoĞcią fundacji, zgodnie z przepisami polskiego
prawa, sprawuje koĞcielna osoba prawna, bĊdąca fundatorem lub
wskazana w statucie fundacji47.
WyĪej wymieniona ustawa normuje takĪe kwestiĊ likwidacji
tych fundacji w momencie, gdy w jej statucie nie zostaną zawarte
przepisy mówiące o postĊpowaniu w takim przypadku. Przewidziano w tym wypadku dwie sytuacje, po pierwsze w stosunku do jej
majątku znajdującego siĊ w kraju stosuje siĊ przepis art. 59 niniejszej ustawy, w brzmieniu:
„W razie zniesienia koĞcielnej osoby prawnej, jej majątek przechodzi na nadrzĊdną koĞcielną osobĊ prawną, a jeĪeli taka osoba nie
istnieje lub nie dziaáa w Polsce, majątek ten przechodzi na KonferencjĊ Episkopatu Polski lub KonferencjĊ WyĪszych PrzeáoĪonych
Zakonnych”48.
Drugim przypadkiem przewidzianym przez ustawĊ jest ten, gdy
majątek tej fundacji znajduje siĊ poza granicami kraju. W tej kwestii
decyzje podejmuje KEP lub wyĪszy przeáoĪony zakonny49.
KoĞcielne osoby prawne mogą zakáadaü fundacje. Do fundacji
tych stosuje siĊ prawo polskie. Zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy o fundacjach, mogą one byü ustanawiane dla realizacji
zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej
celów spoáecznie lub gospodarczo uĪytecznych, w szczególnoĞci
takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oĞwiata
i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc spoáeczna, ochrona
Ğrodowiska i zabytków50.
Zakres przedmiotowy przewidziany przez prawodawstwo polskie
w wyĪej wymienionej ustawie o fundacjach jest zupeánie zgodny
z potrzebami katolickich szkóá wyĪszych. Wydaje siĊ zatem, iĪ two46
Por. art. 58 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku paĔstwa do KoĞcioáa
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 29, poz. 154; por. J. Krukowski, Konkordat polski…, s. 185; H. Cioch, Prawo fundacyjne, Warszawa 2002,
s. 184-185.
47
TamĪe (art. 58 ust. 2).
48
TamĪe (art. 59).
49
TamĪe (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 przedsiĊwziĊü moĪe byü korzystnym i prawnie
uzasadnionym Ĩródáem dochodów kaĪdej uczelni.
3.2. Zbiórki publiczne
Ofiary skáadane przez wiernych naleĪą do podstawowych Ĩródeá
finansowania KoĞcioáa. W przypadku koĞcielnych szkóá wyĪszych,
ustalanie terminów tych zbiórek nie leĪy w kompetencji wáadz
uczelnianych, ale naleĪy do biskupów. JednakĪe przepisy prawa
polskiego przewidują moĪliwoĞü organizowania zbiórek publicznych na szczególne cele związane z dziaáalnoĞcią uczelni.
Uprawnienie dla takiej dziaáalnoĞci znajduje siĊ w art. 57 ust. 1
ustawy o stosunku PaĔstwa do KoĞcioáa Katolickiego, zgodnie
z którymi koĞcielne osoby prawne mają prawo do zbierania ofiar na
cele religijne, koĞcielną dziaáalnoĞü charytatywno-opiekuĔczą, naukową, oĞwiatową i wychowawczą oraz utrzymanie duchownych
i czáonków zakonów.
Zgodnie z art. 21. ust. 2 Konkordatu z 1993 r.: przepisy prawa
polskiego o zbiórkach publicznych nie mają zastosowania do zbierania ofiar na cele religijne, koĞcielną dziaáalnoĞü charytatywnoopiekuĔczą, naukową, oĞwiatową i wychowawczą oraz utrzymanie
duchownych i czáonków zakonów, jeĪeli odbywają siĊ w obrĊbie
terenów koĞcielnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznoĞciach
zwyczajowo przyjĊtych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie
ustalony.
Ponadto przepisy zawarte w Konkordacie z 1993 r. okreĞlają, iĪ
dziaáalnoĞü sáuĪąca celom oĞwiatowo-wychowawczym, podejmowana przez koĞcielne osoby prawne, jest zrównana pod wzglĊdnym
prawnym z dziaáalnoĞcią sáuĪącą analogicznym celom i prowadzoną
przez instytucje paĔstwowe51.
Ten typ dziaáalnoĞci, mogący sáuĪyü zaspokajaniu potrzeb finansowych uczelni, wprawdzie nie nadaje siĊ do utworzenia staáego
systemu pozyskiwania Ğrodków, niemniej jest to jedno z moĪliwych
Ĩródeá finansowania konkretnych przedsiĊwziĊü organizowanych
przez katolickie szkoáy wyĪsze.

51
Por. art. 22 ust. 1 Konkordatu; zob. J. Krukowski, KoĞcióá i paĔstwo…,
s. 324; TenĪe, 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 szkóá
wyĪszych jest naturalnym sposobem pozyskiwania dochodów przez
kaĪdą osobĊ prawną. Podstawowym przepisem dotyczącym tego
zagadnienia jest kan. 1299 §1, zgodnie z którym ten, który z prawa
naturalnego i kanonicznego moĪe swobodnie rozporządzaü swoimi
dobrami, moĪe równieĪ przeznaczyü swój majątek na cele poboĪne,
czy to aktem miĊdzy Īyjącymi, czy teĪ testamentem52. Posáugując
siĊ powyĪszym rozróĪnieniem, katolickie szkoáy wyĪsze posiadają
moĪliwoĞü pozyskiwania Ğrodków, zarówno otrzymując je w postaci
darowizn, jak i zapisów testamentowych. Podstawowe uprawnienie
do wykorzystywania powyĪszego przepisu zawarte jest w konkordacie z 1993 r. Znajduje siĊ ono w art. 23, zgodnie z którym koĞcielne
osoby prawne mogą zgodnie z przepisami prawa polskiego nabywaü, posiadaü, uĪytkowaü i zbywaü mienie nieruchome i ruchome
oraz nabywaü i zbywaü prawa majątkowe53.
W stosunku do zapisów kwestiĊ ich formy sankcjonują przepisy
kodeksu cywilnego, znajdujące siĊ w jego czwartej ksiĊdze, zatytuáowanej „spadki” i obejmującej artykuáy 922-108854. Wedáug polskiego Kodeksu cywilnego rozporządziü majątkiem na wypadek
Ğmierci moĪna jedynie przez testament, sporządzony Ğwiadomie
i swobodnie przez spadkodawcĊ55.
Unormowania dotyczące darowizn, w tym takĪe przeznaczonych
na cele katolickich szkóá wyĪszych, zawarte są w art. 888-902 Kodeksu Cywilnego56.
3.4. Dochody uzyskiwane z tytuáu prowadzenia dziaáalnoĞci
badawczej, dydaktycznej, usáugowej, wydawniczej i gospodarczej
Jednym ze sposobów pozyskiwania funduszy dla katolickich
szkóá wyĪszych są dochody uzyskiwane z tytuáu prowadzenia przez
52

Por. KPK z 1983 r. (kan. 1299 § 1).
Por. art. 23 Konkordatu; zob. teĪ J. Krukowski, KoĞcióá i paĔstwo…., s. 326.
54
Zob. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz.
93 z póĨn. zm.
55
Szerzej na ten temat T. Pawluk, Dobra doczesne KoĞcioáa, w: Prawo
kanoniczne wedáug kodeksu Jana Pawáa II, Olsztyn 1990, s. 55-57. Zob. KC, art.
941-958.
56
Zob. KC, art. 888-922.
53
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tą uczelniĊ róĪnorakiej dziaáalnoĞci. Dochody te zaleĪą od form tej
dziaáalnoĞci. Formy tej dziaáalnoĞci uzaleĪnione są od charakteru
uczelni i jej profilu. W zaleĪnoĞci od tego, czy uczelnia jest profilu
humanistycznego, czy raczej technicznego, moĪna poszukiwaü innych, specyficznych Ĩródeá samofinansowania. Ponadto istotnym
czynnikiem, powodującym wzrost tych moĪliwoĞci, jest zaplecze
uczelni, czyli wszelkiego rodzaju zakáady.
W ostatnich latach na wiĊkszoĞci uczelni utworzono studia zaoczne i wieczorowe. Ten typ prowadzenia dziaáalnoĞci dydaktycznej, z racji odpáatnoĞci, jest nieraz znaczącym Ĩródáem dochodów
uczelni. Kwestia ta zostaáa uregulowana w § 6 ust. 2 rozporządzenia
Rady Ministrów dnia 17 sierpnia 1991 r. w sprawie gospodarki finansowej uczelni. Zgodnie z wyĪej przytoczonym paragrafem do
przychodów z dziaáalnoĞci dydaktycznej zalicza siĊ w szczególnoĞci
naleĪnoĞci z tytuáu:
1) opáat za zajĊcia dydaktyczne,
2) opáat za ksztaácenie osób nie bĊdących obywatelami polskimi57.
Poza tymi unormowaniami rozporządzenie to przewiduje takĪe
pobieranie opáat za:
1) zajĊcia na studiach dziennych w przypadku ich powtarzania
spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce,
2) studia zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne,
3) studia podyplomowe i inne formy ksztaácenia58.
Uczelnie, do których wyĪej przytoczone unormowania nie mają
zastosowania, zazwyczaj zamieszczają podobne unormowania we
wáasnych statutach, zgodnie z ogólną zasadą przystosowywania ich
dziaáalnoĞci zewnĊtrznej do warunków panujących w systemach
paĔstw, w których funkcjonują.
ħródáem pozyskiwania Ğrodków finansowych jest takĪe Ğwiadczenie usáug. Mogą one polegaü na Ğwiadczeniu usáug dla innych
podmiotów. SpoĞród wielu, najczĊĞciej wykonywanymi usáugami, są:
1) usáugi wydawnicze,
2) usáugi poligraficzne,
57

§ 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej
uczelni.
58
TamĪe (§ 8).
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3) udostĊpnianie hoteli akademickich w okresach wakacyjnych,
4) wynajmowanie pomieszczeĔ naleĪących do uczelni.
Poza usáugami mającymi charakter gospodarczy, tzn. taki, który
zasadniczo wykracza poza ramy podstawowego zakresu dziaáalnoĞci
uczelni, katolickie szkoáy wyĪsze, tak jak inne uczelnie wyĪsze,
mogą Ğwiadczyü usáugi dodatkowe związane z dydaktyczną dziaáalnoĞcią, dodatkowo rozszerzając zakres moĪliwoĞci ksztaácenia spoáeczeĔstwa, nie objĊtych programem studiów.
ZakoĔczenie
PowyĪszy artykuá miaá za zadanie przedstawienie sposobów finansowania katolickich szkóá wyĪszych w Polsce. Problem ten jest
záoĪony, poniewaĪ opiera siĊ na dwóch páaszczyznach prawnych,
z których kaĪda stanowi osobny i autonomiczny system. Szczególny
nacisk poáoĪony zostaá na poszukiwanie nowych Ĩródeá finansowania, związanych z przemianami w dziaáalnoĞci tych placówek i moĪliwoĞcią wiĊkszej organizacji Ğrodków finansowych.
Finansowanie katolickich szkóá wyĪszych stanowi podáoĪe wielu
sporów. CzĊsto spotyka siĊ opiniĊ, Īe Ğrodki finansowe na utrzymanie tych uczelni i ich personelu powinny pochodziü wyáącznie
z kasy KoĞcioáa. Jest to zasadniczy báąd, bĊdący w konflikcie zarówno z prawem paĔstwowym, jak i stosunkami spoáecznymi. Józef
Krukowski w ksiąĪce pt. KoĞcióá i PaĔstwo podaje nastĊpujący
przykáad takiego dziaáania: Komentatorzy konkordatu z 1993 roku
w okresie debaty nad jego ratyfikacją usiáowali zastraszyü opiniĊ
publiczną, iĪ konkordat wprowadza nowe obciąĪenia finansowe
z budĪetu paĔstwowego na rzecz instytucji koĞcielnych i utrzymania
duchowieĔstwa. Opinie tego rodzaju byáy jednak oderwane od treĞci
przepisów Konkordatu polskiego. Konkordat ten nie wprowadza
bowiem – poza dotacjami na rzecz PAT – nowych zobowiązaĔ
finansowych poza juĪ istniejącymi59.
Obecnie najwaĪniejsze zasady dotyczące finansowania katolickich szkóá wyĪszych zostaáy uregulowane w Konkordacie zawartym
59
Por. J. Krukowski, KoĞcióá i paĔstwo…, s. 325, zob. ustawa z dnia 17 maja
1989 r. o stosunku paĔstwa do KoĞcioáa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budĪetu paĔstwa.
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pomiĊdzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z 1993 r.
Jest to realizacja konstytucyjnej zasady wspóádziaáania PaĔstwa
i KoĞcioáa w realizacji dobra wspólnego, zgodnie z którą wspóádziaáanie pomiĊdzy PaĔstwem i KoĞcioáem moĪe byü bardziej skuteczne, gdy zostanie uzgodnione w formie dwustronnej umowy, zwanej
konkordatem60.
Konkordat jest efektem dopracowania stosunków pomiĊdzy PaĔstwem a KoĞcioáem. Stanowią one podstawĊ do wykonalnoĞci innych aktów prawa polskiego, dotyczących szkóá wyĪszych. PowyĪszy artykuá przedstawia w skrócie zastosowanie tych unormowaĔ.
W wielu wypadkach mechanizmy te dziaáają dobrze, inne potrzebują
jeszcze dopracowania i wprowadzenia w Īycie. Okres ostatnich
trzynastu lat jest wyraĨnym przeáomem w stosunkach PaĔstwo –
KoĞcióá. Wraz z przemianami ustrojowymi w Polsce zmieniają siĊ
takĪe warunki dziaáania koĞcielnych szkóá wyĪszych. Tworzą siĊ
moĪliwoĞci rozwoju ich dziaáalnoĞci naukowej, dydaktycznej i wychowawczej, a zatem wypeániania posáannictwa, które jest ich celem
i moĪe byü przeprowadzone jedynie poprzez peániĊ poznania fides et
ratio, czyli poznania nie tylko za pomocą 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. teĪ J. Krukowski,
Konkordat polski…, s. 67-72.
61
Por. Jan Paweá II, Encyklika Fides et Ratio, AAS 1(1999), s. 5-88.

Studia z Prawa Wyznaniowego
Tom V – 2002

Piotr Zakrzewski
Lublin

Udziaá osób duchownych w tworzeniu
spóádzielni w Wielkopolsce w XIX i w początkach
XX wieku
Historia ruchu spóádzielczego liczy sobie ponad 150 lat. Nie
zawsze uĞwiadamiamy sobie, jak wielki wpáyw na jego ostateczny
ksztaát wywaráo chrzeĞcijaĔstwo oraz jak wiele osób duchownych
i Ğwieckich chrzeĞcijan braáo czynny udziaá w zakáadaniu i tworzeniu pierwszych spóádzielni. Niniejsze opracowanie stawia sobie za
cel przybliĪyü te zagadnienia.
1. OkolicznoĞci powstania ruchu spóádzielczego
Koniec XVIII i caáy XIX wiek byá okresem gwaátownych przemian spoáeczno-gospodarczych. Nastąpiáo wówczas ostateczne
odejĞcie od ustroju feudalnego, dokonaáa siĊ równieĪ rewolucja
przemysáowa. DziĊki wynalezieniu maszyn zostaáy stworzone nowe
warunki do prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej. Zmianom gospodarczym towarzyszyáy przemiany w sferze spoáecznej przejawiające siĊ m.in. w powstaniu nowej warstwy spoáecznej – robotników.
Na ksztaát paĔstw europejskich wpáyw miaáa idea skrajnego liberalizmu. Zgodnie z nią funkcje paĔstwa zostaáy ograniczone jedynie do
zagwarantowania jednostkom moĪliwoĞci korzystania z przysáugującej im wolnoĞci. Przeniesienie idei niczym nieskrĊpowanej wolnoĞci równieĪ na stosunki miĊdzy pracodawcą a pracownikiem doprowadziáo do nĊdzy rzesz robotników.
Nie moĪe dziwiü, Īe taki ksztaát stosunków spoáecznych budziá
reakcjĊ. Powstawaáy liczne koncepcje naprawy tego stanu rzeczy.
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Przykáadem ich byáy poglądy R. Owena (1771-1858) i K. Fouriera
(1772-1837), które są uwaĪane za podwalinĊ powstaáej póĨniej myĞli spóádzielczej1. NastĊpcy wspomnianych myĞlicieli upatrywali
szansy na poprawĊ warunków bytu szerokich warstw spoáecznych w
tworzącym siĊ wówczas ruchu spóádzielczym.
2. Wpáyw chrzeĞcijaĔstwa na ksztaát ruchu spóádzielczego
DuĪy wpáyw na ksztaát ruchu spóádzielczego wywaráo chrzeĞcijaĔstwo, bĊdąc jednym z czynników ksztaátujących ten ruch. Wybitny przedwojenny dziaáacz spóádzielczy S. Wojciechowski tak odniósá siĊ do tego zagadnienia: „Niepodobna wytáumaczyü wielu
zjawisk ruchu spóádzielczego, jego zasad organizacyjnych i gospodarczych, jeĪeli przy badaniu przyczyn ich powstania nie uwzglĊdnimy potĊĪnego wpáywu, jaki wywaráo nowe apostolstwo chrzeĞcijaĔstwa”2. „Ruch spóádzielczy powstaá nie z czysto przyrodniczego
instynktu áączenia siĊ dla walki o byt ani z rozumnego obrachunku
strat i zysków, jakie daje spóádzielnia, ale z wciąĪ potĊĪniejącej
wiĊzi moralnej, z religijnych pierwiastków miáoĞci bliĨniego, podnoszącej godnoĞü czáowieka i wkáadającej na wszystkich obowiązek
sáuĪenia wszystkim. «CzyĔcie dobrze, nie spodziewając siĊ za to
Īadnego doczesnego zysku». Z tych wskazaĔ Ğwiadomie czy bezwiednie czerpali energiĊ duchową wszyscy pionierzy ruchu spóádzielczego dla peánienia osobistych poĞwiĊceĔ borykania siĊ
z ciemnotą i sobkostwem otoczenia”3. ChrzeĞcijaĔstwo zawsze podkreĞlaáo godnoĞü czáowieka, solidarnoĞü miĊdzyludzką, idąc za sáowami Chrystusa: „BĊdziesz miáowaá bliĨniego swego jak siebie
samego”4. Instytucja spóádzielni staáa siĊ dogodnym instrumentem
1
Z. Chmielewski, PodrĊcznik spóádzielczoĞci, Warszawa 1937, s. 19, 20-21.
Por. K. Boczer, SpóádzielczoĞü, Warszawa 1979, s. 49 nn.; S. Wojciechowski, Ruch
spóádzielczy, Warszawa 1930, s. 8.
2
S. Wojciechowski, Ruch spóádzielczy, s. 52; por. tenĪe, Historia spóádzielczoĞci polskiej do roku 1914, Warszawa 1939, s. 7; K. Boczar (dz. cyt., s. 47-48) marginalizuje wpáyw chrzeĞcijaĔstwa na ksztaát ruchu spóádzielczego. Autor ten
stwierdza: „[...] powszechny nurt zakáadania spóádzielni zrodziá siĊ pod wpáywem
oddziaáywania ideologii socjalizmu utopijnego [...]”. „Pewną rolĊ odegraáy tu równieĪ momenty etyczne wnoszone przez dziaáaczy związanych z chrzeĞcijaĔskimi
systemami religijnymi. NajwiĊkszy byá jednak wpáyw socjalistów utopijnych.”
3
S. Wojciechowski, Ruch spóádzielczy, s. 65.
4
Mt 22, 39
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do niesienia pomocy sáabszym, znoszenia róĪnic miĊdzy pracą
i kapitaáem, walki z indywidualizmem i egoizmem. Zwróümy uwagĊ, Īe w prawie spóádzielczym róĪnych paĔstw akceptowana jest
powszechnie zasada „otwartych drzwi”, która oznacza, Īe kaĪdy
moĪe przystąpiü do spóádzielni i w konsekwencji partycypowaü w
korzyĞciach przez nią przynoszonych. Rozwiązanie to jest przykáadem przejawu walki z egoizmem na obszarze prawa spóádzielczego.
Podobne znaczenie naleĪy przypisaü istniejącej w prawie spóádzielczym koncepcji niepodzielnoĞci majątku spóádzielni.
W wielu krajach osoby duchowne i chrzeĞcijanie Ğwieccy zakáadali pierwsze spóádzielnie, chcąc w ten sposób walczyü z istniejącą
biedą. Inspirowani nauką ewangelii zamierzali przenieĞü jej idee w
Īycie gospodarcze. W Anglii doniosáy wpáyw na uksztaátowanie siĊ
ruchu spóádzielczego wywarli purytanie i kwakrzy w osobie J. Bellersa (1654-1725), oraz ruch chrzeĞcijaĔskich socjalistów, na którego czele stali m.in. protestanccy duchowni, pastorzy J. F. D. Maurice (1805-1872) i Ch. Kingsley (1819-1875). Postulowali oni m.in.
praktykowanie braterstwa spoáecznego na polu dziaáalnoĞci gospodarczej. We Francji dziaáaá przeor H. F. R. Lamennais (1782-1854)
oraz katolicki pisarz F. Buches (1796-1865), który postulowaá tworzenie w spóádzielniach niepodzielnego majątku. W Niemczech
swoją dziaáalnoĞü rozpocząá F. W. Raiffeisen (1818-1888), który
gáĊboko do serca wziąá sobie naukĊ Chrystusa. F. W. Raiffeisen tak
mówiá o prowadzonej przez siebie dziaáalnoĞci spóádzielczej:
„ChrzeĞcijaĔska miáoĞü bliĨniego – zrodziáa mnie przypisywane
instytucje, w niej tkwi istota caáej organizacji, fundamentem jej są
sáowa Chrystusa: cokolwiek uczyniliĞcie jednemu z tych braci najmniejszych, mnie uczyniliĞcie. Bez siá moralnych tj. bez poznania
naszych obowiązków w stosunku do Boga i naszych bliĨnich, jak
naucza chrzeĞcijaĔstwo i bez szczerych chĊci wypeániania tych
obowiązków, zupeánie niemoĪliwy jest rozwój spóádzielni kredytowych5”. W Polsce dziaáaá ksiądz Staisáaw Staszic (1775-1826).
5

Cyt. za: S. Wojciechowski, Ruch spóádzielczy, s. 63-64. Por. takĪe: A. Maliszewski, Dylematy polskiej spóádzielczoĞci, „Spóádzielczy Kwartalnik Naukowy”
1989 nr 4, s. 28; M. Doskocz, Raiffeisen-Stefczyk-Kampelik, Warszawa 1929, s. 1516, 89; A. Górnicz, Franciszek Stefczyk. ĩycie, poglądy, dziaáalnoĞü. Warszawa
1976, s. 74-76; S. OchociĔski, Podstawy i zasady wielkopolskiej spóádzielczoĞci
kredytowej do roku 1918, PoznaĔ 1965, s. 33 (autor podkreĞla, Īe zasady spóádzielczoĞci kredytowej F. W. Raiffeisena oparte zostaáy na zasadach chrzeĞcijaĔskiej
moralnoĞci).
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Stwierdziá on miĊdzy innymi: „Ten kto przez swoje Īycie poprawiá
i udoskonaliá los wspóáczesnych lub caáych plemion nastĊpnych, ten
dopeániá caákowicie swojego przeznaczenia, istnienia”6. Wybitny
dziaáacz spóádzielczy ksiądz Augustyn Szamarzewski (1832-1891)
stwierdziá miĊdzy innymi: „Kapáan powinien podnosiü moralnoĞü
nie tylko nauką ale takĪe Ğrodkami materialnymi”7. Franciszek
Stefczyk (1861-1924) takĪe przyznawaá siĊ do chrzeĞcijaĔskiej inspiracji prowadzonej przez siebie dziaáalnoĞci spóádzielczej. ĝwiadczą o tym jego sáowa: „Do dĨwigniĊcia kultury gospodarczej i spoáecznej na poziom przykazania miáoĞci bliĨniego zdąĪają wszystkie
narody cywilizowane przez ruch spóádzielczy”8. W Czechosáowacji
takim chrzeĞcijaĔskim pionierem spóádzielczoĞci byá katolik gáĊbokiej wiary F. C. Kampelik9.
To zaangaĪowanie duchownych katolickich i Ğwieckich katolików znalazáo poparcie w oficjalnym dokumencie Stolicy Apostolskiej. W wydanej w 1889 r. Encyklice Rerum Novarum Leon XIII
odnosi siĊ do narastającego przez caáy XIX w. konfliktu miĊdzy
pracą a kapitaáem. Leon XIII zauwaĪa m.in., Īe áagodzenie tego
konfliktu moĪe siĊ równieĪ dokonaü poprzez zakáadanie przez osoby
prywatne organizacji. Chodziáo tu zwáaszcza o związki zawodowe,
ale nie tylko. Leon XIII zauwaĪa, Īe pracodawcy i pracobiorcy mogą duĪo zrobiü dla wyjĞcia tych ostatnich z ubóstwa za poĞrednictwem urządzeĔ takich jak towarzystwa wzajemnej pomocy [podkr.
moje P. Z.] 10. Leon XIII popiera wspóádziaáanie osób prywatnych
i opowiada siĊ za swobodą zakáadania takich organizacji11. PodkreĞla równieĪ, iĪ sáowem i czynem biskupi, a wraz z nimi caáe duchowieĔstwo, winno wspieraü zakáadanie tych organizacji dbając o ich
aspekt moralny12. Zwrócono równieĪ uwagĊ, Īe wiele osób Ğwiec6

Z. Chmielewski, dz. cyt., s. 22.
Cyt. za: S. Wojciechowski, Ruch spóádzielczy, s. 64.
Cyt. za: M. Doskocz, dz. cyt., s. 40.
9
TamĪe, s. 70, 89.
10
Leon XIII Encyklika Rerum Novarum, w: Dokumenty Nauki Spoáecznej KoĞcioáa, cz. 1, red. M. Radwan, L. Dyczewski, przedmowa M. Krzaklewski, wprowadzenie J. Majka, Lublin 1996, s. 86 pkt 36. Wydaje siĊ, Īe w przywoáanej wypowiedzi chodziáo wáaĞnie o spóádzielnie, które wówczas okreĞlano m.in. mianem
towarzystw wzajemnej pomocy.
11
TamĪe, s. 86-87, nr 37-38.
12
TamĪe, s. 89, nr 39-41. Por. takĪe K. Zimmermann, Kilka zdaĔ o potrzebie
dziaáalnoĞci spoáecznej duchowieĔstwa, PoznaĔ 1906, s. 14, 46, 58 (autor bĊdący
osobą duchowną stwierdza, Īe dziaáalnoĞü spoáeczna duchowieĔstwa w KsiĊstwie
7
8
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kich zaangaĪowaáo siĊ w tworzenie takich stowarzyszeĔ, aby robotnicy mieli nie tylko doraĨne korzyĞci, ale i bezpieczną przyszáoĞü13.
3. Pierwsze zwiastuny organizacji spóádzielczych
na ziemiach polskich
JuĪ w 1715 r. ksiądz Jordan zaáoĪyá ZakáadkĊ na sprzedaj bĊdącą
kasą udzielającą tanich poĪyczek, których zwrot gwarantowaáa caáa
gromada14. Natomiast ksiądz Stanisáaw Staszic utworzyá faktycznie
w 1816 r. Hrubieszowskie Towarzystwo Rolniczego Ratowania siĊ
Wspólnie w NieszczĊĞciach15. Zostaáo ono wyposaĪone w majątek
przez fundatora, który stworzyá równieĪ akt prawny bĊdący podstawą jej dziaáania. Po szeĞciu latach wstĊpnej dziaáalnoĞci zatwierdzony zostaá statut Towarzystwa przez Aleksandra I jako króla Polski
i od tego momentu Towarzystwo zaczĊáo oficjalną dziaáalnoĞü.
Towarzystwo miaáo na celu ratowanie siĊ w nieszczĊĞciach, udoskonalanie przemysáu i rolnictwa a takĪe realizacjĊ celów spoáecznych. Towarzystwo posiadaáo osobowoĞü prawną. Na jej czele staáa
Rada Gospodarcza z doĪywotnim prezesem. Pozostaáych szeĞciu
czáonków rady wybierali czáonkowie towarzystwa na okres 4 lat w
wyborach poĞrednich. Statut towarzystwa okreĞlaá wymagania dla
kandydatów na czáonków rady.
Czáonkowie towarzystwa zobowiązali siĊ do niego naleĪeü.
Obowiązek taki zostaá równieĪ naáoĪony na ich spadkobierców.
W zamian czáonkowie mieli prawo do posiadania ziemi, którego nie
moĪna byáo ich pozbawiü poza przypadkami okreĞlonymi w statucie
towarzystwa. Prawo do posiadanej ziemi mogáo zostaü przeniesione
PoznaĔskim to podtrzymywanie kóáek rolniczych, zakáadanie spóáek zarobkowych.
W innym miejscu zaĞ autor stwierdza, Īe duchowieĔstwo winno pomóc tym instytucjom, tzn. tworzyü je, otaczaü opieką i pomocą.)
13
TamĪe, s. 89, nr 41.
14
S. Wojciechowski, Historia spóádzielczoĞci, s. 7.
15
Por. J. Mazurkiewicz, Zarys dziejów Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego, 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, ZamoĞü 1921, s. 6 nn.; Z. Chmielewski,
dz. cyt., s. 24-25; S. Wojciechowski, Historia spóádzielczoĞci, s. 12 nn.; F. Stefczyk,
Początki i ogólne warunki rozwoju spóádzielczoĞci w Polsce. Z przedmową F. Bujaka i portretami autora, Kraków 1925, s. 2 nn.; S. Inglot, w: Zarys historii polskiego
ruchu spóádzielczego, cz. I do 1918 r., red. S. Inglot, s. 26-28.
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na innego czáonka po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez radĊ
gospodarczą. Czáonkowie mieli równieĪ prawo wspóákorzystania
z áąk, pastwisk, lasów. Mogli siĊ równieĪ zwracaü do towarzystwa
o pomoc w przypadkach szczególnych.
Czáonkowie towarzystwa byli zobowiązani uiszczaü stosowne
Ğwiadczenia w naturze sáuĪące realizacji celów towarzystwa. Statut
przewidywaá moĪliwoĞü wykluczenia czáonka z towarzystwa w
przypadku popeánienia czynu niemoralnego, np. kradzieĪy, podpalenia. W takim przypadku traciá on prawo do posiadania gruntu i inne
prawa wynikające z przynaleĪnoĞci do towarzystwa.
Realizacja celu towarzystwa polegająca na wspólnym ratowaniu
siĊ w nieszczĊĞciach przejawiaáa siĊ przede wszystkim w ten sposób, iĪ czáonkowie byli obowiązani udzieliü pomocy innym czáonkom w przypadku zajĞcia takich zdarzeĔ, jak nieurodzaj, klĊska
gáodu itp. W tym celu czáonkowie towarzystwa obowiązani byli
tworzyü magazyny zboĪowe. Odpowiadali oni równieĪ solidarnie za
zobowiązania publiczne, co miaáo przyczyniaü siĊ do wytworzenia
miĊdzy nimi solidarnoĞci.
Z kolei realizacja celu, którym miaá byü rozwój rolnictwa
i przemysáu, sprowadzaáa siĊ do utrzymywania banku, który czerpaá
dochody z zapisu uczynionego przez ks. S. Staszica i dochodów
towarzystwa powstaáych w wyniku dziaáalnoĞci máynów i karczm
naleĪących do towarzystwa. Z uzyskanych w ten sposób Ğrodków
bank udzielaá poĪyczek w celu udoskonalenia rolnictwa, zakáadania
przedsiĊbiorstw i prowadzenia handlu, budowy domów murowanych.
Realizacja celów spoáecznych towarzystwa polegaáa na organizacji opieki nad starszymi, sierotami, utrzymywaniu lekarza, piĊciu
szkóá, udzielaniu stypendiów dla uczniów szkóá wyĪszych.
W towarzystwie ks. S. Staszica moĪna dostrzec rozwiązania charakterystyczne dla spóádzielni. Chodzi tu o element solidarnej
wspóápracy, rezygnacjĊ z pomocy paĔstwa, samorządnoĞü czáonków, realizacjĊ celów spoáecznych (porównaj art. 1 § 2 ustawy Prawo Spóádzielcze). Nie moĪe dziwiü, Īe wybitni przedstawiciele polskiego ruchu spóádzielczego uwaĪają ks. S. Staszica za ojca polskiej
spóádzielczoĞci16. W inicjatywie ks. S. Staszica wystĊpuje aspekt
16
F. Stefczyk, dz. cyt., s. 2; S. Wojciechowski, Historia spóádzielczoĞci, s. 13;
tenĪe, Ruch spóádzielczy, s. 11; Z. Chmielewski, dz. cyt., s. 22-23, 25; S. Inglot, w:
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filantropijny przejawiający siĊ w tym, Īe to fundator wyposaĪyá
towarzystwo w majątek. PóĨniejsze spóádzielnie nie opieraáy siĊ juĪ
na takim zaáoĪeniu. Jednak w pierwszych organizacjach, które zwykáo siĊ uwaĪaü za zwiastuny spóádzielni, element dobroczynnoĞci
wystĊpowaá niemal zawsze.
4. Początki ruchu spóádzielczego w Wielkopolsce w XIX w.
NaleĪy przypomnieü, Īe w okresie powstawania ruchu spóádzielczego Polska pozostawaáa pod zaborami. Najdynamiczniej
i najwczeĞniej na ziemiach polskich rozwinĊáy siĊ polskie spóádzielnie w zaborze pruskim. Wpáyw na to miaáy miĊdzy innymi idee
spóádzielcze gáoszone przez twórcĊ niemieckiego ruchu spóádzielczego H. Schulzego z Delitzsch (1808-1883). Nie moĪe to dziwiü skoro znaczna czĊĞü obszaru Polski wchodziáa w skáad paĔstwa
niemieckiego. Sam Schulze przebywaá kilka miesiĊcy w miasteczku
WrzeĞnia w PoznaĔskiem. Polska inteligencja upatrywaáa w ruchu
spóádzielczym szans na gospodarcze podniesienie ludnoĞci polskiej.
Miaá to byü takĪe sposób jej ochrony przed naporem lepiej zorganizowanego i bogatszego spoáeczeĔstwa niemieckiego. Szybkiemu
rozwojowi ruchu spóádzielczego pod Zaborem Pruskim sprzyjaá
równieĪ wysoki poziom aktów prawnych dotyczących spóádzielni.
W Prusach bardzo wczeĞnie zostaáy stworzone przepisy regulujące
sytuacjĊ prawną spóádzielni. JuĪ 27 marca 1867 r. Parlament Pruski
uchwaliá ustawĊ dotyczącą prawnoprywatnej pozycji spóádzielni
zarobkowych i gospodarczych, która zostaáa nastĊpnie zastąpiona
przez ustawĊ o spóádzielniach zarobkowych i gospodarczych uchwaloną 1 maja 1889 r.17. Projekt pierwszej z wymienionych ustaw zostaá przygotowany przez H. Schulza i po niewielkich zmianach staá
siĊ obowiązującym prawem. Druga z wymienionych ustaw byáa
rewizją pierwszej i zostaáa zmieniona stosownie do wskazówek,

Zarys historii polskiego ruchu spóádzielczego, s. 38; R. Kusztelan, Rodowód spóáek
ludowych. Przyczynek do powstania i rozwoju spóánictwa ludowego w b. Dzielnicy
pruskiej do 1918 r., PoznaĔ 1926, s. 15.
17
F. Stefczyk, dz. cyt., s. 8. Por. R. Bierzanek, Prawo spóádzielcze w zarysie,
Warszawa 1989, s. 22.
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jakie H. Schulze pozostawiá po swojej Ğmierci18. Jedynie w Anglii
wczeĞniej uchwalono ustawĊ spóádzielczą o stowarzyszeniach gospodarczych i przezornoĞciowych (Industrial and Provident Socites
– 1852 r.), na której H. Schulze wzorowaá siĊ tworząc projekt ustawy niemieckiej19. Stan prawny w zaborze austryjackim, a zwáaszcza
rosyjskim, nie byá tak zadowalający20.
Zanim przejdziemy do omówienia zagadnienia rozwoju polskich
spóádzielni w Zaborze Pruskim, naleĪy zwróciü uwagĊ na fakt,
Īe wówczas na okreĞlenie spóádzielni uĪywano innych terminów.
W uĪyciu byáy takie nazwy jak: spóáki poĪyczkowe, kasy, towarzystwa i konsumy21. Termin spóádzielnia pojawiá siĊ dopiero w ustawie o spóádzielniach z 1920 r.22.
Jedną z pierwszych spóádzielni byáa zaáoĪona w 1850 r. w ĝremie Spóáka dla OszczĊdnoĞci i PoĪyczek Wekslowych. W nastĊpnych latach powstawaáy takĪe inne. Jednak z uwagi na braki organizacyjne i finansowe te pierwsze spóádzielnie szybko upadaáy23.
Pierwszą, jak siĊ okazaáo, trwale zorganizowaną spóádzielnią byáo
zaáoĪone w 1861 r. Towarzystwo PoĪyczkowe dla Przemysáowców
Miasta Poznania24. Wobec braku odpowiedniej ustawy towarzystwo
18
W. WygodziĔski, Das Genossenschaftswesen in Deutschland, Berlin-Lipsk
1911, s. 32, 33.
19
M. Wrzoáek-RomaĔczuk, Rejestr spóádzielni. Zagadnienia materialne i procesowe, Warszawa 1986, s. 13. Por. R. Bierzanek, dz. cyt., s. 20-21.
20
W Austrii obowiązywaáa uchwalona 9 kwietnia 1873 r. ustawa o stowarzyszeniach zarobkowych i gospodarczych. Jak stwierdza F. Stefczyk (dz. cyt., s. 3),
ustawa ta dopuszczaáa do licznych naduĪyü, co nie byáo zachĊtą do tworzenia spóádzielni. Najgorsza sytuacja panowaáa jednak w Rosji. Początkowo nie byáo tam
ustaw dotyczących spóádzielni. Dopiero w 1895 r. wydano ustawĊ dla spóádzielni
kredytowych i urządzeĔ drobnego kredytu, rozbudowaną nastĊpnie w 1905 r. Ten
niezadowalający stan byá potĊgowany przez fakt, iĪ przy zakáadaniu osób prawnych
obowiązywaá system koncesyjny. Do zaáoĪenia spóádzielni potrzebna byáa zgoda
wáadz centralnych w Petersburgu. Cyt. za F. Stefczyk, dz. cyt., s. 8-9. Por. takĪe:
R. Bierzanek, s. 23, 26-27; S. Piechowicz, w: Zarys historii polskiego ruchu spóádzielczego, s. 234.
21
Por. S. OchociĔski, dz. cyt., s. 68.
22
Ustawa z dnia 29 paĨdziernika 1920 r. o spóádzielniach, tekst jednolity
Dz. U. z 1934 r. Nr 55, poz. 495.
23
S. Wojciechowski, Historia spóádzielczoĞci, s. 44; F. Stefczyk, dz. cyt.,
s. 6, 10.
24
S. Wojciechowski, Historia spóádzielczoĞci, s. 44; F. Stefczyk, dz. cyt., s. 6,
10; K. Boczar, s. 77; A. Galos, w: Zarys historii polskiego ruchu spóádzielczego,
s. 89-90; P. Spandowski, Z praktyki spóáek, PoznaĔ 1917, s. 4; W. Tomaszewski,
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zorganizowane zostaáo w oparciu o prywatne kontrakty zawierane
miĊdzy czáonkami. Przykáadowo, czáonkowie porĊczali za zobowiązania towarzystwa. Dopiero wejĞcie w Īycie ustawy o prywatnoprawnej pozycji spóádzielni z 1867 r. pozwoliáo na zmianĊ tej sytuacji. Od tego momentu spóádzielnie prowadziáy dziaáalnoĞü na podstawie wspomnianego aktu prawnego. Z tego teĪ wzglĊdu w 1871 r.
zmieniono statut Towarzystwa PoĪyczkowego dla Przemysáowców
Miasta Poznania dostosowując go do nowej ustawy. W ciągu 10 lat
od momentu zawiązania towarzystwa powstaáo áącznie 38 spóáek
poĪyczkowych. W Wielkopolsce rozwijaáy siĊ gáównie spóáki kredytowe i rolnicze, rzadko reprezentowane byáy konsumy (spóádzielnie spoĪywców). Obawiano siĊ bowiem, Īe mogáyby one stwarzaü
zagroĪenie dla polskich kupców. Wobec liczebnego rozwoju spóáek
w 1871 r. doprowadzono do zawiązania centrali spóádzielczej –
Związku Spóáek Zarobkowych Polskich25. Związek, podobnie jak
caáy ruch spóádzielczy, byá organizacją wyáącznie polską. Do
Związku Spóáek Zarobkowych Polskich naleĪaáy zrzeszone w niej
spóáki kredytowe. Stawiaá on sobie m.in. za cel: dalsze rozpowszechnienie spóáek, ich doskonalenie organizacyjne, ochronĊ
wspólnych interesów spóáek. Organami związku byáy: walne zebranie delegatów spóáek zwane sejmikiem, komitet gáówny i patron.
Sejmik obradowaá raz w roku, zawsze w innym mieĞcie, a dopiero
od 1907 r. tylko w Poznaniu. Czáonków komitetu wybieraáo walne
zebranie delegatów związku na trzyletnią kadencjĊ. Komitet gáówny
skáadaá siĊ z szeĞciu osób. Do jego zadaĔ naleĪaáo m.in.: wybieranie
przewodniczącego i sekretarza, kandydata na patrona, zawieranie
umów z patronem i wyznaczanie mu wynagrodzenia, wyznaczanie
dnia i zatwierdzanie porządku obrad na sejmikach, decydowanie
o przyjĊciu do związku zgáaszających siĊ spóáek26. Patron miaá m.in.
za zadanie: pilnowaü interesów spóáek, przyczyniaü siĊ do ich rozpowszechniania, sáuĪyü radą, wizytowaü spóáki i prowadziü dziaáal-

Rozwój polskich spóáek zarobkowych i gospodarczych w Wielkim KsiĊstwie PoznaĔskim, Prusach Zachodnich i na Górnym ĝląsku, PoznaĔ 1906, s. 8.
25
S. Wojciechowski, Historia spóádzielczoĞci, s. 45; A. Galos, w: Zarys historii
polskiego ruchu spóádzielczego, 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 spóádzielczoĞci, s. 46; A. Galos, w: Zarys historii
polskiego ruchu spóádzielczego, s. 94.
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noĞü wydawniczą27. FunkcjĊ patrona w związku peánili kolejno:
ks. A. Szamarzewski, ks. Piotr Wawrzyniak, ks. Stanisáaw Adamski.
5. DziaáalnoĞü ksiĊdza Augustyna Szamarzewskiego
W 1872 r. sprawowanie funkcji patrona powierzono ksiĊdzu Augustynowi Szamarzewskiemu. Z tą chwilą dziaáalnoĞü związku zyskaáa na dynamice. Taki wybór nie byá przypadkiem. Od ponad
dziesiĊciu lat ks. A. Szamarzewski byá zaangaĪowany w krzewienie
spóáek zarobkowych. Pierwsza spóáka zostaáa zawiązana przez niego
w ĝrodzie w 1866 r.28 DziaáalnoĞü ks. A. Szamarzewskiego, w okresie kiedy sprawowaá on funkcjĊ patrona, miaáa sáuĪyü zakáadaniu
nowych spóáek poĪyczkowych. W istocie w okresie jego dziaáalnoĞci liczba spóáek wzrosáa do 78, co byáo wyáącznie jego zasáugą29.
Drugim obszarem aktywnoĞci ks. A. Szamarzewskiego byáa dziaáalnoĞü instrukcyjna wyraĪająca siĊ w czĊstych kontrolach spóáek,
udzielaniu wskazówek i rad dotyczących zasad dziaáalnoĞci spóáek,
prowadzenia ksiĊgowoĞci itp. DziaáalnoĞü ta przynosiáa nadzwyczajne efekty, wyraĪające siĊ nie tylko we wzmiankowanym wzroĞcie liczebnym spóáek, ale równieĪ zwiĊkszeniu liczby czáonków
oraz wysokoĞü funduszy wáasnych spóáek. Ks. A. Szamarzewski
zaproponowaá takĪe nową nazwĊ dla spóáek. Spóáki zaczĊto nazywaü bankami ludowymi. Nazwy tej uĪywano w statutach i przy wpisywaniu spóáek do rejestru sądowego30.
Gwaátowny rozwój banków ludowych spowodowaá, Īe koniecznym staáo siĊ zaáoĪenie organizacji bĊdącej centrum finansowym
banków ludowych, do którego mogáyby siĊ one zwracaü o tani kredyt niezbĊdny w ich dziaáalnoĞci statutowej. Tu znów nieocenione
znaczenie miaáa dziaáalnoĞü patrona A. Szamarzewskiego, który nie
tylko przygotowaá projekt statutu przyszáego banku centralnego dla

27
28

S. Wojciechowski, Historia spóádzielczoĞci, s. 46.
TamĪe, s. 25-26; A. Galos, w: Zarys historii polskiego ruchu spóádzielczego,

s. 93.

29

S. OchociĔski, dz. cyt., s. 90.
S. Wojciechowski, Historia spóádzielczoĞci, s. 48. Por. takĪe A. Galos, w:
Zarys historii polskiego ruchu spóádzielczego, s. 96, 102; F. Stefczyk, dz. cyt., s. 13;
P. Spandowski, dz. cyt., s. 5, 11.
30
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banków ludowych, ale wspóádoprowadziá do jego powstania31. Powstaáy w 1886 r. bank centralny nosiá nazwĊ Banku Związku Spóáek
Zarobkowych i dziaáaá w formie prawnej spóáki akcyjnej. (Ówczesne przepisy nie dopuszczaáy do zakáadania spóádzielni záoĪonych
z innych spóádzielni). Akcjonariuszami zastaáy banki ludowe. Bank
ludowy, który chciaá korzystaü z usáug Banku Związku, musiaá
wpierw zostaü czáonkiem Związku Spóáek Zarobkowych Polskich i
poddawaü siĊ rewizji dokonywanej przez patrona lub wyznaczonych
rewizorów, a takĪe posiadaü co najmniej jedną akcjĊ Banku Związku Spóáek Zarobkowych32. Statut Banku Spóáek Zarobkowych Polskich przewidywaá zatem istnienie wiĊzi banków ludowych ze
Związkiem Spóáek Zarobkowych Polskich. Ponadto w Banku Spóáek Zarobkowych Polskich funkcje kontrolne peániá kaĪdorazowy
patron Związku Spóáek Zarobkowych Polskich33. Bank Spóáek Zarobkowych Polskich bardzo szybko siĊ rozwijaá, rosáy obroty i sieü
placówek. Przeprowadzono wiĊc podwyĪszenie kapitaáu zakáadowego, który zostaá objĊty przez banki ludowe.
Jak waĪną rolĊ odegraá dla spóáek zarobkowych ks. A. Szamarzewski, Ğwiadczy fakt, Īe kiedy z uwagi na ogrom pracy związanej
ze sprawowaniem funkcji patrona zaproponowaá przelanie funkcji
patrona na komitet, propozycja ta nie spotkaáa siĊ z akceptacją.
Przedstawiciele spóáek w związku oĞwiadczyli, Īe to patron a nie
komitet jest gáównym filarem związku34. Projekt zmiany statutu
związku nie zostaá przyjĊty. Ks. A. Szamarzewski ulegá apelom
pozostając nadal na stanowisku patrona, koncentrując siĊ na upowszechnianiu instytucji rewizorów, którzy mieli czuwaü nad rozwojem spóáek. Zadanie to przekraczaáo moĪliwoĞci jednej osoby
z uwagi na wzrost liczby spóáek. Przez niego zostaáa równieĪ sporządzona instrukcja dla rewizorów i schemat protokoáu rewizyjne-

31
S. Wojciechowski, Historia spóádzielczoĞci, s. 51; J. Kosik, O spóákach 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, Īe
ks. A. Szamarzewski daá inicjatywĊ do powstania Banku Związku Spóáek Zarobkowych).
32
S. Wojciechowski, Historia spóádzielczoĞci, s. 52.
33
TamĪe; F. Stefczyk, dz. cyt., s. 15; Zarys historii, s. 104.
34
S. Wojciechowski, Historia spóádzielczoĞci, s. 57. Por. S. OchociĔski,
dz. cyt., s. 98.
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go35. Zadanie rewizora polegaáo na sprawdzeniu, czy prawo byáo
przestrzegane, czy ksiĊgi byáy prowadzone z zachowaniem zasady
jawnoĞci i czy bilans zostaá prawidáowo sporządzony36. Obecnie
instytucja rewizji jest trwaáym rozwiązaniem spotykanym w ustawach dotyczących spóádzielni. (Porównaj przepis art. 60 i nast.
ustawy o spóádzielniach z 1920 r., art. 91 obecnie obowiązującej
ustawy Prawo Spóádzielcze, w której instytucja rewizji okreĞlana
jest mianem lustracji).
Ustawa z 1 maja 1889 r. o spóádzielniach zarobkowych i gospodarczych wprowadziáa obowiązek rewizji spóádzielni. W polskich
Ğrodowiskach spóádzielczych obawiano siĊ w związku z tym, Īe
posáuĪy ona wáadzom do ograniczenia dziaáalnoĞci Związku Spóáek
Zarobkowych Polskich, a co za tym idzie caáego ruch spóádzielczego. Ks. A. Szamarzewski zaproponowaá stworzenie trzech polskich
związków rewizyjnych. Sądziá bowiem, Īe wáadze pruskie chĊtniej
udzielą prawa rewizji maáym związkom, co pozwoliáoby zachowaü
niezaleĪnoĞci polskiemu ruchowi spóádzielczemu. Wedle zgáoszonej
propozycji Związek Spóáek Zarobkowych Polskich zostaáby pozbawiony prawa rewizji. Spóáki zarobkowe obowiązane byáyby naleĪeü
zarówno do związku rewizyjnego wáaĞciwego ze wzglĊdu na ich
siedzibĊ oraz do Związku Spóáek Zarobkowych Polskich. Przy silnych gáosach sprzeciwu projekt ten zostaá przegáosowany na sejmiku w 1880 r. Jednak w takim ksztaácie organizacji polskiej spóádzielczoĞci utrzymaáa siĊ tylko do roku 1892. W tym bowiem roku
Związkowi Spóáek Zarobkowych Polskich zostaá udzielony przez
wáadze pruskie przywilej dokonywania rewizji w naleĪących do
związku spóákach.
W 1891 r. zmará ksiądz Augustyn Szamarzewski bĊdący wybitnym dziaáaczem polskiego ruchu spóádzielczego37.

35

S. Wojciechowski, Historia spóádzielczoĞci, s. 58.
P. Spandowski, dz. cyt., s. 81.
37
S. OchociĔski, dz. cyt., s. 211, 219-220 (autor uznaje A. Szamarzewskiego za
czoáowego dziaáacza spóádzielczoĞci wielkopolskiej); R. Kusztelan, dz. cyt., s. 44
(autor stwierdza, Īe A. Szamarzewski byá matką spóáek, a nawet matką i rodzicielem). Por. takĪe: J. Kosik, dz. cyt., s. 5; P. Spandowski, dz. cyt., s. 9-10, 40;
S. Wojciechowski, Historia spóádzielczoĞci, s. 25, 27; W. Tomaszewski, dz. cyt.,
s. 10.
36
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6. DziaáalnoĞü ksiĊdza Piotra Wawrzyniaka
Po Ğmierci ks. A. Szamarzewskiego na stanowisko patrona zostaá
wybrany jego zastĊpca ksiądz Piotr Wawrzyniak (1849-1910). Swoją dziaáalnoĞü w ruchu spóádzielczym rozpocząá on duĪo wczeĞniej.
W 1885 r. zostaá rewizorem związku, a w 1887 r. wybrano go zastĊpcą patrona. Utrzymywaá kontakty z przedstawicielami ruchu
spóádzielczego dziaáającymi w innych zaborach, w tym z Franciszkiem Stefczykiem. Odbywaá liczne podróĪe, miĊdzy innymi do Stanów Zjednoczonych. Nie zaniedbywaá przy tym pracy duszpasterskiej. Dla dalszego rozwoju ruchu spóádzielczego poáoĪyá ogromne
zasáugi38.
Zasady organizacyjne Związku Spóáek Zarobkowych Polskich
ulegáy zmianie w okresie, kiedy funkcjĊ patrona sprawowaá ks. Piotr
Wawrzyniak. Organem związku byáo zebranie delegatów spóáek
zarobkowych (sejmik). KaĪda spóáka posiadaáa na sejmiku jeden
gáos, niezaleĪnie od jej wielkoĞci. Na czele związku staá zarząd
zwany patronatem. Skáadaá siĊ z patrona bĊdącego przewodniczącym, zastĊpcy patrona oraz czterech czáonków wybieranych na trzy
lata przez sejmik oraz osoby sprawującej funkcjĊ prezesa Banku
Spóáek Zarobkowych Polskich. KaĪda spóáka naleĪąca do związku
obowiązana byáa poddaü siĊ rewizji dokonywanej przez rewizorów
wyznaczonych przez patrona. Spóáki obowiązane byáy przedstawiü
związkowi sprawozdanie z rocznej dziaáalnoĞci oraz udzieliü informacji w przypadku zmiany w skáadzie zarządu39. Ks. P. Wawrzyniak zająá siĊ równieĪ uregulowaniem spraw finansowych związku.
Na spóáki naleĪące do związku naáoĪony zostaá obowiązek wnoszenia skáadek w wysokoĞci 2% zysku rocznego, nie mniej niĪ 30 i nie
wiĊcej niĪ 250 marek. W nastĊpnych latach skáadkĊ sukcesywnie
obniĪano40.
Jednym z obowiązków patrona byáo zakáadanie nowych spóáek.
Z obowiązku tego ks. Piotr Wawrzyniak wywiązaá siĊ znakomicie.
38

Zob. W. Berkan, Ks. Patron Wawrzyniak w moich wspomnieniach. Z przedmową J. ProdziĔskiego, PoznaĔ-Warszawa-Wilno-Lublin 1932, s. 120 (autor przytacza wypowiedĨ pruskiego ministra, w której zawarta jest pochwaáa ks. P. Wawrzyniaka – on powinien byü naszym ministrem finansów); K. Zimmermann, Ks.
Patron Wawrzyniak, s. 48; W. Tomaszewski, dz. cyt., s. 15; A. Galos, w: Zarys
historii polskiego ruchu spóádzielczego, s. 108.
39
S. Wojciechowski, Historia spóádzielczoĞci, s. 63.
40
TamĪe, s. 64.
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W momencie obejmowania przez niego stanowiska patrona liczba
spóáek kredytowych wynosiáa 76, natomiast w roku 1910 liczba ta
urosáa do 26541. Drugim obszarem aktywnoĞci ks. P. Wawrzyniaka
byáo usuwanie nieprawidáowoĞci w spóákach juĪ istniejących. Tu
równieĪ pojawiáy siĊ pozytywne skutki dziaáalnoĞci patrona. Bardzo
szybko osiągniĊty zostaá taki standard funkcjonowania spóáek, Īe
podczas rewizji nie tyle chodziáo o usuwanie usterek w ich dziaáalnoĞci, ile o ich dalsze doskonalenie. Ks. P. Wawrzyniak prowadziá
równieĪ szeroko zakrojoną akcjĊ szkoleniową przeznaczoną dla
pracowników banków ludowych. W 1892 r. zaáoĪony zostaá miesiĊcznik „Poradnik dla spóáek”, który ukazywaá siĊ do 1939 r. Ks.
Piotr Wawrzyniak wydaá równieĪ opracowanie „Wskazówki dla
czáonków rady nadzorczej w spóákach” (PoznaĔ 1910 r.). Patronat
z polecenia związku zająá siĊ równieĪ prowadzeniem szkoleĔ dla
czáonków zarządu i rad nadzorczych. Gáównymi prelegentami byli:
ks. P. Wawrzyniak i ks. S. Adamski42.
W piĞmiennictwie podkreĞla siĊ, Īe wypracowane przez ks.
A. Szamarzewskiego zasady organizacyjne, w oparciu o które funkcjonowaáy banki ludowe, zostaáy utrwalone i udoskonalone przez
jego nastĊpców, w tym zwáaszcza przez ks. P. Wawrzyniaka i ks.
S. Adamskiego43. Niewątpliwie pomocną inspiracją przy ksztaátowaniu modelu wielkopolskich spóáek kredytowych byáy niemieckie
teorie spóádzielcze, a zwáaszcza poglądy H. Schulza z Delitzsch44.
Niemniej jednak polskie spóáki kredytowe odznaczaáy siĊ rozwiązaniami, które byáy obce spóádzielniom niemieckim dziaáającym w
systemie Schulza czy Raiffeisena45. Polskie spóáki kredytowe ce41
TamĪe, s. 63. Por. takĪe A. Galos, w: Zarys historii polskiego ruchu
spóádzielczego, s. 120; S. OchociĔski, dz. cyt., s. 10, 37 (autor uwaĪa okres od
1892 r. do 1918 r. za czas szczególnego rozkwitu spóádzielczoĞci kredytowej w
Wielkopolsce).
42
S. Wojciechowski, Historia spóádzielczoĞci, s. 69; A. Galos, w: Zarys historii
polskiego ruchu spóádzielczego, s. 110.
43
S. Wojciechowski, Historia spóádzielczoĞci, s. 65; S. OchociĔski, dz. cyt.,
s. 44, 107; J. Kosik, dz. cyt., s. 33. Por. takĪe A. Galos, w: Zarys historii polskiego
ruchu spóádzielczego, s. 95-96.
44
S. OchociĔski, dz. cyt., s. 34; F. Stefczyk, dz. cyt., s. 12; J. Kosik, dz. cyt.,
s. 32; A. Galos, w: Zarys historii polskiego ruchu spóádzielczego, s. 145. Por.
K. Zimmermann, Ks. Patron Wawrzyniak, s. 25.
45
S. OchociĔski, 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
spóádzielczoĞci, s. 31, 53-54, 65-66, 68.
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chowaáa zwartoĞü organizacyjna. Niemal wszystkie naleĪaáy do
Związku Spóáek Zarobkowych Polskich. Czáonkostwo w spóákach
byáo otwarte. PrzystĊpowaü do nich mogáa ludnoĞü wiejska i miejska, niezaleĪnie od swojego stanu majątkowego. DuĪą wagĊ przywiązywano do tworzenia mocnych podstaw finansowych spóáek.
Z tego wzglĊdu znaczna czĊĞü zysku przeznaczana byáa na powiĊkszanie funduszu rezerwowego, tylko niewielka czĊĞü zysku byáa
rozdzielana miĊdzy czáonków. Czáonkowie mieli obowiązek wnoszenia udziaáów, które mogáy byü wpáacane w ratach. Ponosili oni
nieograniczoną odpowiedzialnoĞü za zobowiązania spóádzielni. Obszar, na którym spóádzielnie kredytowe miaáy prowadziü dziaáalnoĞü, byá mniejszy w porównaniu do obszaru dziaáalnoĞci spóádzielni systemu Schulzego. W spóákach walne zgromadzenie wybieraáo
radĊ nadzorczą, ta zaĞ zarząd, który za swoją pracĊ otrzymywaá
wynagrodzenie i udziaá w zyskach. Czáonkowie zarządu ponosili
jednak osobistą odpowiedzialnoĞü za wykonywanie swoich funkcji.
Spóáki nie prowadziáy jednak dziaáalnoĞci spoáecznej, której duĪe
znaczenie zostaáo nadane zarówno w ustawie o spóádzielniach
z 1920 r. (art. 1 ust. 1), jak i w obecnie obowiązującej ustawie Prawo spóádzielcze (art. 1 § 2).
O ile w przypadku banków ludowych rola ks. Piotra Wawrzynika polegaáa, jak zostaáo to juĪ zaznaczone, na ich dalszej popularyzacji i ulepszaniu, to gdy chodzi o zakáadanie spóáek rolniczo – handlowych, ks. P. Wawrzyniaka moĪna uznaü za ich twórcĊ. WczeĞniej podejmowane próby tworzenia takich spóádzielni koĔczyáy siĊ
niepowodzeniem. Spóáka rolna w Strzelnie o nazwie „Gleba” upadáa
po roku dziaáalnoĞci. Ks. P. Wawrzyniak zaáoĪyá w 1900 r. spóákĊ
handlowo – rolniczą „Rolnik” , której zasady organizacyjne staáy siĊ
nastĊpnie wzorem dla zakáadanych póĨniej spóáek tego typu. Po
1904 r. „Rolniki” zaczĊáy powstawaü bardzo szybko. Na przeáomie
1913/1914 r. byáo ich w sumie 6046. „Rolniki” zajmowaáy siĊ handlem rolno-spoĪywczym. Ich czáonkowie obowiązani byli wnieĞü
wpisowe i udziaáy, które byáy wpáacane w ratach rocznych. Zasadą
byáa ograniczona odpowiedzialnoĞü czáonków za zobowiązania

46
F. Stefczyk, dz. cyt., s. 20; A. Galos, w: Zarys historii polskiego ruchu spóádzielczego, s. 129.

P. Zakrzewski

170

spóádzielni. W „Rolnikach” tworzone byáy fundusze rezerwowe47.
„Rolniki” byáy zrzeszone w Związku Spóáek Zarobkowych Polskich. W patronacie zostaá dla nich utworzony osobny sekretariat.
W kaĪdym roku odbywaáo siĊ osobne zebranie delegatów „Rolników”.
Po Ğmierci ks. P. Wawrzyniaka w 1911 r. stanowisko patrona objąá ks. Stanisáaw Adamski (1875-1967), który od 1906 r. byá czáonkiem patronatu. W 1914 r. stanąá takĪe na czele Związku Spóáek
ĝląskich w Bytomiu48. Patron S. Adamski zajmowaá siĊ rozszerzeniem dziaáalnoĞci Banku Związku Spóáek Zarobkowych, dalszym
rozwojem „Rolników” peániá równieĪ funkcjĊ posáa na sejm RP49.
7. Uwagi koĔcowe.
Fakt, Īe funkcje patrona w Związku Spóáek Zarobkowych Polskich sprawowaáy kolejno po sobie osoby duchowne, nie byá przypadkiem. Znaczna czĊĞü duchowieĔstwa w zaborze pruskim byáa
zaangaĪowana w dziaáalnoĞü ruchu spóádzielczego. Najlepiej ilustrują to liczby, w 1913 r. istniaáo 287 spóáek, w 212 z nich pracowaáo
296 ksiĊĪy, w tym wielu na stanowiskach prezesów50. Tak znaczny
udziaá ksiĊĪy w ruchu spóádzielczym w Wielkopolsce wynikaá m.in.
stąd, iĪ osoby duchowne byáy dobrze wyksztaácone oraz obdarzane
zaufaniem spoáecznym. Stopniowo jednak skala zaangaĪowania siĊ
duchowieĔstwa w dziaáalnoĞü ruchu spóádzielczego zmniejszaáa siĊ.
Wydaje siĊ, Īe proces ten przebiegaá przy peánej akceptacji duchowieĔstwa. ĝwiadczyü mogą o tym sáowa ksiĊdza P. Wawrzyniaka:
„Gdy Ğwieccy nadejdą, to my ksiĊĪa ustąpimy i wrócimy do naszych
zachrystii”51. Tak teĪ siĊ staáo, po ks. S. Adamskim funkcjĊ patrona
sprawowaáa osoba Ğwiecka.
47
S. Wojciechowski, Historia spóádzielczoĞci, 85; A. Galos, w: Zarys historii
polskiego ruchu spóádzielczego, s. 130, 131.
48
A. Galos, w: Zarys historii polskiego ruchu spóádzielczego, s. 112, 117.
49
R. Kusztelan, dz. cyt., s. 58-59.
50
A. Galos, w: Zarys historii polskiego ruchu spóádzielczego, s. 111. Por. takĪe:
J. Kosik, dz. cyt., s. 17 (autor zwraca uwagĊ, iĪ w Związku Spóáek Zarobkowych
Polskich pracowaáo poza ks. A. Szamarzewskim dziewiĊciu rewizorów, piĊciu
z nich byáo stanu duchownego). S. Wojciechowski, Historia spóádzielczoĞci, s. 58;
W. Berkan, dz. cyt., s. 110, 112-113.
51
Cyt. za W. Berkan, dz. cyt., s. 113, 116.

Studia z Prawa Wyznaniowego
Tom V – 2002

Grzegorz JĊdrejek
Tadeusz SzymaĔski
Lublin

Prawna ochrona uczuü religijnych w Polsce
(Próba oceny dotychczasowych rozwiązaĔ, czyli o rozdĨwiĊku
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I
WPROWADZENIE
Uprawnione wydaje siĊ byü twierdzenie, Īe zagadnienia dotyczące prawnej ochrony uczuü religijnych traktowane są na róĪnych
páaszczyznach jako drugorzĊdne. Stwierdzenie to dotyczy nie tylko
doktryny prawa, ale takĪe, a moĪe przede wszystkim, wymiaru
sprawiedliwoĞci. Do rzadkoĞci naleĪy np. skazanie kogoĞ za popeánienie jednego z przestĊpstw wymienionych w rozdziale XXIV k.k.
noszącym tytuá „PrzestĊpstwa przeciwko wolnoĞci sumienia i wyznania”. NajczĊĞciej dochodzi do umorzenia Ğledztwa wobec braku
znamion czynu zabronionego. RównieĪ moĪliwoĞci ochrony uczuü
religijnych, jakie stwarza prawo cywilne, nie są w peáni wykorzystywane1. Zdaniem wielu obowiązek przestrzegania uczuü religijnych przez publiczne radio i telewizjĊ pozostaje fikcją.

1
Uczucia religijne są bowiem dobrem osobistym w rozumieniu art. 23 k.c.,
a zatem ich naruszenie, czy teĪ zagroĪenie, powoduje moĪliwoĞü skorzystania
z instrumentów prawnych zawartych w art. 24 k.c. Osoba pokrzywdzona moĪe
takĪe w takim przypadku dochodziü zadoĞüuczynienia za doznaną szkodĊ niemajątkową, czyli krzywdĊ (art. 448 k.c.).
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Gáównym celem artykuáu jest próba udzielenia odpowiedzi na
pytanie, dlaczego – pomimo tak czĊstego naruszania uczuü religijnych w Polsce – tak rzadko sáyszymy o sankcjach prawnych za tego
typu zachowania. Innymi sáowy, dlaczego ochrona prawna dobra,
jakim są uczucia religijne, jest tak bardzo nieskuteczna? NaleĪy
podkreĞliü, iĪ stan taki wystĊpuje w przypadku dobra prawnego,
które korzysta ze stosunkowo intensywnej ochrony. Uczucia religijne są bowiem chronione przez prawo miĊdzynarodowe, KonstytucjĊ
z 1997 roku, prawo karne, cywilne jak i administracyjne.
Opracowanie skáada siĊ z czterech czĊĞci. Oprócz uwag wstĊpnych przedstawiono przykáady sytuacji budzących wątpliwoĞci
z punktu widzenia ich zgodnoĞci z przepisami dotyczącymi ochrony
uczuü religijnych w Polsce w ciągu minionej dekady (II). Ta czĊĞü
artykuáu stanowi najlepszy dowód na to, Īe nasze rozwaĪania nie
mają charakteru czysto teoretycznego. Poza zakresem naszego opracowania pozostaje pytanie o przyczyny tego zjawiska. Wydaje
siĊ, iĪ jest to wdziĊczne pole dla socjologów, teologów, kulturoznawców2.
W czĊĞci trzeciej zaprezentowano stan de lege lata dotyczący
ochrony uczuü religijnych, omawiając kolejno odpowiednie regulacje przyjĊte w Konstytucji i prawie miĊdzynarodowym, prawie karnym, cywilnym i administracyjnym. NajwaĪniejsza wydaje siĊ byü
czĊĞü IV artykuáu, w której podjĊto próbĊ zwiĊzáej oceny istniejących rozwiązaĔ prawnych chroniących uczucia religijne, a takĪe
odpowiedzi na pytanie, postawione juĪ w artykule, skąd bierze siĊ
tak maáa skutecznoĞü obowiązujących regulacji prawnych, czyli
dlaczego dochodzi do rozdĨwiĊku pomiĊdzy literą prawa a jego
aplikacją.
Przedmiotem rozwaĪaĔ jest obraza uczuü związana z chrzeĞcijaĔstwem. NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe rozwiązania prawne odnoszą siĊ do wszystkich religii uznanych przez obowiązujące prawo.
Zrezygnowano z rozwaĪaĔ dotyczących samego pojĊcia „uczucia
religijne”. Jest ono omawiane w czĊĞci III opracowania, a w szczególnoĞci w podrozdziale dotyczącym cywilnoprawnej ochrony
2

Zob. szerzej G. JĊdrejek, T. SzymaĔski, Dlaczego obraĪanie uczuü religijnych
w Polsce staje siĊ zjawiskiem powszechnym?, „Podlaskie ECHO Katolickie”
12 (351)/2002, s. VII.
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uczuü religijnych. Na wstĊpie moĪemy jednak stwierdziü, Īe uczucia
religijne są dobrem prawnym, którego Ĩródáem jest wolnoĞü sumienia i wyznania zagwarantowana przez KonstytucjĊ z 1997 r., a takĪe
przez szereg aktów miĊdzynarodowych ratyfikowanych przez PolskĊ, w tym m.in. przez Europejską KonwencjĊ o ochronie praw
czáowieka i podstawowych wolnoĞci.
Jest zrozumiaáe, Īe niniejszy artykuá nie ma charakteru wyczerpującego temat opracowania. Realizacja tego zadania, ze wzglĊdu
na bogactwo tematyki, jest po prostu w jednym artykule niemoĪliwa. Mamy jednak nadzieje, Īe zasygnalizowane przez nas problemy
staną siĊ impulsem dla dalszych pogáĊbionych badaĔ.
II
STAN FAKTYCZNY PO 1989 ROKU
Z chwilą odzyskania peánej suwerennoĞci w 1989 roku wydawaáo siĊ, Īe wrogie wobec KoĞcioáa katolickiego dziaáania przejdą do
historii. Tak siĊ jednak nie staáo. Uprawnione wydaje siĊ twierdzenie, Īe w ostatniej dekadzie zjawisko obraĪania uczuü religijnych
staáo siĊ zjawiskiem masowym. Stowarzyszenie Polskich Prawników Katolickich, którego czáonkami są autorzy tekstu, od samego
początku swojego powstania wystĊpowaáo w sposób stanowczy
przeciwko szarganiu uczuü religijnych, jak i narodowych3. I tak
zaprotestowano m.in. przeciwko okáadce tygodnika „Wprost”
3

Zob. szerzej, G. JĊdrejek, T. SzymaĔski, Uchwaáy, oĞwiadczenia, 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. SzymaĔski w swoim Apelu do wszystkich ludzi dobrej woli,
którzy w pracy codziennej sáuĪą Bogu i OjczyĨnie, przywoáuje uchwaáĊ 315 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze, w której stwierdzono m.in.: „Kultura winna sáuĪyü ksztaátowaniu duchowej wraĪliwoĞci czáowieka,
tymczasem dziaáanie skandalistów staje siĊ narzĊdziem zniewaĪenia wartoĞci,
uznawanych przez wiĊkszoĞü naszego spoáeczeĔstwa za NajĞwiĊtsze. Agresywny
kicz poszukujący taniej popularnoĞci narusza podstawowe zasady tolerancji. Rani
i jątrzy w okresie, gdy tak bardzo potrzeba nam wzajemnego szacunku i wspóádziaáania wszystkich ludzi dobrej woli. Zechciejmy siĊ przeciwstawiü záu, przez które
do Īycia spoáecznego przenika prymitywizm zakáócając harmoniĊ wiĊzi miĊdzyludzkich”. Apel ten zostaá m.in. opublikowany w: T. SzymaĔski, G. JĊdrejek, Salus
Rei Publicae suprema lex, Lublin 2002, s. 180 i nn.
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z 21 sierpnia 1994 r., która przedstawiaáa MatkĊ Boską z Dzieciątkiem w maskach przeciwgazowych. Uznano, Īe dokonana zostaáa
profanacja symbolu narodowego, jakim jest bez wątpienia obraz
Matki Boskiej CzĊstochowskiej. Podobny charakter miaáo opublikowanie przez pismo „Poznaniak” rysunku przedstawiającego MaryjĊ z posáem Jurkiem na rĊku.
W programie „Tylko w jedynce” wyemitowanym 9 marca 1995
r. przedstawiono postaü papieĪa na tle wyuzdanych zdjĊü porno.
W tym przypadku jak naleĪy sądziü oprócz naruszenia uczuü religijnych katolików oraz wszystkich tych, którzy papieĪa darzą szacunkiem, naruszono takĪe prawo do czci suwerennego podmiotu prawa
miĊdzynarodowego, tj. Stolicy Apostolskiej.
W 275 numerze „Trybuny” z dnia 25 listopada 1997 r. ukazaá siĊ
artykuá Zbigniewa Wiszniewskiego pt. „Joannes Paulus dixit”. Wydaje siĊ, Īe gáównym jego celem byáa obraza Ojca ĝwiĊtego Jana
Pawáa II. Autor zacytowaá wyrwane z kontekstu sáowa PapieĪa, Īe
„teoria ewolucji Darwina nie jest tylko hipotezą naukową, lecz
czymĞ wiĊcej”. Zdanie to staáo siĊ pretekstem do bezpardonowego
ataku na PapieĪa. Autor artykuáu w taki sposób zakoĔczyá swoje
wywody: „JakĪe ponuro prymitywnie brzmi niechlujna i beákotliwa
wypowiedĨ J. P. II na tle wytwornego, ale popularnego bądĨ co bądĨ
eseju Ratzingera! Jak temu czáowiekowi, który w rzeczywistoĞci
nigdy nie przestaá byü prostackim wikarym z Niegowici, nie wstyd
tak kompromitowaü siebie (to najmniejsza), związku religijnego,
któremu szefuje i narodu, do którego niegdyĞ naleĪaá!”. Artykuá
Zbigniewa Wiszniewskiego spowodowaá skáadanie do prokuratur
próĞb o wszczĊcie postĊpowania karnego4. Postanowieniem z dnia

4
Jako pierwsze, bo juĪ 27 listopada 1997 r., wpáynĊáo pismo do Prokuratury
Wojewódzkiej we Wáocáawku ksiĊdza Antoniego PoniĔskiego, w którym wnosiá on
o wszczĊcie postĊpowania przygotowawczego przeciwko Redakcji „Trybuny” i jej
wydawcy. W tej samej sprawie pisma wnieĞli: ksiądz praáat Zdzisáaw Peszkowski
(do Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie 3 grudnia 1997 r.), Czáonkowie Komitetu Protestacyjnego w Obronie Praw i Uczuü Religijnych Ludzi Wierzących
Praktykujących z Poznania (12 grudnia 1997 r. do Prokuratury Rejonowej PoznaĔ
Stare Miasto), Przedstawiciele Koáa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z ĩar (do
Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie w dniu 29 grudnia 1997 r.), Koáo Nr 1
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji PoznaĔskiej (30 grudnia 1997 r.
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24 lipca 2001 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola
Ziemowit Wierzbowski umorzyá Ğledztwo w sprawie obrazy uczuü
religijnych. O wiele lepsze efekty przyniósá proces o ochronĊ dóbr
osobistych, jaki wytoczyá Dziennikowi „Trybuna” ksiądz praáat
Zdzisáaw Peszkowski, kapelan Rodzin KatyĔskich i Pomordowanych na Wschodzie. 27 maja 2002 r. zapadá wyrok sądu I instancji,
w którym uwzglĊdniono czĊĞü ĪądaĔ ksiĊdza Peszkowskiego, nakazując m.in. zapáatĊ tytuáem zadoĞüuczynienia na rzecz Caritas –
Polska kwoty 20 tys. zá. Strona pozwana záoĪyáa jednak od powyĪszego wyroku apelacjĊ5.
W programie TVN „Ale plama” z 22 stycznia 1999 r. Janusz
RewiĔski tak opisuje udzielanie Komunii ĝw. „Táoczą siĊ do takiej
lady, klĊkają za nią i wywalają ozory. A ten ksiądz chodzi i wkáada
do gĊby...”. Do sytuacji budzących wątpliwoĞci z punktu widzenia
przepisów o ochronie uczuü religijnych dochodzi takĪe regularnie w
programach Olgi LipiĔskiej. I tak np. w jednym z jej „kabarecików”
mogliĞmy zobaczyü polityka wyskakującego z tabernakulum.
NaleĪy takĪe przypomnieü, Īe w TVP zdarzaáy siĊ wypowiedzi,
które mogą zostaü uznane za obraĪające takĪe m.in. Józefa Kardynaáa Glempa, Prymasa Polski. A przecieĪ w naszym spoáeczeĔstwie, w
wiĊkszoĞci katolickim, prymas peáni bardzo silną i zakorzenioną
mocno w naszej historii funkcjĊ przywódcy duchowego, szczególnie
odpowiedzialnego za losy narodu. Znana jest z naszych dziejów
instytucja interregnum – kiedy to prymas miĊdzy wyborami peániá
najwyĪszą wáadzĊ w paĔstwie6.
do Prokuratury Rejonowej PoznaĔ Nowe Miasto). àącznie do polskich prokuratur
záoĪono proĞby o wszczĊcie postĊpowania karnego podpisane przez 780 osób.
5
Przebieg postĊpowania karnego jak i procesu cywilnego przedstawiony jest w
ksiąĪce: T. SzymaĔski, G. JĊdrejek, Ochrona uczuü religijnych w prawie polskim
(Uwagi na tle artykuáu Zbigniewa Wiszniewskiego zamieszczonego w Nr 275 „Trybuny” z dnia 25 listopada 1997 r. pt. „Joannes Paulus dixit”), Warszawa 2002.
6
Ks. D. Olszewski (Stolica prymasowska w GnieĨnie i jej rola w dziejach Narodu Polskiego, w: Historia et Ius. KsiĊga pamiątkowa ku czci KsiĊdza Profesora
Henryka Karbownika, red. A. DĊbiĔski, G. Górski, Lublin 1998, s. 91) tak podsumowuje znaczenie godnoĞci Prymasa w historii Polski: „Prymasi Polski związani
od XV wieku ze stolicą gnieĨnieĔską odegrali doniosáą rolĊ w historii KoĞcioáa,
paĔstwa i narodu polskiego. GodnoĞü prymasa Polski peániáa funkcjĊ integracyjną
w polskim KoĞciele, byáa symbolem jednoĞci narodowej i jednoĞci ziem polskich,
zwáaszcza w okresach kryzysów polskiej paĔstwowoĞci. Prymasi Polski reprezen-
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W kinach wyĞwietlano filmy budzące Īywe sprzeciwy katolików,
jak np. „Ksiądz” czy teĪ „Dogma”. W 1997 r. film „Skandalista
Larry Flynt” byá reklamowany przez plakat przedstawiający nagiego
mĊĪczyznĊ wiszącego z rozkrzyĪowanymi rĊkami na tle áona kobiecego. W 1999 r. ukazaá siĊ w plakat Katarzyny Kozyry pt. „WiĊzy
krwi”, który przedstawiaá nagie kobiety w zestawieniu z krzyĪem
i póáksiĊĪycem.
Niestety z przykroĞcią musimy zauwaĪyü, Īe incydentalne do
niedawna zachowania staáy siĊ reguáą. Dowodem na to moĪe byü
funkcjonowanie na naszym rynku prasowym czasopism, które programową zwalczają KoĞcióá katolicki. Istnieją dwa tytuáy „Nie” oraz
„Fakty i Mity”, których jednym z gáównym celów jest walka z KoĞcioáem Rzymskokatolickim.
W ostatnim czasie prasa poinformowaáa nas, iĪ dyktator mody
Arkadiusz Weremczuk, zwany Arkadiuszem, zaprezentowaá w Londynie kolekcjĊ z symbolami liturgii chrzeĞcijaĔskiej. Modelki wystĊpowaáy w kreacjach z wizerunkami Matki Boskiej, Jezusa i KrzyĪa7. W pokazie tym braáa udziaá Magdalena Mielczarz, odtwórczyni
roli Ligii w „Quo Vadis”.
W Brukseli wystawiono „polską” wystawĊ noszącą wiele mówiący tytuá „Irreligia”8. Na wystawie tej przygotowanej przez Wodka Majewskiego zaprezentowano m.in. obraz przedstawiający MatkĊ Boską CzĊstochowską z domalowanymi wąsami oraz obraz „Biczowanie Chrystusa” przedstawiający dwóch oprawców, z których
jednym jest postaü ubrana w obozowy pasiak, a drugim osoba w
nakryciu gáowy przypominającym Araba. Sposób, w jaki trzymają
bicze z krótkimi trzonkami, moĪe kojarzyü siĊ z oddawaniem
moczu.
Na przeáomie 2001/2002 r. w GdaĔsku w Galerii „Wyspa Progress” prezentowana byáa wystawa Doroty Nieznalskiej pt. „Pasja”,
która zawieraáa m.in. zdjĊcie mĊskich genitaliów na tle krzyĪa.

towali historyczną ciągáoĞü polskich tradycji narodowych i przyczyniali siĊ wydatnie do zachowania narodowej toĪsamoĞci Polaków. Taką rolĊ peáni Prymas Polski
po dzieĔ dzisiejszy”. PodkreĞlenia wymaga zwáaszcza to ostatnie zdanie.
7
Zob. Dziennik „ĩycie” z 23 listopada 2001 r.
8
Zob. „Polityka” z 24 listopada 2001 r.
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OdrĊbnym problemem jest naruszanie uczuü religijnych w tzw.
nowych mediach, a w szczególnoĞci w internecie. Nie sprawia Īadnych trudnoĞci dotarcie do stron, które naruszają uczucia religijne.
Zgodnie z art. 30 Konstytucji „przyrodzona i niezbywalna godnoĞü
czáowieka stanowi Ĩródáo wolnoĞci i praw czáowieka i obywatela.
Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem wáadz publicznych”. Niestety w internecie czĊste wydają siĊ
przypadki naruszenia takiej godnoĞci, a tym samym záamania przepisów prawa karnego, cywilnego, autorskiego, o ochronie danych
osobowych, itd9. Na wáadzach publicznych ciąĪy obowiązek stworzenia instrumentów prawnych, które bĊdą uniemoĪliwiaáy lub
teĪ skutecznie ograniczaáy naruszanie godnoĞci czáowieka10. NaleĪy zgodziü siĊ z twierdzeniem, Īe „sprzeczna z zasadą poszanowania godnoĞci jednostki jest obrona nieograniczonej wolnoĞci w internecie”11.
Niestety takĪe osoby peániące funkcje publiczne dopuszczają siĊ
czynów mających znamiona obraĪania uczuü religijnych. PamiĊtamy doskonale zachowanie ministra Marka Siwca z Kancelarii Prezydenta RP, który szydziá z gestu papieskiego w postaci nakreĞlenia
rĊką znaku krzyĪa oraz ucaáowania ziemi. PostĊpowanie w przedmiotowej sprawie zostaáo umorzone przez prokuraturĊ. Na postanowienie o umorzeniu postĊpowania zostaáo záoĪone zaĪalenie do sądu, który uchyliá powyĪsze postanowienie i przekazaá sprawĊ prokuraturze do dalszego postĊpowania.
Poseá SLD Wáadysáaw Adamski na posiedzeniu Sejmu w grudniu
1999 r., w trakcie dyskusji na temat mediów i dyskryminacji Radia
Maryja, powiedziaá: „Radio Ma (wymowne chrząkniĊcie) ryja.
W tym jednak przypadku poseá zostaá ukarany upomnieniem.
Innym zagadnieniem jest problem naruszania uczuü religijnych
przez zespoáy metalowe, które czĊsto mając charakter satanistyczny,
w swoich utworach zniewaĪają Boga, MaryjĊ i symbole religijne, w
tym przede wszystkim krzyĪe. I tak np. zespóá black metalowy
„Marduk” Ğpiewa piosenkĊ, której sáowa brzmią:
9

Por. P. Sut, Ochrona godnoĞci czáowieka a tzw. nowe media, „GdaĔskie Studia Prawnicze” 2000, t. VII, s. 527.
10
TamĪe, s. 528.
11
TamĪe.
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„Zabij NazareĔczyka
Zabija szumowinĊ Ğwiata
Zabij sk!!!!!!syna”12.
Przykáady dotyczące sytuacji budzących zastrzeĪenia w zestawieniu z przepisami o ochronie uczuü religijnych moĪna by mnoĪyü
w odniesieniu do zespoáów muzycznych lansujących satanizm. Są to
nie tylko sáowa piosenek, ale nawet nazwy samych grup czy teĪ
pseudonimy muzyków. Tego typu zespoáy niestety zapraszane są do
Polski, czego jednym z przykáadów jest wystĊp kontrowersyjnej
grupy „Marylin Manson” w Warszawie.
III
STAN DE LEGE LATA DOTYCZĄCY PRAWNEJ
OCHRONY UCZUû RELIGIJNYCH W POLSCE
1. PRAWO MIĉDZYNARODOWE

WolnoĞü sumienia i wyznania chroniona jest przez prawo miĊdzynarodowe. I tak zgodnie z art. 9 Europejskiej Konwencji
o ochronie praw czáowieka i podstawowych wolnoĞci: „1. KaĪdy ma
prawo do wolnoĞci myĞli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje
wolnoĞü zmiany wyznania lub przekonaĔ oraz wolnoĞü uzewnĊtrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonaĔ przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynnoĞci rytualne. 2. WolnoĞü uzewnĊtrzniania wyznania lub przekonaĔ moĪe podlegaü jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawĊ i konieczne w
spoáeczeĔstwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeĔstwa publicznego, ochronĊ porządku publicznego, zdrowia i moralnoĞci lub ochronĊ praw i wolnoĞci innych osób”.
Konwencja ta zostaáa ratyfikowana przez PolskĊ w dniu 20 listopada 1991 r. co oznacza, Īe kaĪdy mieszkaniec naszego kraju, który
jest przekonany, Īe zostaáa naruszona wolnoĞü sumienia i wyznania,
moĪe – po wyczerpaniu krajowych Ğrodków ochrony – wnieĞü skar12

Cyt. za R. Paprzycki, Graj, szatanie, Prawnokarna ochrona sumienia i wyznania a dziaáalnoĞü satanistów, „Rzeczpospolita” 2000, Nr 221 z 21 wrzeĞnia,
s. C-3.
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gĊ do Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka, którego wyroki są
wiąĪące dla paĔstwa, z którego pochodziáa skarga13.
Podsumowując dotychczasowe orzecznictwo Trybunaáu z aprobatą naleĪy przyjąü twierdzenie, Īe „czáonkowie związków religijnych muszą tolerowaü i akceptowaü odrzucanie wyznawanych przez
siebie poglądów religijnych przez innych, a nawet propagowanie
przez innych doktryn sprzecznych z swą wiarą14. Pewne wątpliwoĞci
moĪe natomiast budziü twierdzenie, Īe „prawo do wolnoĞci od naruszania praw gwarantowanych w art. 9 ust. 1 Konwencji niekoniecznie i nie we wszystkich przypadkach obejmuje prawo do wszczynania szczególnych form postĊpowania przeciw tym, którzy przez
autorstwo lub publikacje naruszają uczucia jednostek lub grup jednostek”15. A zatem mamy w tym przypadku do czynienia z dziwaczną konstrukcją prawną. Istnieje prawo podmiotowe, jakim jest
prawo do wolnoĞci sumienia i wyznania w rozumieniu art. 9 Konwencji, a równoczeĞnie nie zawsze istnieje moĪliwoĞü na drodze
sądowej obrony tych praw. CzyĪbyĞmy mieli siĊgnąü do czasów
prawa rzymskiego, gdzie pretorzy poprzez przyznanie powództwa
(actio) prowadzili czĊsto do powstania nowych praw podmiotowych16. Obecnie istnieje Ğcisáe odgraniczenie pomiĊdzy prawem
materialnym a formalnym, czyli procesowym. Jest ono takĪe widoczne w obowiązującej systematyce pandektowej, zgodnie z którą
oddzielono prawo procesowe od prawa materialnego17. Prawo procesowe (formalne) speánia rolĊ „usáugową” wobec prawa materialnego. Zgodnie z art. 1 k.p.c. postĊpowanie cywilne ma na celu
ochronĊ praw podmiotowych wypáywających ze stosunków materialnoprawnych, z jakich mogą wynikaü sprawy cywilne. To dlatego
kaĪdy, kto posiada zdolnoĞü prawną, musi mieü równieĪ zdolnoĞü
sądową, czyli zdolnoĞü do wystĊpowania w procesie w charakterze
13

J. Krukowski, K. Warchaáowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa
2000, s. 81.
14
Decyzja z 22 paĨdziernika 1997 r. TU 35579/97.
15
Decyzja z 18 kwietnia 1997 TU 33490/96.
16
Por. K. KolaĔczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 2000, s. 117 i n.
17
Zob. szerzej G. JĊdrejek, Prawo rzymskie a systematyka prawa prywatnego w
Polsce w XIX – XX wieku, w: StaroĪytne kodyfikacje prawa, red. A. DĊbiĔski,
Lublin 2000, s. 199 i nn.
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strony, bez zdolnoĞci sądowej zdolnoĞü prawna byáaby bowiem
fikcją18.
WolnoĞü sumienia i wyznania chroniona jest takĪe przez inne
akty miĊdzynarodowe. I tak zgodnie z art. 18 ust. 1 MiĊdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia
1966 roku kaĪda osoba ma prawo do wolnoĞci myĞli, sumienia
i religii. Prawo to obejmuje wolnoĞü posiadania lub przyjmowania
religii lub przekonaĔ wedáug wáasnego wyboru oraz manifestowania
swej religii lub przekonaĔ, indywidualnie lub wespóá z innymi, publicznie lub prywatnie, poprzez modlitwy, obrzĊdy, praktyki i nauczanie. Komitet Praw Czáowieka ONZ w swoich uwagach ogólnych z 20 lipca 1993 roku dotyczących art. 18 wyjaĞniá m.in., Īe
„zawarte w art. 18 ust. 1 prawo do wolnoĞci myĞli, sumienia i religii
(które obejmuje wolnoĞü posiadania przekonaĔ) ma charakter dalekosiĊĪny i gáĊboki: ogarnia ono wolnoĞü myĞli co do wszystkich
spraw, osobistego przeĞwiadczenia i przywiązania do religii lub
przekonaĔ, manifestowanego czy to indywidualnie, czy teĪ wespóá
z innymi”19.
Analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka
pokazuje, Īe problemy związane z wolnoĞcią sumienia i wyznania
stanowią realny problem. NaleĪy oczekiwaü, iĪ z kaĪdym rokiem do
Trybunaáu bĊdzie trafiaáo z Polski coraz wiĊcej spraw dotyczących
obrazy uczuü religijnych. Przypuszczenie takie opiera siĊ na pobieĪnej obserwacji istniejącej rzeczywistoĞci, z której wynika, iĪ
zwáaszcza w mediach obraĪanie uczuü religijnych staje siĊ zjawiskiem powszechnym.
2. KONSTYTUCJA

2 kwietnia 1997 r. zostaáa uchwalona nowa polska Konstytucja20.
Ustawa zasadnicza w dwóch artykuáach odniosáa siĊ do ochrony
wolnoĞci religijnej. I tak w art. 25 okreĞlono zasady regulujące stosunki pomiĊdzy paĔstwem a KoĞcioáem, które gwarantują ochronĊ
18
Por. J. Jodáowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodáowska, PostĊpowanie
cywilne, Warszawa 2000, s. 185 i nn.
19
Cytat za T. Jasudowicz, WolnoĞü religii – wybór materiaáów – dokumenty –
orzecznictwo, ToruĔ 2001, s. 70.
20
Dz. U. Nr 78, poz. 483.
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wolnoĞci religijnej w wymiarze instytucjonalnym. Natomiast w art.
53 okreĞlono gwarancje wolnoĞci sumienia i religii w wymiarze
indywidualnym21.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 Konstytucji „KaĪdemu zapewnia siĊ
wolnoĞü sumienia i religii”. WolnoĞü ta jest jednym z podstawowych dóbr prawnych22. Z zasady wolnoĞci sumienia i religii wyprowadza siĊ obowiązek ochrony uczuü religijnych. Zgodnie z orzeczeniem Trybunaáu Konstytucyjnego z 7 czerwca 1994 r.23 konstytucyjna ochrona wolnoĞci sumienia i wyznania wyraĪa siĊ takĪe w
zakresie naruszania uczuü religijnych. A zatem moĪemy uznaü, Īe
pojĊcie wolnoĞci sumienia i wyznania – rozumianej jako dobro
prawne – jest szersze od pojĊcia „uczuü religijnych”, które takĪe są
dobrem prawnym.
DziĊki art. 8 Konstytucji, zgodnie z którym ustawa zasadnicza
jest najwyĪszym prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Īe przepisy
Konstytucji stosuje siĊ bezpoĞrednio, chyba Īe Konstytucja stanowi
inaczej, przy ochronie dóbr osobistych moĪna oprócz przepisów k.c.
powoáywaü siĊ wprost na postanowienia Konstytucji24.
3. PRAWO KARNE

WolnoĞü sumienia i wyznania chroniona byáa w kodeksie karnym z 1932 r.25, który zawieraá rozdziaá XXVI noszący tytuá „PrzestĊpstwa przeciwko uczuciom religijnym”26. Znalazáo siĊ tam m.in.
przestĊpstwo bluĨnierstwa, które nie ma dzisiejszego odpowiednika
w obowiązującym kodeksie karnym z 1997 r.27

21

TamĪe.
Por. J. Krukowski, K. Warchaáowski, 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 Ğwietle przepisów Konstytucji
i Kodeksu Cywilnego, „GdaĔskie Studia Prawnicze” 2000, t. VII, s. 659.
25
Dz. U. Nr 60, poz. 577.
26
Zob. K. Warchaáowski, Prawnokarna ochrona wolnoĞci religijnej w Polsce w
latach 1932 – 1997, w: Studia z prawa wyznaniowego, t. 4, red. A. Mezglewski,
P. Stanisz, K. Warchaáowski, Lublin 2002, s. 60.
27
Zgodnie bowiem z art. 172 k.k. z 1932 r. „Kto publicznie Bogu bluĨni, podlega karze do lat 5”.
22
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Po II wojnie Ğwiatowej zostaá wydany 5 sierpnia 1949 roku przez
RadĊ Ministrów dekret o ochronie wolnoĞci sumienia i wyznania28,
który uchylaá przepisy rozdziaáu XXVI kodeksu karnego z 1932 r.29
Wbrew swojej nazwie dekret ten miaá sáuĪyü zmarginalizowaniu
i ograniczeniu znaczenia KoĞcioáa katolickiego.
Z chwilą wejĞcia w Īycie k.k. z 1969 roku dekret straciá moc
obowiązującą, a wolnoĞü sumienia i wyznania byáa chroniona w
rozdziale XXVIII noszącym tytuá „PrzestĊpstwa przeciwko wolnoĞci sumienia i wyznania”30.
De lege lata ochrona wolnoĞci sumienia i wyznania zostaáa w
k.k. z 1997 r. umieszczona gáównie w rozdziale XXIV. Expressis
verbis ochrona uczuü religijnych przewidziana jest w art. 196 k.k.,
zgodnie z którym kto obraĪa uczucia religijne innych osób, zniewaĪając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone
do publicznego wykonywania obrzĊdów religijnych, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoĞci albo pozbawienia wolnoĞci
do lat 2.
WystĊpek ten moĪe byü dokonany zarówno przez sáowne zniewaĪające wypowiedzi, jak i przez pisma i druki zawierające takie
sáowa. Obraza uczuü religijnych moĪe byü takĪe dokonana przez
zniszczenie przedmiotów kultu, chociaĪ nie jest to konieczne dla
bytu przestĊpstwa31. Jako przykáady przedmiotu czci religijnej doktryna podaje: krzyĪ, hostiĊ, szkaplerz, relikwie, obrazy, figury
przedstawiające osobĊ uznaną za ĞwiĊtą, róĪaniec32. Nie ulega jednak wątpliwoĞci, Īe takim przedmiotem czci religijnej jest takĪe
Bóg pojmowany osobowo, jak równieĪ Jezus, Duch ĝwiĊty, Maryja,
ĝwiĊci33. Jak trafnie zauwaĪyá R. Paprzycki, trudno byáoby uznaü,
Īe ustawodawca kryminalizuje zniewaĪanie przedmiotów, a zezwala
na zniewaĪanie podmiotów kultu, które dla ludzi wierzących jest o
28

Dz. U. Nr 45, poz. 334.
K. Warchaáowski, Prawnokarna…, s. 63.
30
TamĪe, s. 65 i n.
31
Zob. R. Góral, Kodeks karny, praktyczny komentarz, Warszawa 1998, s. 267.
32
TamĪe.
33
Por. Kodeks karny czĊĞü szczegóáowa. 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.
29
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wiele bardziej bolesne34. Argumentum a minori ad maius ma w tym
przypadku uzasadnione zastosowanie.
Wedáug doktryny zniewaĪanie przedmiotu czci religijnej moĪe
polegaü na: „obelĪywym wypowiadaniu siĊ o osobie Boga czy Matki Boskiej, parodiowaniu z intencją poniĪania gestów uznanych za
sprawowanie eucharystii, posáugiwanie siĊ wizerunkami lub wyobraĪeniami uznanymi za ĞwiĊte w sposób im uwáaczający”35.
Miejscem przeznaczonym do publicznego wykonywania obrzĊdów religijnych jest np. koĞcióá, kaplica, cerkiew, synagoga36. Fakt,
iĪ powyĪsze miejsce nie zostaáo uzgodnione z wáadzami paĔstwowymi, jak np. naboĪeĔstwa majowe odbywające siĊ przy przydroĪnych kapliczkach, nie pozbawia uczestników takich spotkaĔ modlitewnych ochrony uczuü religijnych37.
Jednym ze znamion tego przestĊpstwa jest to, Īe musi byü ono
dokonane publicznie, tzn. ze wzglĊdu na miejsce popeánienia, okolicznoĞci i sposób dziaáania sprawcy dotyka wiĊkszą, nieokreĞloną
liczbĊ osób38. Nie moĪe budziü wątpliwoĞci, Īe taki charakter bĊdzie
miaá koncert zespoáu satanistycznego, w czasie którego padną obraĨliwe sáowa, czy teĪ chodzenie po ulicy w koszulce z obelĪywym
napisem39. ZnamiĊ publicznoĞci speáni takĪe rozpropagowanie obraĨliwych tekstów piosenek na páycie wydanej przez zespóá muzyczny. W tym ostatnim przypadku nie ma znaczenia, Īe teksty te są
Ğpiewane w jĊzyku obcym40.
ObrazĊ uczuü religijnych naleĪy oceniaü wedáug mieszanych
kryteriów subiektywno-obiektywnych. Oznacza to, Īe w Ğwietle
obowiązujących norm kulturowych dane zachowanie musi byü
uznane za obraĨliwe, a jednoczeĞnie muszą nim poczuü siĊ dotkniĊte
konkretne osoby41.
Pewne wątpliwoĞci moĪe budziü stwierdzenie L. Gardockiego,
Īe „przestĊpstwem z art. 196 moĪe byü jednak tylko takie zachowa34

R. Paprzycki, Graj szatanie…, s. C-3.
TamĪe.
36
R. Góral, Kodeks karny…, s. 267.
37
Por. O. Górniok, w: Kodeks karny. Komentarz, t. III, GdaĔsk 1999, s. 170.
38
R. Góral, Kodeks karny…, s. 267.
39
R. Paprzycki, Graj szatanie…, s. C-3.
40
TamĪe.
41
Por. O. Górniok, w: Kodeks…, s. 171.
35
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nie siĊ, które ma charakter zniewaĪania, a wiĊc zarzut wobec sprawcy odnosiü siĊ musi do formy jego wypowiedzi lub zachowania
siĊ”42. OczywiĞcie, Īe forma moĪe odgrywaü pewne znaczenie dla
stwierdzenia, Īe przestĊpstwo z art. 196 k.k. miaáo miejsce. Niemniej jednak nie jest to kryterium decydujące, a jedynie pomocnicze. Te same obraĨliwe treĞci mogą byü przecieĪ wypowiedziane na
auli uniwersyteckiej, jak i byü zawarte w kolportowanej na ulicach
broszurze.
PrzestĊpstwo z art. 196 k.k. Ğcigane jest z oskarĪenia publicznego. Ma ono takĪe charakter umyĞlny. Przy tym przestĊpstwie
moĪemy mieü takĪe do czynienia ze wspóásprawstwem i pomocnictwem. I tak np. w przypadku tekstu piosenki satanistycznej naleĪy uznaü, Īe sprawcą przestĊpstwa bĊdzie wykonawca utworu,
a wspóásprawcą autor tekstu43. Pomocnikami bĊdą natomiast producenci firmujący muzyczne nagrania, czy teĪ pracownicy dziaáu marketingowego firmy muzycznej, którzy uáatwiają popeánienie przez
muzyków czynu zabronionego44.
W sprawach o obrazĊ uczuü religijnych istotne znaczenie ma w
postĊpowaniu dowodowym dowód z opinii biegáego z zakresu np.
socjologii religii, historii sztuki, mediów, itp.45 DziĊki takiemu Ğrodkowi dowodowemu moĪna udzieliü odpowiedzi na pytanie, czy
„czyn oskarĪonego mógá naruszyü przekonania w sprawach wiary
osób naleĪących do krĊgu spoáecznego, do którego naleĪy pokrzywdzony”46. Przy takiej ocenie powinno byü brane pod uwagĊ tzw.
„przeciĊtne poczucie wraĪliwoĞci”47. Przy powoáywaniu biegáych
naleĪy wykazaü siĊ duĪą starannoĞcią. I tak np. opiniĊ o tym, czy
dane zachowanie narusza uczucia religijne pokrzywdzonego, moĪe
wydaü jedynie ten, kto takie uczucia posiada i rozumie.
Niezmiernie istotnym problemem jest wáaĞciwe pogodzenie
prawnokarnej ochrony uczuü religijnych ze swobodą wypowiedzi,
42

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2000, s. 243.
R. Paprzycki, Graj szatanie…, s. C-3.
44
TamĪe.
45
Por. A. Wąsek, Ochrona uczuü religijnych w prawie karnym, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 268.
46
TamĪe.
47
TamĪe.
43
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która jest jedną z cech demokracji. NaleĪy podkreĞliü, iĪ orzecznictwo w paĔstwach zachodnich dotyczące ochrony uczuü religijnych
zawiera wiele przykáadów, które wyraĨnie pokazują, Īe swoboda
wypowiedzi artystycznej nie ma charakteru absolutnego. I tak np. za
A. Wąskiem moĪemy podaü przykáad Szwajcarskiego Sądu NajwyĪszego, który w swoim wyroku z 26 lutego 1960 r. podtrzymaá
wyrok sądu w Bazylei, skazujący malarza, który publicznie wystawiá páótno przedstawiające nagą kobietĊ rozpiĊtą na krzyĪu48. Na nic
staáy siĊ táumaczenia artysty, Īe chciaá on zwróciü uwagĊ na los
wspóáczesnych kobiet, gdyĪ zdaniem sądu obraz ten stanowiá powaĪne zniewaĪenie krzyĪa jako symbolu wiary chrzeĞcijaĔskiej49.
Uczucia religijne chronią takĪe przepisy zawarte w dwóch innych artykuáach rozdziaáu XXIV k.k. noszącego tytuá „przestĊpstwa
przeciwko wolnoĞci sumienia i wyznania”. I tak przepis art. 194 k.k.
wprowadziá przestĊpstwo dyskryminacji wyznaniowej. Zgodnie
z nim „kto ogranicza czáowieka w przysáugujących mu prawach ze
wzglĊdu na jego przynaleĪnoĞü wyznaniową albo bezwyznaniowoĞü, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoĞci albo pozbawienia wolnoĞci do lat 2”. Doktryna przez ograniczenie w przysáugujących czáowiekowi prawach rozumie m.in.: 1) zwolnienie z pracy, czy okreĞlonego stanowiska, 2) odmowĊ pracy konkretnym osobom, ze wzglĊdu na przynaleĪnoĞü religijną lub bezwyznaniowoĞü,
3) odmowĊ przyjĊcia do szkoáy, 4) odmowĊ wykonania okreĞlonej
usáugi, 5) polecenie wykonania pracy w dni Ğwiąteczne50.
A. Wąsek wyraĪa wątpliwoĞü, czy przepis art. 194 k.k. jest potrzebny w polskim prawie karnym. Jego zdaniem: „kryminalizowanie wszelkich ograniczeĔ czáowieka w jego prawach ze wzglĊdu na
jego przynaleĪnoĞü wyznaniową albo bezwyznaniowoĞü jest przedsiĊwziĊciem sprzecznym z racjonalnie pojmowanymi zadaniami
wspóáczesnego prawa karnego – nawet jeĞli zaáoĪymy dobrą wolĊ
ustawodawcy, który pragnąáby w ten sposób szeroko chroniü wolnoĞü sumienia i wyznania przy pomocy sankcji prawa karnego”51.
48

TamĪe.
TamĪe.
50
Zob. J. Wojciechowski, Kodeks…, s. 337; R. Góral, Kodeks…, s. 265; Kodeks
karny…, s. 492.
51
A. Wąsek, Ochrona…, s. 254.
49
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Jak zauwaĪa dalej autor: „powinno siĊ przeto unikaü «przekryminalizowania» Īycia spoáecznego, juĪ choüby z tego wzglĊdu, Īe w
takim przypadku efektywnoĞü jego funkcjonowania spadnie do
takiego poziomu, iĪ przestanie ono faktycznie peániü funkcjĊ
ochronną. Prawo karne, akcentując szczególną wagĊ pewnych wartoĞci spoáecznych (funkcja symboliczna), nie moĪe i nie jest w stanie iĞü tak daleko, iĪby zapewniaáo im wszechstronną i szczelną
kontrolĊ”52.
W podobnym duchu wypowiedziaá siĊ R. Paprzycki, którego
zdaniem naleĪy zastanowiü siĊ, czy k.k. powinien w ogóle zawieraü
przestĊpstwa przeciwko wolnoĞci sumienia i wyznania. Jego zdaniem prawo karne powinno piĊtnowaü „tylko zachowania naprawdĊ
groĨne”53. Jak dalej zauwaĪa, powodem kryminalizowania czynów
godzących w wolnoĞü sumienia i wyznania jest „chyba przede
wszystkim duĪe znaczenie religii w Īyciu spoáecznym Polaków oraz
pozycja najwiĊkszych koĞcioáów i związków religijnych”54. Autor
obawia siĊ, Īe kary mogą okazaü siĊ „narzĊdziem narzucania zasad
moralnych, których naruszanie nie jest znacząco spoáecznie szkodliwe”55.
PowyĪsze cytaty doskonale ilustrują pewien kierunek myĞlenia,
zgodnie z którym przestĊpstwa przeciwko wolnoĞci sumienia i wyznania są zagadnieniem drugorzĊdnym zarówno w nauce, jak i praktycznej aplikacji prawa karnego.
Zgodnie z art. 195 § 1 „kto záoĞliwie przeszkadza publicznemu
wykonywaniu aktu religijnego KoĞcioáa lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoĞci, albo pozbawienia wolnoĞci do lat 2. § 2 tej
samej karze podlega, kto záoĞliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystoĞciom lub obrzĊdom Īaáobnym”.
PrzestĊpstwo wymienione w art. 195 k.k. moĪe byü popeánione
jedynie w zamiarze bezpoĞrednim, na co wskazuje zwrot „záoĞliwie
przeszkadza”56. Termin „akt religijny” oznacza z kolei wszystkie
52

TamĪe.
R. Paprzycki, Graj szatanie…, s. C-3.
54
TamĪe.
55
TamĪe.
56
Por. O. Górniok, w: Kodeks…, s. 169.
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czynnoĞci wchodzące w skáad tzw. praktyk religijnych, moĪemy
tutaj wymieniü przykáadowo naboĪeĔstwa, procesje, modlitwĊ przy
przydroĪnej kapliczce lub krzyĪu57.
Innym zagadnieniem jest ochrona papieĪa jako Gáowy PaĔstwa
WatykaĔskiego, które staáo siĊ podmiotem prawnomiĊdzynarodowym na mocy traktatów lateraĔskich podpisanych 11 lutego 1929
roku w imieniu Piusa XI i Wiktora Emanuela III przez kard. Gasparriego i Mussoliniego58. Jednym z celów Piusa XI byáo „stworzenie
niezbĊdnej bazy terytorialnej dla wáadzy niepodwaĪalnej w Ğwietle
prawa miĊdzynarodowego. Ta zwierzchnia wáadza uwalnia papieĪa
od podejrzeĔ o ingerencjĊ zwierzchnich paĔstw, zapewniając mu
jednoczeĞnie niezaleĪnoĞü w sprawowaniu jego wysokich funkcji”59.
Zgodnie z art. 136 § 1 k.k. „kto na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dopuszcza siĊ czynnej napaĞci na gáowĊ obcego paĔstwa
lub akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego
takiego paĔstwa albo osobĊ korzystającą z podobnej ochrony na
mocy ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów miĊdzynarodowych, podlega karze pozbawienia wolnoĞci od 3 miesiĊcy do
lat 5. § 2. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza siĊ
czynnej napaĞci na osobĊ naleĪącą do personelu dyplomatycznego
przedstawicielstwa obcego paĔstwa albo urzĊdnika konsularnego
obcego paĔstwa, w związku z peánieniem przez nich obowiązków
sáuĪbowych, podlega karze pozbawienia wolnoĞci do lat 3. § 3. Karze okreĞlonej w § 2 podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej publicznie zniewaĪa osobĊ okreĞloną w § 1. § 4. Kto na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej publicznie zniewaĪa osobĊ
okreĞloną w § 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoĞci
albo pozbawienia wolnoĞci do roku”.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe gáową paĔstwa obcego w rozumieniu
art. 136 § 1 jest papieĪ60. NajwiĊksze znaczenie dla ochrony uczuü
religijnych moĪe mieü art. 136 § 3, który wprowadza przestĊpstwo
publicznego zniewaĪania osoby okreĞlonej w § 1 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawca nie podaá definicji pojĊcia
57

TamĪe.
P. Poupard, Watykan, Warszawa 1979, s. 25 i n.
59
TamĪe, s. 26.
60
Por. S. Hoc, w: Kodeks karny. Komentarz, GdaĔsk 1999, t. III, s. 64.
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zniewagi. Zgodnie jednak z przyjĊtym zapatrywaniem za zniewagĊ
uznaje siĊ „zachowanie wyraĪające pogardĊ, lekcewaĪenie, wyszydzenie, zohydzenie, upokorzenie, wystawienie na poĞmiewisko”61.
PodkreĞla siĊ przy tym, Īe zniewaga moĪe byü wyraĪona za pomocą
pisma, wizerunku, a nawet obelĪywego gestu62.
WolnoĞü sumienia i wyznania chroni takĪe art. 257 k.k., zgodnie
z którym „kto publicznie zniewaĪa grupĊ ludnoĞci albo poszczególną osobĊ z powodu jej przynaleĪnoĞci narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowoĞci lub z takich
powodów narusza nietykalnoĞü cielesną innej osoby, podlega karze
pozbawienia wolnoĞci do lat 3”.
4. PRAWO CYWILNE

Uczucia religijne chronione są takĪe przez prawo cywilne.
W doktrynie sformuáowany zostaá nawet pogląd, Īe ochrona cywilnoprawna jest byü moĪe bardziej skuteczna od prawnokarnej63.
Podstawowe znaczenie dla ochrony uczuü religijnych mają art.
23 i 24 k.c. Zgodnie z art. 23 k.c. „dobra osobiste czáowieka, jak w
szczególnoĞci zdrowie, wolnoĞü, czeĞü, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalnoĞü mieszkania, twórczoĞü naukowa, artystyczna, wynalazcza
i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezaleĪnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.
Przepis ten zawiera jedynie przykáadowe wyliczenie dóbr osobistych. Ich katalog jest poszerzony przez inne przepisy, orzecznictwo
jak i doktrynĊ. Z brzmienia art. 23 wynika wprost, Īe istnieje wiele
dóbr osobistych, które chronione są przez prawa podmiotowe, mające charakter praw niematerialnych, skutecznych erga omnes, niezbywalnych i nie podlegających dziedziczeniu.
Doktryna, czy teĪ orzecznictwo, za dobra osobiste nie wymienione w art. 23 uznaje m.in. wolnoĞü od obawy i strachu i od dziaáania pod przymusem, prawo do spokojnego korzystania z mieszkania,
Īycie i nietykalnoĞü cielesną, kult pamiĊci po zmaráej osobie bli61

Zob. R. Góral, Kodeks…, s. 1997 i n.
TamĪe, s. 198.
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Por. A. Wąsek, Ochrona…, s. 270 i n.
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skiej, sferĊ Īycia prywatnego, poczucie przynaleĪnoĞci do okreĞlonej páci, stan cywilny czáowieka, „ciszĊ domową”, „spokój psychiczny”, nazwĊ zespoáów ludzkich nie zorganizowanych w postaci
osoby prawnej, itp.
Brak enumeracji w art. 23 k.c. dóbr osobistych nie oznacza jednak, Īe przy uznaniu danej wartoĞci za takie dobro wystąpi pewna
dowolnoĞü czy teĪ arbitralnoĞü64. Elementem esencjalnym wszystkich dóbr osobistych jest niezbywalna i przyrodzona godnoĞü
kaĪdego czáowieka, która chroniona jest przez KonstytucjĊ RP
(art. 30)65.
W doktrynie dobra osobiste definiuje siĊ jako „indywidualne
wartoĞci Ğwiata uczuü, stanu Īycia psychicznego czáowieka”66,
„pewne wartoĞci niematerialne áączące siĊ ĞciĞle z jednostką ludzką”67, „uznane przez system prawny wartoĞci (tj. wysoko cenione
stany rzeczy) obejmujące fizyczną i psychiczną integralnoĞü czáowieka, jego indywidualnoĞü oraz godnoĞü i pozycjĊ w spoáeczeĔstwie, stanowiącą przesáankĊ samorealizacji osoby ludzkiej”68.
W jednym ze swoich wyroków Sąd NajwyĪszy uznaá za dobra osobiste „ogóá czynników mających na celu zapewnienie obywatelowi
rozwoju jego osobowoĞci, ochronĊ jego egzystencji i zapewnienie
mu prawa do korzystania z tych dóbr, które są dostĊpne na danym
etapie rozwoju spoáeczno – ekonomicznego spoáeczeĔstwa, a które
sprzyjają zachowaniu cech odrĊbnoĞci i związaniu ze spoáeczeĔstwem, w którym Īyje”69.
64

M. Safjan, Refleksje wokóá konstytucyjnych uwarunkowaĔ rozwoju ochrony
dóbr osobistych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002 z. 1, s. 243.
65
TamĪe, s. 244. Autor stwierdza, Īe Konstytucja RP stwarza dogodną podstawĊ aksjologiczną do skonstruowania w nauce prawa cywilnego ogólnego prawa
osobistoĞci. Prawo to ma byü ekwiwalentem cywilistycznym godnoĞci osoby ludzkiej. Obejmuje ono wiele róĪnorodnych dóbr osobistych, jest zatem Ĩródáem praw
podmiotowych chroniących te dobra. Tworzenie poszczególnych praw osobistych
ma byü zabiegiem czysto technicznym (TamĪe, s. 244 i nn.).
66
S. Grzybowski, System prawa cywilnego – czĊĞü ogólna, Wrocáaw – Warszawa – Kraków – GdaĔsk 1974, s. 296.
67
S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. KsiĊga pierwsza
– czĊĞü ogólna, Warszawa 1999, s. 82.
68
Zob. Z. RadwaĔski, Prawo cywilne – czĊĞü ogólna, Warszawa 1993, s. 121.
69
Wyrok SN z 10 czerwca 1977 r. II CR 187/77 (nie publ.).
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RóĪnice doktryny dotyczą podejĞcia do interpretacji tych dóbr.
Pojawiá siĊ bowiem problem, czy naleĪy preferowaü stanowisko
subiektywistyczne, czy teĪ obiektywne, które odnosiü siĊ bĊdzie do
przyjĊtych w spoáeczeĔstwie ocen. Obecnie zdaje siĊ dominowaü
stanowisko drugie70. Wydaje siĊ, Īe stanowisko obiektywne winno
mieü przewagĊ w prawie karnym, jednym bowiem z celów przepisów chroniących wolnoĞü sumienia i wyznania jest zapewnienie
pokoju religijnego. Przy ochronie cywilnoprawnej winno siĊ natomiast akcentowaü stanowisko subiektywistyczne. NaleĪy odrzuciü
pogląd, zgodnie z którym stanowisko subiektywistyczne winno zostaü przy ochronie dóbr osobistych praktycznie wyeliminowane71.
MoĪemy podaü wiele przykáadów na poparcie tej tezy. WyobraĨmy
sobie, Īe jeden z autorów publikuje ksiąĪkĊ, w której stwierdza, Īe
znany polityk, uwaĪany za „wzór moralnoĞci”, co m.in. przyczyniáo
siĊ do jego wyboru do parlamentu, prowadzi tzw. podwójne Īycie.
RównoczeĞnie ukazuje siĊ publikacja prasowa, w której taki sam
zarzut zostaá postawiony sprzedawcy kwiatów. W takim przypadku
kryterium subiektywne musi pomóc nam okreĞliü, czy do naruszenia
70
I tak np. SN stwierdziá, Īe przy ocenie naruszania czci trzeba mieü na uwadze
nie tylko subiektywne odczucie osoby pokrzywdzonej, ale takĪe obiektywną reakcjĊ spoáeczeĔstwa (Wyrok SN z 16 stycznia 1976 r., II CR 692/75; OSNC 1976, Nr
11, poz. 251). W innym ze swoich orzeczeĔ SN poszedá jeszcze dalej i stwierdziá,
Īe „gdy chodzi o czeĞü czáowieka, obiektywna ocena konkretnych okolicznoĞci,
a nie subiektywne odczucie zainteresowanej osoby, decyduje o tym, czy w ogóle
miaáo miejsce naruszenie dobra osobistego (Wyrok SN z 6 paĨdziernika 1969 r.,
I CR 305/69 nie publ.).
71
Jak stwierdza A. Wojciszke (Katalog…, s. 663): „ustalenie istnienia bądĨ nieistnienia okreĞlonych dóbr osobistych nie moĪe byü uwarunkowane uznaniem
osoby dopatrującej siĊ ewentualnego naruszenia jej sfery prawnej, decydującą rolĊ
w tym zakresie powinno odgrywaü spoáeczne uznanie takich wartoĞci i ich ocena
przez przeciĊtnych «rozsądnie i uczciwie myĞlących ludzi». Niedopuszczalne jest
opieranie rozstrzygniĊcia wyáącznie na opisie zindywidualizowanych przeĪyü
pokrzywdzonego, który moĪe byü przecieĪ nadwraĪliwy czy nadmiernie przeczulony na punkcie swojej osoby. Potrzebne są intersubiektywnie sprawdzalne kryteria
uznania dóbr osobistych. NaleĪy ich poszukiwaü wáaĞnie poĞród zapatrywaĔ moralnych i obyczajowych spoáeczeĔstwa. Uznanie za doniosáe prawnie kaĪdorazowych dowolnych odczuü indywidualnych i brak moĪliwie wyraĨnego okreĞlenia, co
uznaje siĊ za dobro osobiste, powodowaáby zachwianie bezpieczeĔstwa prawnego
w tym sensie, Īe czáowiek nie zdawaáby sobie sprawy z tego, czy swoim zachowaniem nie narusza dóbr osobistych innych ludzi”.
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dobra osobistego doszáo oraz w jakiej wysokoĞci naleĪy siĊ poszkodowanemu zadoĞüuczynienie. Nie trzeba chyba udowadniaü, Īe jego
wysokoĞü powinna byü wiĊksza w pierwszym przypadku, gdyĪ gdyby zarzut postawiony politykowi okazaá siĊ prawdziwy, byáoby
to równoznaczne z koĔcem jego kariery politycznej, a tym samym
z utratą moĪliwoĞci zarobkowania. W tym drugim przypadku moĪna
by pokusiü siĊ nawet o tezĊ, Īe opublikowany materiaá wpáynąáby
wrĊcz pozytywnie na moĪliwoĞci handlowe sprzedawcy, gdyĪ wiele
osób chciaáoby zobaczyü, jak wygląda ten opisywany w prasie „bigamista”, a przy okazji dokonaáo zakupu kwiatów.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe kryterium subiektywne musi byü takĪe
uwzglĊdniane przy okazji spraw o naruszenie uczuü religijnych,
traktowanych jako dobro osobiste w rozumieniu art. 23 k.c. I tak w
przypadku obrazy przedmiotów religijnych naruszenie dobra osobistego winno byü rozpatrywane oddzielnie w przypadku kapáana
z kilkudziesiĊcioletnim staĪem, który z uwagi na wiernoĞü swoim
przekonaniom spĊdziá w czasach stalinowskich wiele lat w wiĊzieniu, a inaczej w odniesieniu do osoby, która przed 1989 rokiem byáa
czáonkiem Komitetu Centralnego PZPR i autorem broszury propagującej Ğwiatopogląd ateistyczny.
Bez wątpienia za dobro osobiste naleĪy uznaü uczucia religijne.
Dobrem osobistym jest takĪe swoboda praktykowania obrzĊdów
religijnych. Dlatego teĪ zwalnianie pracowników z pracy ze wzglĊdu na zawarcie przez nich Ğlubu koĞcielnego, co wystĊpowaáo wcale
nie tak rzadko przed rokiem 1989, stanowi ewidentne naruszenie
dobra osobistego, wskutek czego osoba poszkodowana moĪe domagaü siĊ zadoĞüuczynienia na podstawie art. 448 k.c.72
W podanych definicjach dóbr osobistych powtarza siĊ sáowo
„wartoĞci”73. Uczucia religijne jako dobro osobiste, związane są
z wartoĞciami chrzeĞcijaĔskimi. Na wartoĞciach tych, czy to siĊ
72
Zob. P. Granecki, Glosa do wyroku Sądu NajwyĪszego 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 wzglĊdu na róĪnorodnoĞü
ujĊü dóbr osobistych, przy kaĪdej próbie ich definiowania moĪemy odnaleĨü elementy odwoáujące siĊ do wartoĞci związanych z osobowoĞcią i godnoĞcią kaĪdej
osoby, sfery uczuü oraz emocji kaĪdego czáowieka, do wartoĞci cenionych ze
wzglĊdu na integralnoĞü psychiczną i fizyczną kaĪdej osoby”.
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komuĞ podoba, czy teĪ nie, oparta jest wspóáczesna kultura europejska. WartoĞci te są równieĪ akceptowane w spoáeczeĔstwie polskim.
Wynikające z nich uczucia religijne mają natomiast bardzo silny
wydĨwiĊk emocjonalny.
NaleĪy takĪe podkreĞliü, Īe Trybunaá Konstytucyjny w swoim
orzeczeniu z 7 czerwca 1994 r. (K 17/93, OTK z 1994 r., cz. I, poz.
11, s. 90) stwierdziá, Īe dobra te, ze wzglĊdu na swój charakter
i bezpoĞrednie powiązanie z wolnoĞcią sumienia i wyznania, podlegają szczególnej ochronie prawnej.
OchronĊ dóbr osobistych reguluje art. 24, § 1 k.c., zgodnie z którym „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagroĪone cudzym dziaáaniem, moĪe Īądaü zaniechania tego dziaáania, chyba Īe nie jest ono
bezprawne. W razie dokonanego naruszenia moĪe on takĪe Īądaü,
aĪeby osoba, która dopuĞciáa siĊ naruszenia, dopeániáa czynnoĞci
potrzebnych do usuniĊcia jego skutków, w szczególnoĞci aĪeby
záoĪyáa oĞwiadczenie odpowiedniej treĞci i w odpowiedniej formie.
Na zasadach przewidzianych w kodeksie moĪe on równieĪ Īądaü
zadoĞüuczynienia pieniĊĪnego lub zapáaty odpowiedniej sumy pieniĊĪnej na wskazany cel spoáeczny. § 2. JeĪeli wskutek naruszenia
dobra osobistego zostaáa wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany moĪe Īądaü jej naprawienia na zasadach ogólnych. § 3.
Przepisy powyĪsze nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w
innych przepisach, w szczególnoĞci w prawie autorskim oraz w
prawie wynalazczym”.
OdpowiedzialnoĞü oparta na art. 24 k.c. jest niezaleĪna od winy
osoby, która naruszyáa dobro osobiste. Konieczną przesáanką zastosowania tego przepisu jest bezprawnoĞü naruszenia lub zagroĪenia
dobra osobistego. Z art. 24 k.c. wynika domniemanie bezprawnoĞci,
co sprawia, Īe naruszyciel dobra musi udowodniü, Īe jego dziaáanie
lub teĪ zaniechanie nie byáo bezprawne.
Do okolicznoĞci wyáączających bezprawnoĞü zalicza siĊ: zgodĊ
uprawnionego, dziaáanie oparte na przepisie prawnym lub realizujące prawo podmiotowe, naduĪycie osobistego prawa podmiotowego
w sposób sprzeczny z zasadami wspóáĪycia spoáecznego74. Wydaje
siĊ, Īe powyĪsze przyczyny wyáączające bezprawnoĞü mogą mieü
74

Por. Z. RadwaĔski, Prawo cywilne – czĊĞü ogólna, s. 123 i nn.
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minimalne zastosowanie do naruszenia dobra osobistego, jakim są
uczucia religijne. Trudno sobie bowiem wyobraziü, aĪeby podmiot
uprawniony wyraziá zgodĊ na obraĪanie tych uczuü, czy teĪ, Īe ich
naruszenie oparte jest na przepisie prawnym. Wprawdzie istniaáy w
historii takie przepisy (jak np. w Związku Sowieckim) programowo
zwalczające wszystkie religie, ale obecnie przynajmniej w Europie
regulacje takie naleĪą do niechlubnej historii75.
W przypadku bezprawnego naruszenia lub zagroĪenia dobra
osobistego uprawnionemu na podstawie art. 24 k.c., sáuĪą trzy powództwa: 1) powództwo o ustalenie, 2) powództwo o zaniechanie,
3) powództwo o usuniĊcie skutków naruszenia.
Powództwo o ustalenie przewiduje art. 189 k.p.c., zgodnie z którym „powód moĪe Īądaü ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny”.
Wniesienie takiego powództwa, w wyniku którego zapadnie wyrok
stwierdzający, Īe dane dobro osobiste przysáuguje powodowi lub, Īe
zostaáo zagroĪone lub naruszone, moĪe niekiedy byü wystarczającym instrumentem prawnym zapobiegającym dalszym naruszeniom
lub teĪ powstrzymującym przed dokonaniem takich naruszeĔ76.
Powództwo o zaniechanie przysáuguje w przypadku wystĊpowania dziaáaĔ naruszających dobro osobiste lub zagraĪających naruszeniem w przyszáoĞci. NaleĪy podkreĞliü, Īe zagroĪone dobro musi
byü w sposób wyraĨny okreĞlone. Nie moĪna Īądaü generalnego
zaniechania naruszania danego dobra, czy teĪ dóbr77.
Instrumentem procesowym speániającym podobną funkcjĊ jak
powództwo o zaniechanie z art. 24 k.c. jest zarządzenie tymczasowe
przewidziane w art. 730 § 1 k.p.c., które moĪe byü wydane przez sąd
powszechny lub teĪ sąd polubowny w celu zabezpieczenia roszczenia, jeĪeli roszczenie to jest wiarygodne, a brak zabezpieczenia
mógáby wierzyciela pozbawiü zaspokojenia. W takim przypadku
sąd, nie chcąc dopuĞciü do naruszenia dóbr osobistych, moĪe zaka-
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Zob. szerzej, H. Misztal, Sytuacja KoĞcioáa i innych wyznaĔ pod okupacją
radziecką, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 125 i nn.
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TamĪe, s. 125.
77
Por. S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz…, s. 90.
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zaü publikacji okreĞlonych materiaáów prasowych, co do których
istnieje uzasadniona obawa, Īe naruszają one dobra osobiste78.
W przypadku naruszenia danego dobra osobistego osobie poszkodowanej przysáuguje powództwo o usuniĊcie skutków naruszenia. Kodeks cywilny nie wskazuje generalnie, na czym ma polegaü
zachowanie siĊ osoby, która naruszyáa dane dobro osobiste. Jako
przykáad takiego dziaáania ustawodawca wskazuje jedynie záoĪenie
„oĞwiadczenia odpowiedniej treĞci i w odpowiedniej formie”.
W odniesieniu do dobra osobistego, którym jest wolnoĞü sumienia i wyznania, usuniĊcie skutków jego naruszenia bĊdzie najczĊĞciej polegaáo na záoĪeniu stosownego oĞwiadczenia w mediach,
zwykle w prasie, w mniejszym stopniu w radiu i telewizji. NaleĪy
podkreĞliü, Īe zgodnie z art. 38 ustawy Prawo prasowe79 solidarną
odpowiedzialnoĞü cywilnoprawną za naruszenie dobra osobistego
przez publikacjĊ danego materiaáu ponosi nie tylko autor tekstu, ale
równieĪ redaktor naczelny lub inna osoba odpowiedzialna za dopuszczenie tekstu do druku oraz wydawca.
ZáoĪone oĞwiadczenie powinno byü umieszczone na tej samej
stronie, na której znalazá siĊ tekst naruszający dane dobro osobiste.
Powinno ono takĪe mieü rozmiary zbliĪone do przedmiotowego
tekstu. Dlatego teĪ w niektórych przypadkach za naturalne naleĪy
uznaü umieszczenie takiego oĞwiadczenia na caáej stronie gazety.
Ochrona przewidziana przez art. 24 k.c. nie jest jednak wystarczająca. W wyniku naruszenia dobra osobistego powstaje bowiem
szkoda niemajątkowa, czyli tzw. krzywda. Osoba, której dobro zostaáo naruszone, moĪe Īądaü szczególnego rodzaju odszkodowania,
którym jest zadoĞüuczynienie80. OdpowiedzialnoĞü odszkodowawczą za naruszenie dóbr osobistych przewiduje art. 448 k.c.
Zgodnie z art. 448 k.c. „w razie naruszenia dobra osobistego sąd
moĪe przyznaü temu, czyje dobro osobiste zostaáo naruszone odpowiednią sumĊ tytuáem zadoĞüuczynienia pieniĊĪnego za doznaną
krzywdĊ lub na jego Īądanie zasądziü odpowiednią sumĊ pieniĊĪną
78
Zob. szerzej M. CieĞliĔski, I. Kondak, Postanowienia zabezpieczające a wolnoĞü prasy, „Przegląd Sądowy” 2000 nr 3, s. 3 i nn.
79
Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24.
80
Por. A. Sinkiewicz, PojĊcie i rodzaje szkody w polskim prawie cywilnym,
„Rejent” 1998 nr 2, s. 71.
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na wskazany przez niego cel spoáeczny, niezaleĪnie od innych Ğrodków potrzebnych do usuniĊcia skutków naruszenia. Przepis art. 445
§ 3 stosuje siĊ”. Zgodnie z przepisem art. 445 § 3 k.c. roszczenie
o zadoĞüuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy
zostaáo uznane na piĞmie albo gdy powództwo zostaáo wytoczone za
Īycia poszkodowanego. Roszczenia przewidziane w art. 448 k.c. nie
mogą byü zbyte, chyba Īe są juĪ wymagalne i Īe zostaáy uznane na
piĞmie albo przyznane prawomocnym orzeczeniem (art. 449 k.c.).
NaleĪy zauwaĪyü, Īe nowe brzmienie art. 448 k.c. wprowadziáa
ustawa z 23 sierpnia 1996 r.81 WczeĞniej zadoĞüuczynienie mogáo
byü przyznane jedynie na rzecz Polskiego Czerwonego KrzyĪa
(PCK). Wprowadzoną zmianĊ naleĪy oceniü w sposób pozytywny,
albowiem odpowiada ona postulatom doktryny, a takĪe jest zgodna
z rozwiązaniami przyjĊtymi w wiĊkszoĞci paĔstw Europy Zachodniej82. Przed zmianą art. 448 k.c. doktryna sáusznie podkreĞlaáa niedostateczny rozwój majątkowej ochrony dóbr osobistych, skutkiem
czego w przypadku ich naruszenia korzystano czĊĞciej z ochrony
prawnokarnej83.
Przepis art. 448 k.c. speánia funkcjĊ kompensacyjną. Oznacza to,
Īe „krzywdy, polegające na cierpieniach fizycznych lub psychicznych wprawdzie nie mogą byü w sposób adekwatny wyrównane za
pomocą ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych, natomiast Ğwiadczenia te mogą
áagodziü wspomniane ujemne przeĪycia pokrzywdzonego przez
dostarczenie mu Ğrodków majątkowych, które pozwolą zaspokoiü w
szerszej mierze jego potrzeby lub speániü pragnienia”84.
ZadoĞüuczynienie za wyrządzoną krzywdĊ przysáuguje pokrzywdzonym bez wzglĊdu na rodzaj dobra osobistego, które zostaáo naruszone. Nie ma pod tym wzglĊdem katalogu dóbr, za których
naruszenie przysáuguje wynagrodzenie, i tych, za których naruszenie
takiego wynagrodzenia Īądaü nie moĪna. Sáusznie zauwaĪa P. Graniecki, iĪ obecnie przyjĊte brzmienie art. 448 k.c. zdecydowanie
róĪni siĊ od restrykcyjnej regulacji zadoĞüuczynienia za szkodĊ
81

Dz. U. Nr 114, poz. 542.
A. SiciĔska, s. 74.
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Por. K. Krzekotowska, Ochrona dóbr osobistych w prawie polskim, „Palestra” 1985 nr 5, s. 16.
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Z. RadwaĔski, Zobowiązania – czĊĞü ogólna, Warszawa 2001, s. 220.
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niemajątkową przewidzianej w art. 157 § 3 przedwojennego kodeksu zobowiązaĔ85.
NaleĪy zgodziü siĊ z poglądem, Īe art. 448 k.c. moĪe byü zastosowany jedynie w razie zawinionego naruszenia dóbr osobistych86.
ĝwiadczenie zawarte w przepisie art. 448 k.c. jest Ğwiadczeniem
odszkodowawczym, które moĪe byü speánione albo w oparciu
o reĪim odpowiedzialnoĞci na zasadzie winy (odpowiedzialnoĞü
subiektywna) albo na zasadzie ryzyka (odpowiedzialnoĞü obiektywna). Wykáadnia tego przepisu prowadzi do wniosku, iĪ w tym przypadku mamy do czynienia z odpowiedzialnoĞcią na zasadzie winy.
Wypada podkreĞliü, Īe chodzi tutaj o wszystkie stopnie winy, a wiĊc
nie tylko winĊ umyĞlną, ale i niedbalstwo.
ZadoĞüuczynienie przewidziane w tym przepisie moĪe byü stosowane obok ochrony przewidzianej w art. 24 k.c. Speánienie przesáanki odpowiedzialnoĞci za naruszenie dóbr osobistych, którą na
podstawie art. 24 k.c. jest bezprawnoĞü, nie jest równoznaczne ze
speánieniem przesáanek przewidzianych w art. 448 k.c.87
ĝwiadczenie z art. 448 k.c. musi mieü charakter jednorazowy, nie
moĪe przybraü postaci renty. Ponadto moĪe je otrzymaü albo pokrzywdzony albo instytucja realizująca cele spoáeczne88. Nie jest
moĪliwe przyznanie takiego Ğwiadczenia zarówno pokrzywdzoneP. Graniecki, Glosa…, s. 227. Art. 165 k.z. pozwalaá pokrzywdzonym Īądaü
zadoĞüuczynienia na swoją rzecz lub teĪ wskazanej przez siebie instytucji. Wprowadzona w k.c. z 1964 r. moĪliwoĞü Īądania na podstawie art. 448 k.c. zadoĞüuczynienia jedynie na rzecz PCK byáa „nastĊpstwem przyjĊcia tezy, Īe czerpanie
korzyĞci majątkowej z wáasnej krzywdy jest sprzeczne z moralnoĞcią socjalistyczną”. Por. A. Karpowicz, WolnoĞü sáowa a odpowiedzialnoĞü, „Palestra” 1993 nr 12,
s. 60.
86
Por. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, W sprawie wykáadni art. 448 k.c.,
„Przegląd Sądowy” 1997 nr 1, s. 6 i nn. Co do wadliwej konstrukcji art. 448 k.c.
zob. szerzej M. Safjan, Ochrona majątkowa dóbr osobistych po zmianie przepisów
kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997 nr 1, s. 10 i nn. Podstawowy problem polega na tym, Īe w ostatniej fazie prac legislacyjnych w parlamencie zmieniono redakcjĊ art. 448 k.c. usuwając winĊ jako przesáankĊ odpowiedzialnoĞci za dokonaną szkodĊ niemajątkową, czyli krzywdĊ. Autor artykuáu po przeprowadzeniu wykáadni logicznej, systemowej i funkcjonalnej wypowiedziaá siĊ za
przyjĊciem odpowiedzialnoĞci z tytuáu art. 448 k.c. na zasadzie winy.
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mu, jak i instytucji realizującej cele spoáeczne, gdyĪ uĪyte sáowo
„albo” jest alternatywą rozáączną, która wyklucza kumulacjĊ ĞwiadczeĔ89.
W przypadku Īądania zadoĞüuczynienia na cele spoáeczne naleĪy
podkreĞliü, Īe cel ten musi byü rozumiany szeroko. Oznacza to, Īe
moĪe on byü związany zarówno z dziaáalnoĞcią instytucji paĔstwowych (np. oĞrodków pomocy spoáecznej), spoáecznych (np. Stowarzyszenie Polskich Lekarzy Katolickich), czy teĪ prywatnych (np.
fundacje o takim charakterze)90. Sąd nie moĪe przy tym wartoĞciowaü i hierarchizowaü celów spoáecznych91.
WysokoĞü zadoĞüuczynienia przyznana na podstawie art. 448
k.c. zaleĪy od wielkoĞci doznanej krzywdy, sytuacji majątkowej
stron, natĊĪenia winy sprawcy92. Przy ustalaniu wysokoĞci zadoĞüuczynienia winno siĊ takĪe braü pod uwagĊ: wystĊpowanie pobudek
komercyjnych, wysokoĞü uzyskanego przez podmiot naruszający
dobro osobiste zysku, a takĪe szczególny charakter naruszenia dobra
osobistego, które moĪe zostaü okreĞlone jako raĪące93.
W przypadku naruszenia dóbr osobistych przez artykuáy prasowe
naleĪy zasądziü wyĪsze kwoty tytuáem zadoĞüuczynienia w przypadku ujawnienia szczegóáów z Īycia prywatnego, Ğwiadomego
opublikowania nieprawdy w celu np. zwiĊkszenia nakáadu pisma94.
W przypadku wydawcy zasądzone zadoĞüuczynienie winno stanowiü „znaczący czynnik kalkulacyjny jego dziaáalnoĞci gospodarczej”95.
Przy okreĞlaniu wysokoĞci zadoĞüuczynienia takich dóbr jak
czeĞü, dobre imiĊ, godnoĞü naleĪy uwzglĊdniü: 1) doniosáoĞü naruszenia ze wzglĊdu na treĞü zarzutów, 2) zasiĊg rozpowszechniania
zarzutów, 3) rodzaj i trwaáoĞü skutków zniesáawienia, 4) intensyw89

TamĪe.
Por. M. Safjan, Nowy ksztaát instytucji zadoĞüuczynienia pieniĊĪnego, w:
KsiĊga pamiątkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego, ToruĔ 1997, s. 274.
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noĞü i stopieĔ natĊĪenia negatywnych przeĪyü psychicznych pokrzywdzonego, 5) intensywnoĞü i natĊĪenie poczucia krzywdy,
6) peánienie przez pokrzywdzonego roli spoáecznej i doniosáoĞü
dobrego imienia dla peánienia tej roli, 7) stopieĔ natĊĪenia w wypowiedzi krytycznej elementów oceniających, 8) charakter poniĪający
wypowiedzi, 9) brak związku pomiĊdzy podanymi faktami a celem
przekazania czytelnikom relacji o danym wydarzeniu96.
NaleĪy podkreĞliü, Īe wysokoĞü zadoĞüuczynienia przyjĊta przez
sąd I instancji podlega kontroli instancyjnej. Orzecznictwo podkreĞla jednak, Īe „sąd kasacyjny moĪe korygowaü to rozstrzygniĊcie
tylko wówczas, gdy zadoĞüuczynienie jest niewspóámiernie nieodpowiednie, jako raĪąco wygórowane lub raĪąco niskie”97.
Nowelizacja k.c. z 23 sierpnia 1996 r. uchyliáa art. 40 prawa prasowego, który przewidywaá moĪliwoĞü dochodzenia zadoĞüuczynienia w razie umyĞlnego naruszania dóbr osobistych w materiale prasowym98.
Orzeczenie zadoĞüuczynienia na podstawie art. 448 k.c. nie stoi
na przeszkodzie orzeczenia nawiązki w procesie karnym (art. 59 § 3
k.k., art. 59a k.k., art. 178 § 3 k.k.)99.
W postĊpowaniu sądowym w sprawach o naruszenie dóbr osobistych sąd powinien ustaliü nastĊpujące fakty: 1) czy w danym przypadku mamy do czynienia z dobrem osobistym, 2) czy doszáo do
naruszenia lub zagroĪenia konkretnego dobra osobistego, 3) czy
zagroĪenie lub naruszenie tego dobra ma charakter bezprawny100.
W procesie cywilnym obowiązuje zasada ei incumbit probatio qui
dicit non qui negat, a zatem ciĊĪar udowodnienia faktu spoczywa na
tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza. Zgodnie z tą zasadą
przesáanki zawarte w pkt 1-2 musi udowodniü powód, czyli musi on
wykazaü, Īe Īąda on ochrony dobra osobistego, które zostaáo naruszone lub zagroĪone. Pozwany, czyli ten któremu zarzuca siĊ naru-
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TamĪe, s. 632 i n.
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szenie lub zagroĪenie dobra osobistego, musi natomiast udowodniü,
Īe dziaáanie jego nie byáo bezprawne.
Prima facie uprawnione wydaje siĊ byü twierdzenie, Īe w procesie o ochronĊ dóbr osobistych, którymi są uczucia religijne, najwiĊcej trudnoĞci sprawia udowodnienie, Īe dane dobro jest dobrem
osobistym korzystającym z ochrony prawnej. Wielu zarówno praktyków jak i teoretyków prawa ma trudnoĞci z uznaniem uczuü religijnych za dobra osobiste. Stan taki nie wydaje siĊ moĪliwy do zaakceptowania. Dobra te czĊsto w sposób najwiĊkszy dotyczą najgáĊbszej sfery uczuü ludzkich. W przypadku procesu o ochronĊ
uczuü religijnych, jak siĊ wydaje, mniejsze trudnoĞci sprawia udowodnienie naruszenia lub zagroĪenia tego dobra. Bardzo czĊsto
pozwani nie kryją swojej agresji, a nawet nienawiĞci wobec KoĞcioáa i ludzi wierzących. UĪywają zatem sformuáowaĔ, które w sposób
jednoznaczny wskazują, Īe doszáo do naruszenia lub zagroĪenia
uczuü religijnych.
5. PRAWO PRASOWE

Zawarta w art. 1 ustawy prawo prasowe101 zasada wolnoĞci wypowiedzi nie ma charakteru absolutnego. Zgodnie bowiem z art. 10
ust. 1 ustawy zadaniem dziennikarza jest sáuĪba spoáeczeĔstwu
i paĔstwu. Dziennikarz ma obowiązek dziaáania zgodnie z etyką
zawodową i zasadami wspóáĪycia spoáecznego, w granicach okreĞlonych przepisami prawa.
Sąd NajwyĪszy w swoim orzeczeniu podkreĞla, Īe krytyka prasowa osób piastujących funkcjĊ publiczną jest zjawiskiem naturalnym w kaĪdym paĔstwie demokratycznym. Krytyka ta jednak winna
byü: 1) spoáecznie poĪyteczną i poĪądaną, 2) podjĊtą w interesie
publicznym, 3) mieü cechy rzetelnoĞci oraz rzeczowoĞci, 4) nie
przekraczaü granic potrzebnych do osiągniĊcia spoáecznego celu
krytyki102.
Do obowiązków dziennikarza ustawodawca zaliczyá takĪe
ochronĊ dóbr osobistych (art. 12 ust. 2 ustawy). Sąd Apelacyjny w

101
102

Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24.
Wyrok SN z 28 wrzeĞnia 2000 r., V KKN 171/98.
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Katowicach w swoim wyroku z 4 listopada 1999 r.103 podkreĞliá, Īe
media zobowiązane są do respektowania takich wartoĞci, jak dobra
osobiste czáowieka.
OdpowiedzialnoĞci prawnej dotyczy rozdziaá siódmy ustawy
prawo prasowe. I tak zgodnie z ogólną formuáą wyraĪoną w art. 37
do odpowiedzialnoĞci za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiaáu prasowego stosuje siĊ zasady ogólne, chyba Īe
ustawa stanowi inaczej. A zatem w przypadku naruszenia dóbr osobistych bĊdą stosowane odpowiednie przepisy k.c. (art. 23, 24, 448).
NaleĪy podkreĞliü, Īe odpowiedzialnoĞü cywilną za naruszenie
prawa spowodowane opublikowaniem materiaáu prasowego ponoszą: 1) autor, 2) redaktor lub inna osoba, którzy spowodowali opublikowanie tego materiaáu, 3) wydawca. W zakresie odpowiedzialnoĞci majątkowej odpowiedzialnoĞü tych osób jest solidarna (art. 38
ust. 1 ustawy).
W procesie o naruszenie dóbr osobistych spowodowane materiaáem prasowym odpowiada redaktor naczelny, który jako odpowiedzialny za caáoksztaát materiaáów prasowych spowodowaá publikacjĊ przedmiotowego materiaáu. PóĨniejsza zmiana personalna na
stanowisku redaktora naczelnego nie ma w tym przypadku znaczenia104.
6. USTAWA O RADIOFONII I TELEWIZJI

Ustawa ta wprowadziáa zakaz naruszania w audycjach uczuü religijnych (art. 18 ust. 2). Nakazaáa takĪe respektowanie w programach publicznej radiofonii i telewizji wartoĞci chrzeĞcijaĔskich (art.
26 ust. 2 pkt 6). Przepisy te spotkaáy siĊ z atakiem siá laickich.
Trybunaá Konstytucyjny w swoim orzeczeniu z 7 czerwca
1994 r. orzeká, Īe: 1) art. 18 ust. 2 ustawy z 19 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji ustanawiający zakaz naruszania w audycjach
uczuü religijnych odbiorców jest zgodny z zasadą demokratycznego
paĔstwa prawa wyraĪoną w art. 67 ust. 2 przepisów konstytucyjnych
pozostawionych w mocy art. 77 ustawy konstytucyjnej z 17 paĨdziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach miĊdzy wáadzą ustawo103
104

I ACa 536/99.
Wyrok S.A. w GdaĔsku z 17 lipca 1992 r. Acr 279/92.
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dawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie
terytorialnym105, 2) art. 21 ust. 2 ustawy z 19 grudnia o radiofonii
i telewizji ustanawiający nakaz respektowania w programach publicznej radiofonii i telewizji tych wartoĞci chrzeĞcijaĔskich, które
pokrywają siĊ z uniwersalnymi zasadami etyki, jest zgodny z art. 67
ust. 2 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy.
W uzasadnieniu orzeczenia Trybunaá Konstytucyjny stwierdziá,
Īe ochrona wolnoĞci sumienia i wyznania wyraĪa siĊ równieĪ w
zakazie naruszania uczuü religijnych. PodkreĞlono przy tym, Īe
ochrona ta dotyczy wszystkich wyznaĔ. Trybunaá uznaá, Īe pojĊcie
„wartoĞci chrzeĞcijaĔskie” wyraĪa uniwersalne zasady etyki krĊgu
kultury Ğródziemnomorskiej.
IV
PODSUMOWANIE
Uprawnione wydaje siĊ byü stwierdzenie, Īe prawo polskie,
a wiĊc Konstytucja z 1997 r., prawo karne, cywilne i administracyjne, zawiera rozwiązania, które w sposób wáaĞciwy, zarówno pod
wzglĊdem merytorycznym jak i formalnym, dobrze chronią uczucia
religijne. NaleĪy takĪe podkreĞliü, iĪ nasze regulacje odpowiadają w
tym zakresie standardom europejskim.
Skąd zatem bierze siĊ rozdĨwiĊk pomiĊdzy obowiązującym prawem a jego stosowaniem. Naszym zdaniem moĪemy podaü dziesiĊü
przyczyn tego stanu: 1) pogląd, Īe ochrona uczuü religijnych,
zwáaszcza na gruncie prawa karnego, prowadzi do powstania cenzury, 2) traktowanie uczuü religijnych jako dobra wprawdzie chronionego przez prawo, ale mającego charakter „drugorzĊdny” wobec
innych dóbr, 3) zapominanie o podstawowej zasadzie systemu prawa kontynentalnego, Īe jeĪeli istnieje jakieĞ prawo podmiotowe, to
musi istnieü moĪliwoĞü ochrony tego prawa w kaĪdym przypadku
na gruncie prawa procesowego, 4) obawa, Īeby osoba wystĊpująca
w obronie uczuü religijnych nie byáa oskarĪona o „obskurantyzm”,
ciemnotĊ, itp., 5) sáaba znajomoĞü obowiązujących instrumentów
prawnych, które umoĪliwiają ochronĊ uczuü religijnych, 6) trakto105

Dz. U. Nr 84, poz. 426.
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wanie wolnoĞci sáowa jako dobra bezwzglĊdnego, nie posiadającego
Īadnych ograniczeĔ, 7) pasywnoĞü katolików Ğwieckich, 8) przyzwyczajenia z minionego okresu wielu pracowników wymiaru
sprawiedliwoĞci, gdyĪ przed 1989 rokiem ochrona uczuü religijnych
miaáa czĊsto charakter fikcyjny, 9) eksponowanie przy ochronie
cywilnoprawnej elementu obiektywnego, 10) pochodzący z okresu
PRL-u brak „szacunku dla obowiązującego prawa”.

Studia z Prawa Wyznaniowego
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PodáoĪe zagroĪenia bezpieczeĔstwa Ğwiatowego
w kontekĞcie napaĞci Związku Radzieckiego na PolskĊ
w 1939 r.
I.
Celem artykuáu jest wykazanie wpáywu, jaki miaáo powstanie
paĔstwa marksistowskiego i jego dąĪenia do powszechnej rewolucji
na bezpieczeĔstwo Ğwiatowe w kontekĞcie napaĞci i zaboru przez
Związek Radziecki ziem polskich w 1939 r.
Pierwszym Ğwiatowym systemem bezpieczeĔstwa zbiorowego,
jako rezultatu powszechnego i wyniszczającego charakteru pierwszej wojny Ğwiatowej, byáo powstanie Ligi Narodów w 1919 r.
W tym wypadku spoáecznoĞü miĊdzynarodowa dostrzegáa nieskutecznoĞü poprzednich struktur w utrzymaniu Ğwiatowego pokoju.
Niektórzy autorzy deprecjonują znaczenie tej organizacji ze wzglĊdu
na brak w niej przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Związku
Radzieckiego1. W tym ostatnim przypadku naleĪy nadmieniü, iĪ
ZSRR staá siĊ czáonkiem Ligi Narodów w 1934 r., a zostaá z niej
usuniĊty po napaĞci na FinlandiĊ w grudniu 1939 r.
Niemniej jednak, pomimo doĞü krótkiego okresu istnienia, Liga
mogáa odnotowaü pewne sukcesy, w szczególnoĞci stanowiąc fundament pod póĨniejszą strukturĊ Narodów Zjednoczonych. Dobitnie
wyraziá to Sekretarz Generalny ONZ U. Thant w odczycie wygáo-

1

Por. M. N. Shaw, Prawo miĊdzynarodowe, Warszawa 2000, s. 43.
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szonym 2 IV 1964 r. na Uniwersytecie w Kalifornii pt. Liga Narodów i ONZ.
„Zanim powstaáa LN, prawie powszechnym byáo przekonanie, Īe
kaĪde paĔstwo jest jedynym suwerennym sĊdzią swoich wáasnych
czynów, pozostaje wiĊc nieczuáy na wszystkie krytyki i zastrzeĪenia
innych paĔstw. Idea – dziĞ generalnie przyjĊta – iĪ wspólnota narodów posiada prawo moralne i sądowe dyskutowania i osądzania
zachowania siĊ miĊdzynarodowego swoich czáonków, nie znajdowaáa siĊ w Īadnym traktacie Īadnej instytucji przed Paktem LN. Od tej
chwili zaczyna siĊ idea, dziĞ powszechnie przyjĊta, Īe wojna napastnicza jest zbrodnią przeciw LudzkoĞci i Īe kaĪde paĔstwo ma
zainteresowanie, obowiązek i prawo sprzymierzania siĊ z innymi
celem zapobieĪania jej [...]”2.
W przytoczonym fragmencie widaü pewien zwrot, jaki dokonaá
siĊ w ĞwiadomoĞci spoáecznoĞci miĊdzynarodowej. Mianowicie,
wspólną troską jest dbanie o pokój. Pozostaje oczywiĞcie kwestia
wypracowania i stosowania odpowiednich instrumentów pozwalających usankcjonowaü ten stan rzeczy. Pierwszym krokiem we wáaĞciwym kierunku byáo ustanowienie w 1921 r. w Hadze Staáego
Trybunaáu SprawiedliwoĞci MiĊdzynarodowej, zastąpionego w 1946
r. MiĊdzynarodowym Trybunaáem SprawiedliwoĞci. WojnĊ napastniczą nazwano tu bez Īadnych ogródek – „zbrodnią przeciw LudzkoĞci”. TĊ wáaĞnie ewolucjĊ zawdziĊczamy Lidze Narodów.
Jak juĪ zostaáo wczeĞniej nadmienione, Liga Narodów zostaáa
zastąpiona w 1945 r. Organizacją Narodów Zjednoczonych. Tutaj
dokonaá siĊ zasadniczy przeáom. Ojcowie zaáoĪyciele dostrzegli, Īe
istnieje iuncti miĊdzy pogwaáceniem praw istoty ludzkiej na masową skalĊ a brakiem pokoju na Ğwiecie. Zatem stosunki miĊdzy narodami oparto na „wierze w podstawowe prawa czáowieka, godnoĞü
i wartoĞü jednostki”3. Daáo to początek ochronie praw czáowieka,
tak na páaszczyĨnie wewnĊtrznej, jak i miĊdzynarodowej. Stąd pojawiáo siĊ przenikanie standardów miĊdzynarodowych bezpoĞrednio
w wewnĊtrzną sferĊ paĔstwa a takĪe „uspoáecznienie polityki zagra2

Za: E. J. OsmaĔczyk, Encyklopedia Spraw MiĊdzynarodowych ONZ, Warszawa 1974, s. 2031.
3
Preambuáa Karty Narodów Zjednoczonych.
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nicznej”4. Uwarunkowania globalne z zewnątrz, a procedury demokratyczne od wewnątrz wymuszają odejĞcie od tajnych, zakulisowych porozumieĔ. Ten stan rzeczy byá skutkiem wypracowania na
przestrzeni kilku wieków norm miĊdzynarodowych dla podstawowych aspektów Īycia politycznego, gospodarczego czy spoáecznego.
ħródáem tych norm [czy to w postaci prawa zwyczajowego, czy teĪ
zawartego w umowach] byáa zgoda paĔstw uczestniczących na
związanie siĊ nimi. Zatem ewolucja prawa miĊdzynarodowego zasadniczo zmierzaáa ku poszerzaniu páaszczyzny konsensusu miĊdzy
paĔstwami-stronami danych porozumieĔ.
Niemniej jednak, na uĪytek Związku Radzieckiego wypracowano wáasne teorie prawa miĊdzynarodowego5. Zdeterminowane one
byáy kolektywistyczno-marksistowską koncepcją Īycia spoáecznego.
Szczególnego zaĞ znaczenia nabraáa specyficznie pojmowana zasada
samostanowienia narodów i ludów.
II.
Hegel wyjaĞniając problem genezy czáowieka uwaĪaá, iĪ czáowiek tylko w relacjach spoáecznych uczáowiecza siĊ poprzez nabycie samoĞwiadomoĞci6. Jego osobowoĞü jest ksztaátowana przez
spoáeczeĔstwo. TĊ wáaĞnie kreacyjną funkcjĊ ma speániaü paĔstwo
bĊdące fundamentalną formą Īycia spoáecznego. Wszelką wartoĞü,
jaką czáowiek posiada, wszelką rzeczywistoĞü duchową zawdziĊcza
on jedynie paĔstwu. PaĔstwo w tej teorii jest najdoskonalszą strukturą, ucieleĞnieniem ideaáów moralnych, w której jednak osoba
ludzka utraciáa swą podmiotowoĞü na rzecz spoáecznoĞci. Relacje
pomiĊdzy wolnoĞcią indywidualną a „wolą ogólną” bezlitoĞnie spychaáy wszelkie uprawnienia jednostkowe na plan dalszy. Czáowiek
straciá swą podmiotowoĞü prawną i moralną na rzecz kolektywu –
paĔstwa. Stając siĊ przedmiotem praw i obowiązków zostaá caákowicie podporządkowany spoáeczeĔstwu.
4
W. Bartoszewski, Demokracja a polityka zagraniczna, „Sprawy MiĊdzynarodowe” 3(2000), s. 6-7.
5
Por. Tunkin, Theory of International Law, London 1974, s. 4 in.; K. Grzybowski, 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 spoáeczeĔstwo nie jest zbiorem jednostek, gdyĪ jednostki nie istnieją przed spoáecznoĞcią. Zarówno spoáeczeĔstwo
produkuje czáowieka jako czáowieka, jak i czáowiek produkuje spoáeczeĔstwo. „Ludzka istota przyrody istnieje dopiero dla czáowieka
spoáecznego; bo dopiero tu przyroda jest dla niego wiĊzią áączącą
czáowieka z czáowiekiem”7. ToteĪ równie pierwotny jak czáowiek –
gdyĪ w zasadzie nigdy on nie Īyá sam – byá ród jako element spoáeczeĔstwa pierwotnego. PoniewaĪ doszáo do nierównego podziaáu
dóbr, to zaistniaáe róĪnice majątkowe doprowadziáy do wytworzenia
antagonistycznych klas: posiadaczy kapitaáu i wyzyskiwanych. Dla
zabezpieczenia tak powstaáej wáasnoĞci prywatnej powoáano paĔstwo. Od tej pory rozwój spoáeczny nastĊpuje poprzez rewolucyjną
zmianĊ panowania klas nad Ğrodkami produkcji. Ostatnią fazą rozwoju spoáecznego, w którym wystĊpują klasy, jest ustrój kapitalistyczny8. Uznany w marksizmie za formacjĊ wyzysku i niesprawiedliwoĞci spoáecznej kapitalizm miaá zostaü zniesiony w drodze rewolucji socjalnej.
W tym miejscu naleĪy zadaü pytanie: jakie relacje zachodzą
miĊdzy jednostką a spoáeczeĔstwem w marksizmie i jakie wypáywają z tego skutki – a co za tym idzie – i prawa. Udzielając odpowiedzi, naleĪy rozgraniczyü sytuacjĊ istniejącą w spoáeczeĔstwach klasowych, w stanie wspólnoty pierwotnej oraz w komunizmie.
W pierwszym przypadku, z racji walki klas, nie wystĊpuje jednolite
spoáeczeĔstwo. Konflikt ten istnieje miĊdzy klasami: panującą
a wyzyskiwaną, przy czym zawsze przewaĪa interes tej pierwszej.
W drugim przypadku – w interpretacji marksistowskiej – czáowiek
traci swą indywidualnoĞü i osobowoĞü – zostaáy one bowiem zredukowane do jego wiĊzi ze spoáeczeĔstwem. Kolektyw zaĞ wcháania
jednostkĊ, która wyraĪa siĊ wyáącznie w Īyciu spoáecznym. WolnoĞü jednostki jest efektem ekonomiczno-spoáecznego wyzwolenia
czáowieka, który nie jest wolny ze swej natury, ale moĪe staü siĊ
wolnym. Dokonaü tego moĪe poprzez rozwój historyczny, który jest
moĪliwy tylko dziĊki kolektywowi.
7

K. Marks, RĊkopisy ekonomiczno-filozoficzne z r. 1844, w: Marks-Engels,
Dzieáa, 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 spoáeczeĔstwa caákowicie zdeterminowaáa
zagadnienie praw i wolnoĞci czáowieka. Takie ujmowanie relacji
miĊdzy jednostką a spoáeczeĔstwem prowadzi do identycznych nastĊpstw jak w ujĊciu heglowskim, pomimo iĪ spoáeczeĔstwo Marksa
nie ma funkcji kreatywnej. Czáowiek staje siĊ przedmiotem, a swą
podmiotowoĞü traci na rzecz kolektywu. ToteĪ okazuje siĊ, iĪ w
zasadzie prawa jemu naleĪne nie są potrzebne we wspólnocie pierwotnej i w komunizmie, gdyĪ nie istnieją klasy posiadaczy i wyzyskiwanych. Bowiem poprzez sam fakt bycia czáonkiem wspólnoty
czáowiek staje siĊ wolny i równy. Natomiast w kapitalizmie – jak
chcieli marksiĞci – z powodu instrumentalizacji praw czáowieka,
káadzie siĊ akcent przede wszystkim na prawa cywilne nie zmieniające poáoĪenia robotników. WystĊpuje przeciwko nim klasa robotnicza, zwáaszcza w okresie dyktatury proletariatu. Akcentując równoĞü, wysuwa prawa socjalne i gospodarcze, które jako jedyne zbliĪają ludzi do peánej wolnoĞci9.
Pochodną powyĪszego jest kierunek przyjĊty przez prawników
o orientacji socjalistycznej z krajów Trzeciego ĝwiata. MoĪna tu
wyróĪniü maoizm, socjalizm indyjski, socjalizm arabski oraz socjalizm afrykaĔski. Pomimo róĪnic wystĊpujących miĊdzy tymi koncepcjami, cechą wspólną jest prymat ogóáu nad jednostką, mający
prowadziü do rozwiązywania problemów polityczno-gospodarczych.
Najmniej jednorodną koncepcją, przede wszystkim ze wzglĊdu na
pozostaáoĞci kolonialne oraz zróĪnicowanie religijne, jest socjalizm
afrykaĔski. Realizowanie przez te kraje prawa do samostanowienia
poprzez uzyskanie niepodlegáoĞci a nastĊpnie utrzymanie swojej
kruchej paĔstwowoĞci doprowadziáo do wysuniĊcia zbiorowoĞci na
plan pierwszy. W konsekwencji nastąpiáo tam znaczne nasilenie
nacjonalizmu, ale takĪe i solidaryzmu spoáecznego. Ten ostatni wystĊpuje bardziej jako podporządkowanie spoáecznoĞci niĪszego rzĊdu wyĪszej, niĪ realizacjĊ dobra wspólnego. OczywiĞcie los jednostki jest równieĪ serwitualny, co istotnie zbliĪa ten kierunek do
kolektywizmu10.

9

Por. C. Mik, Zbiorowe prawa czáowieka. Analiza krytyczna koncepcji, ToruĔ
1992, s. 56.
10
TamĪe, s. 59.
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Teoria prawa i polityki w klasycznym ujĊciu marksistowskim
uwzglĊdnia walkĊ klas, w której prawo i polityka są instrumentami
pozwalającymi utrzymaü dominującą pozycjĊ klasie rządzącej.
Wojna miĊdzy paĔstwami kapitalistycznymi a socjalistycznymi
musiaáa byü nieunikniona. PaĔstwa narodowe byáy zdominowane
przez kapitalistów i stąd musiaáy zginąü w procesie rozwoju spoáecznego. Teoria ta gáosiáa, Īe po utworzeniu nowej bazy dla spoáeczeĔstwa prawo i paĔstwo znikną, a poniewaĪ klasyczne prawo
miĊdzynarodowe ma swoje oparcie w pojĊciu paĔstwa, równieĪ
i ono miaáo podzieliü ten los.
PoniewaĪ nie byáo jeszcze powszechnego komunizmu, zakáadano
stadium przejĞciowe. Tunkin wskazywaá na rewolucjĊ paĨdziernikową jako zwiastuna nowych miĊdzynarodowych pojĊü prawnych
zgrupowanych jako: a) zasady socjalistycznego internacjonalizmu w
stosunkach miĊdzy paĔstwami socjalistycznymi, b) zasady równoĞci
oraz samostanowienia narodów i ludów przede wszystkim wymierzone w kolonializm, c) zasady pokojowego wspóáistnienia, odnoszące siĊ do stosunków miĊdzy paĔstwami o odmiennych systemach
spoáecznych11.
W tym czasie pomimo krytyki ze strony paĔstw socjalistycznych
prawa miĊdzynarodowego, jako instrumentu eksploatacji, jego normy uwaĪano za obowiązujące. Spowodowane to byáo tym, iĪ Ğwiat
jeszcze nie zostaá opanowany przez komunizm, a okres przejĞciowy
zmuszaá do kompromisów. Szczególnie, Īe koszty związane z prowadzeniem Ğwiatowej rewolucji, a taką Lenin zakáadaá, wymagaáy
zachowania pewnych form wspóápracy gospodarczej i technicznej.
Puszkuanis zająá stanowisko, Īe prawo miĊdzynarodowe jest prawem miĊdzyklasowym12. W jego ramach oba antagonistyczne systemy klasowe usiáują siĊ wzajemnie dostosowaü. ZSRR mógá dalej
korzystaü z instytucji prawnych rozwiniĊtych w ramach systemu
kapitalistycznego i bĊdących jego odzwierciedleniem. W dalszej
fazie Puszkuanis przepracowaá swoją koncepcjĊ wskazując na prawo
miĊdzynarodowe jako narzĊdzie wojny klasowej a nie formĊ czasowego kompromisu miĊdzy paĔstwami kapitalistycznymi a ZSRR.
Zatem uznawano za zobowiązujące jedynie takie normy, które od11
12

Por. Tunkin, Theory of International Law, s. 4.
Za: M. N. Shaw, Prawo miĊdzynarodowe, s. 45.
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powiadaáy celom tego ostatniego. PodejĞcie to skonkretyzowaáo siĊ
poprzez przystąpienie do Ligi Narodów.
WyszyĔski stwierdzaá, Īe Związek Radziecki przyjmuje takie zasady jak samostanowienie narodów, suwerennoĞü paĔstwa i równoĞü
paĔstw – innych zaĞ nie. Ponadto dziaáanie paĔstwa musiaáo byü w
zgodzie z ideaáami leninowsko-stalinowskiej polityki zagranicznej.
Natomiast normy, na które ZSRR wyraĨnie nie wyraĪaá zgody,
uznano za niezobowiązujące.
III.
Swoją koncepcjĊ porządku miĊdzynarodowego i wizji rewolucji
Ğwiatowej Związek Sowiecki zacząá realizowaü od napaĞci na PolskĊ. W dniu 17 wrzeĞnia 1939 r. o godzinie 2.00 w nocy zostaá zbudzony i wezwany do Komisariatu Spraw Zagranicznych ambasador
RP w Moskwie Wacáaw Grzybowiski. Na miejscu odczytano mu
notĊ, w której wskazano na bankructwo PaĔstwa Polskiego. Ponadto
stwierdzono, Īe: „Warszawa jako stolica juĪ nie istnieje. Rząd polski
ulegá rozkáadowi i nie okazuje przejawów Īycia. Oznacza to, Īe
PaĔstwo Polskie i jego Rząd przestaáy faktycznie istnieü. Dlatego
teĪ straciáy waĪnoĞü traktaty zawarte pomiĊdzy ZSRR i Polską
[podr. R.A.]. Pozostawiona wáasnemu losowi i pozbawiona kierownictwa Polska staáa siĊ áatwym polem wszelkiego rodzaju niebezpiecznych niespodziewanych akcji, mogących siĊ staü groĨbą dla
ZSRR. Dlatego teĪ Rząd Radziecki, który zajmowaá dotychczas
neutralnoĞü, nie moĪe w obliczu tych faktów zajmowaü nadal neutralnego stanowiska”13. Dalsza czĊĞü noty nadmienia o koniecznoĞci
zaopiekowania siĊ ludnoĞcią Zachodniej Ukrainy i Biaáorusi. W tym
wáaĞnie celu rząd ZSRR nakazaá Armii Czerwonej przekroczenie
granicy z Polską. NaleĪy nadmieniü, iĪ Grzybowiski noty nie przyjąá. Jednak Stalin byá po rozmowie z ambasadorem Niemiec, któremu zakomunikowaá decyzjĊ o wkroczeniu i postawa ambasadora
Polski miaáa znaczenie symboliczne. Pierwsze jednostki radzieckie
przekroczyáy granicĊ koáo Podwoáoczysk 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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Powoáanie siĊ w nocie na brak aktywnoĞci rządu jako przesáankĊ
nieistnienia paĔstwa byáo faászywe przynajmniej z dwóch powodów.
Po pierwsze dlatego, Īe rząd Rzeczypospolitej istniaá i przebywaá w
Koáomyi. W dniu 17 wrzeĞnia 1939 r. sprawowaá wáadzĊ nad mniej
wiĊcej poáową terytorium polskiego [przynajmniej formalną],
a Warszawa broniáa siĊ jeszcze przez dziesiĊü dni. Pomimo dziaáaĔ
okupanta zlikwidowano tylko w nielicznych paĔstwach przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne Polski. Zatem kryterium efektywnoĞci sprawowania wáadzy – stabilnoĞü i skutecznoĞü wáadzy
najwyĪszej, jej zdolnoĞü do utrzymywania stosunków miĊdzynarodowych – potrzebne do uznania nowo powstaáego paĔstwa, tym
bardziej przemawia za istnieniem juĪ uznanego. Po drugie wreszcie,
tzw. delebelacja, czyli upadek paĔstw przez zawojowanie, znana w
dawnym prawie miĊdzynarodowym, straciáa na znaczeniu po wprowadzeniu zakazu wojen agresywnych. PrzyjĊcie Paktu Ligi Narodów, którego Polska i ZSRR byáy stroną, zakáadaáo pokojowe rozwiązywanie sporów – szczególnie miĊdzy czáonkami. Ponadto podbój jednego paĔstwa przez inne począwszy od traktatu o wyrzeczeniu siĊ wojny jako polityki paĔstwowej z 27 sierpnia 1928 r. jest
pogwaáceniem prawa miĊdzynarodowego. Zatem wojny agresywne
nie mogáy byü tytuáem prawnym do nabycia terytorium.
Powojenna praktyka miĊdzynarodowa wyraĨnie opowiedziaáa siĊ
za istnieniem paĔstw nielegalnie okupowanych przez paĔstwa „osi”
jako podmiotów prawa miĊdzynarodowego. W przypadku Polski
A. Klafkowski uzasadniá, Īe pomimo wyjątkowo barbarzyĔskiej
okupacji niemieckiej paĔstwo nie przestaáo istnieü14. SytuacjĊ tĊ
moĪna rozciągnąü równieĪ na aneksjĊ sowiecką. Jednak samo istnienie okupacji paĔstwa wskazuje takĪe na fakt, iĪ prawo miĊdzynarodowe jest prawem o sáabym mechanizmie egzekucyjnym. Zatem
pytanie, jak skutecznie skáoniü w tych warunkach silne paĔstwo do
przestrzegania go, pozostaje wciąĪ bez odpowiedzi.
Mimo wszystko próba rozpatrywania agresji sowieckiej z punktu
widzenia prawa miĊdzynarodowego moĪe okazaü siĊ niewystarczająca bez uwzglĊdnienia caáoĞci stosunków miĊdzy naszymi krajami,
począwszy od wybuchu rewolucji bolszewickiej. Mianowicie, po
14
A. Klafkowski, Okupacja niemiecka w Polsce w Ğwietle prawa narodów, PoznaĔ 1946, s. 142.
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obaleniu 7 listopada 1917 r. Rządu Tymczasowego, do wáadzy doszáa Rada Komisarzy Ludowych. DziĊki temu najwiĊksze wpáywy
uzyskaáa partia bolszewicka z Wáodzimierzem Ulianow-Leninem na
czele. Partia ta swoje stanowisko wobec sprawy polskiej okreĞliáa w
Deklaracji Praw Narodów Rosji z 15 listopada 1917 r.15 Sformuáowano tam, zawarte jako zasada 2, prawo narodów do samookreĞlenia, którego realizacja mogáa prowadziü nawet do oderwania siĊ
i stworzenia samodzielnego paĔstwa16. Zatem teoretycznie zaistniaáa
moĪliwoĞci pojawienia siĊ nowego podmiotu prawa miĊdzynarodowego w postaci paĔstwa polskiego.
W Dekrecie o pokoju z dnia 26 paĨdziernika 1917 roku, zredagowanym przez W.I. Lenina, Drugi Ogólnorosyjski Zjazd Rady
Delegatów Robotniczych i ĩoánierskich w Piotrogrodzie uchwaliá,
Īe: „wszystkie ludy Ğwiata, bez wzglĊdu na rasĊ mają prawo do
samostanowienia o swoim losie”17. „Przez samookreĞlenie – stwierdza Lenin – rozumie siĊ utworzenie samodzielnego paĔstwa narodowego”18. U Ĩródeá koncepcji leninowskiej leĪaáa idea, Īe kaĪdy
naród ma prawo do niepodlegáoĞci. Nawiasem mówiąc, niepodlegáoĞü oznacza takĪe wolnoĞü od ucisku – i tu wáadza radziecka nie
byáa aĪ tak hojna. W Ğlad za tą koncepcją, która nie zakáadaáa geograficznie ograniczonego jej stosowania, száy dokumenty wáadzy radzieckiej. Prawo do samostanowienia miaáo przysáugiwaü wszystkim ludom i narodom bez wzglĊdu na ich stopieĔ rozwoju. Jednak
tu pojawia siĊ problem. Mianowicie marksizm zakáadaá upadek
paĔstw w toku rozwoju spoáecznego, tj. w nastĊpstwie zwyciĊstwa
rewolucji i powszechnego dyktatu proletariatu. Wówczas byáoby
spoáeczeĔstwo bezklasowe. Zatem jak w tych warunkach Lenin
widziaáby moĪnoĞü samostanowienia o sobie narodu, w tym narodu
polskiego, pozostaje kwestią otwartą.
15

Deklaracja Prawa Narodów Rosji, w: E. J. OsmaĔczyk, Encyklopedia Spraw
MiĊdzynarodowych i ONZ, Warszawa 1974, s. 177.
16
Deklaracja uchwalona przez RadĊ Komisarzy Ludowych w Piotrogrodzie
obejmowaáa cztery zasady dotyczące prawa narodów do swobodnego samookreĞlenia.
17
L. Gelberg, Prawo miĊdzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, t. 2, Warszawa 1958, s. 509.
18
W. I. Lenin, O prawie narodów do samookreĞlenia, w: Dzieáa wybrane, t. 1,
Warszawa 1949, s. 790.
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W tym miejscu powstaje pytanie, od kiedy konkretne paĔstwo
staje siĊ jako paĔstwo peánym podmiotem prawa miĊdzynarodowego? Niewątpliwie odpowiedĨ na nie bĊdzie wiązaáa siĊ z istnieniem
instytucji w postaci aktu prawnego, jakim jest uznanie miĊdzynarodowe. W akcie takim podmiot prawa miĊdzynarodowego stwierdza
istnienie pewnych faktów, którym przyznaje okreĞlone skutki prawne. W przedmiocie uznania, jakim jest takĪe paĔstwo, w grĊ wchodzi zarówno polityczny charakter decyzji, jaki i prawny, a mianowicie kryterium efektywnoĞci nowo powstaáej wáadzy. Ponadto brak
jest jednolitoĞci poglądów na temat roli uznania miĊdzynarodowego.
Spór dotyczy momentu powstania skutków prawnych podlegających
uznaniu faktów. Na tym tle doszáo do wyodrĊbnienia dwóch teorii:
konstytutywnej i deklaratoryjnej. „Zgodnie z teorią konstytutywną
skutki powstają dopiero z momentem uznania stanu faktycznego,
stosownie zaĞ do teorii deklaratoryjnej mają one miejsce z chwilą,
gdy sytuacja faktyczna speánia stawiane przez prawo miĊdzynarodowe warunki”19. Zdaniem J. Symonidesa, istnienie teorii konstytutywnej jest nastĊpstwem przyjĊcia heglowskiej i pozytywistycznej
wizji paĔstwa oraz jego suwerennoĞci20. „U jej podstaw bowiem
leĪy pozytywistyczna koncepcja zgody poszczególnych podmiotów,
jako niezbĊdnego warunku obowiązywania i funkcjonowania prawa
miĊdzynarodowego. Skoro Ĩródáem praw i obowiązków jest zgoda
paĔstw, wyraĪona lub dorozumiana, to ona teĪ jest Ĩródáem podmiotowoĞci”21. NaleĪy zaznaczyü, iĪ teoria konstytutywna jest doĞü
wątpliwa na gruncie realiów Īycia codziennego. Trudno zaprzeczaü
prawnemu istnieniu jakiegoĞ paĔstwa, które funkcjonuje wraz ze
sprawnie dziaáającym wáasnym rządem tylko dlatego, Īe nie zostaáo
uznane przez inne podmioty prawa miĊdzynarodowego. Jednak to
nie czyni go podmiotem prawa miĊdzynarodowego.
W wypadku przedmiotowej Deklaracji treĞü zawartych tam zasad zdawaáa siĊ dawaü asumpt do tworzenia wáasnej paĔstwowoĞci
takĪe przez Polaków. Niemniej jednak, by nie daü siĊ zwieĞü dziaáaniom propagandowym, wszelkie poczynania bolszewików naleĪy
19

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo miĊdzynarodowe publiczne, Warszawa
2000, s. 146.
20
TamĪe.
21
TamĪe.
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nieustannie odnosiü do aksjologii, jaką siĊ oni posáugiwali. Nie naleĪy zapominaü, iĪ Marks, którego poglądy legáy u podstaw powstania ZSRR, zakáadaá wielką Ğwiatową rewolucjĊ, w wyniku której
upadną paĔstwa i nastanie komunizm. Ponadto Josif DĪugaszwiliStalin, bĊdący komisarzem do spraw narodowoĞci, panowanie rosyjskie nad narodem polskim uzasadniaá zapóĨnieniem tego ostatniego22. Taka postawa gáównych aktorów Īycia politycznego poparta
retoryką bolszewicką zaowocowaáa 1 stycznia 1918 r. rozwiązaniem
wszystkich oddziaáów polskich w Rosji z inicjatywy wodza naczelnego wojsk sowieckich Nikoáaja Krylenki23. Na tym tle anulowanie
traktatów rozbiorowych z koĔca XVIII wieku, zgodnie z dekretem
z 29 sierpnia 1918 r., jako sprzecznych z zasadą samostanowienia
narodów wydaje siĊ byü jeszcze jedną akcją propagandową24.
Szczególnie, iĪ dziaáania te dotyczyáy obszarów nie bĊdących w
jurysdykcji sowieckiej, gdyĪ na mocy traktatu brzeskiego przypadáy
one paĔstwom centralnym.
Jednak nie tylko wrogie nastawienie wáadz bolszewickich byáo
czynnikiem utrudniającym wzajemne porozumienie. Brak jednolitej
koncepcji polityki wschodniej po stronie wáadz polskich nie byá tu
bez znaczenia. Narodowa Demokracja optowaáa za inkorporowaniem stosunkowo niewielkiego obszaru na wschodzie. Natomiast
federacyjna koncepcja Piásudskiego zmierzaáa w kierunku powstania
niepodlegáych paĔstw narodowych: Litwy, Biaáorusi i Ukrainy, powiązanych traktatami z Polską. NaleĪy tu przypomnieü, iĪ odradzająca siĊ Rzeczpospolita na wschodnich swych rubieĪach powstawaáa
na gruzach paĔstwa carskiego. Zatem Piásudski podjąá siĊ próby
odbudowy stanu posiadania sprzed okupacji rosyjskiej, wyciągając
po drodze wnioski z dawnych konfliktów etnicznych. Biorąc to pod
uwagĊ naleĪy stwierdziü, iĪ wáadze Rosji sowieckiej a priori stawiaáy na konflikt, chociaĪby z przyczyn ideologicznych i „misji” szerzenia rewolucji. RównieĪ powrót „biaáych” – czyli „wspólnego
22

nr 17.

Problem narodowoĞci w Rosji Sowieckiej, „Przegląd Wspóáczesny” 1932

NaleĪy przypomnieü, iĪ Īoánierze tych wojsk wchodzili w skáad armii
carskiej, a Polska nie byáa uznanym podmiotem miĊdzynarodowym.
24
Dokumenty i materiaáy do historii stosunków polsko-radzieckich, red. N. Gąsiorowska - Grabowska, I. A. Chrienov, Warszawa 1961, t. 1, nr 250.
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wroga” – byá wielkim zagroĪeniem dla Polski. Problem ten szczególnie ujawniá siĊ podczas kontrrewolucyjnych dziaáaĔ Denikina,
którego de facto paĔstwa zachodnie wspomagaáy25.
Przytoczone wyĪej zdarzenia uĞwiadomiáy jedno, iĪ delimitacja
granicy wschodniej moĪe spowodowaü napiĊcia nie tylko na linii
Warszawa – Moskwa, ale równieĪ Warszawa – Londyn. Niestety,
ustalenie tejĪe granicy wymagaáo wybuchu wojny, po której w traktacie ryskim, podpisanym w dniu 18 marca 1921 r. miĊdzy Polską,
Rosją i Ukrainą Radziecką, wytyczono ją na linii Dzisna-DokszyceSáucz-Korzec-Ostróg-Zbrucz26. Sygnatariusze tego traktatu zrzekli
siĊ wszelkich praw i roszczeĔ do ziem, które przeszáy pod jurysdykcjĊ innej umawiającej siĊ strony. Ponadto zagwarantowano sobie
nawzajem prawa przysáugujące mniejszoĞciom narodowym zamieszkaáym na ich terytorium – szczególnie w zakresie kultury,
jĊzyka i religii.
Wypada tu zaznaczyü, Īe strona rosyjska od samego początku nie
miaáa zamiaru wywiązywaü siĊ z postanowieĔ traktatowych odnoĞnie ostatecznego charakteru swojej zachodniej granicy. RównieĪ
mniejszoĞü polska nie miaáa co liczyü na lepsze traktowanie. Za
przykáad moĪe sáuĪyü tu chociaĪby proces moskiewski arcybiskupa
Jana Cieplaka, skazanego na Ğmierü z póĨniejszą zamianą na doĪywocie, czy teĪ sprofanowanie relikwii Ğw. Andrzeja Boboli. Wrogie
dziaáanie bolszewików nie ograniczaáo siĊ tylko do terytorium wáasnego kraju. Mianowicie byli oni autorami licznych zamachów terrorystycznych na terenie Polski.
Kolejnym krokiem zmierzającym ku normalizacji stosunków byáo podpisanie przez PolskĊ, ZSRR, àotwĊ, EstoniĊ i RumuniĊ
9 lutego 1929 r. wielostronnego protokoáu o wyrzeczeniu siĊ Ğrodków wojennych w celu dochodzenia swoich roszczeĔ terytorialnych.
Dokument ten, zwany od przedstawiciela radzieckiego protokoáem
Litwinowa, miaá na celu wzmocnienie pewnoĞci wáadz Rzeczypospolitej co do stabilnoĞci granicy wschodniej.
W dniu 25 lipca 1932 r. w Moskwie podpisano pakt o nieagresji
miĊdzy Polską a Rosją Radziecką. W dokumencie tym zobowiązano
siĊ do wyrzeczenia siĊ wojny, zachowania neutralnoĞci, zaniechania
25
26

Por. A. Albert, dz. cyt., s. 71.
Dz. U. z 1921 r. Nr 49, poz. 300, traktat ryski.
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uczestnictwa w porozumieniach wymierzonych przeciw drugiej
stronie, niezaleĪnoĞü umowy od wczeĞniejszych zobowiązaĔ, a takĪe postĊpowanie pojednawcze w przypadku sporów. Traktat ten
podpisano na trzy lata, przedáuĪając go w 1934 r. do 1945 r.
Niewątpliwym sukcesem dyplomacji polskiej byáo podpisanie
3 lipca 1933 r. z ZSRR oraz jego sąsiadami: Afganistanem, Estonią,
àotwą Rumunią i Turcją konwencji londyĔskiej o okreĞleniu napaĞci. W umowie tej zdefiniowano agresora, którym byáo paĔstwo
dopuszczające siĊ agresji niezaleĪnie od tego, czy wypowie wojnĊ
czy teĪ nie. FormĊ agresji skonkretyzowano w postaci ataku z powietrza, lądu lub morza, bądĨ blokadĊ wybrzeĪa lub udzielenie poparcia militarnego dla band zbrojnych dziaáających z jego terytorium przeciw drugiemu paĔstwu.
Przedstawione powyĪej fakty z jednej strony wskazują na próbĊ
unormowania stosunków ze wschodnim sąsiadem podjĊtą przez
wáadze Rzeczypospolitej. Z drugiej zaĞ, na zdecydowanie wrogi
kurs przyjĊty przez bolszewików. Tak wiĊc 17 wrzeĞnia 1939 r. byá
jedynie realizacją wczeĞniejszych zamiarów.
RównieĪ okupacja przez ZSRR byáa nie pozbawiona elementów
indoktrynacji. Od początku organizowano gwardie robotnicze i komitety folwarczne kierowane przez dziaáaczy partyjnych i funkcjonariuszy NKWD. RównieĪ zorganizowano tu sieü administracji
radzieckiej, zarówno paĔstwowej – rady, partyjnej – komitety
wszystkich szczebli, jak i policyjnej w postaci rozbudowanego aparatu NKWD. Jednak wáadze radzieckie chciaáy poczuü siĊ jak wyzwoliciele ciemiĊĪonych ludów, przeprowadzając na zagarniĊtych
terenach farsĊ wyborczą. Poprzedziáa ją „kampania wyborcza” rozpoczĊta 7 paĨdziernika na tzw. Zachodniej Ukrainie i Zachodniej
Biaáorusi. OczywiĞcie jej hasáa nie odbiegaáy od retoryki wczeĞniej
przyjĊtej przez politruków, tj. konfiskaty ziemi obszarniczej, fabryk
i banków. ĩądano takĪe przyáączenia zajĊtych terenów do odpowiednich republik ZSRR. 22 paĨdziernika odbyáy siĊ „wybory” do
zgromadzeĔ ludowych. Gáosowanie, wyáącznie na wyznaczonych
uprzednio kandydatów, czáonków partii bolszewickiej, przeprowadzono w atmosferze terroru. Na skutek tych dziaáaĔ powstaáy Zgromadzenia Ludowe Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Biaáorusi. Pomimo powoáywania siĊ przez ZSRR na zasadĊ samostanowienia,
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ludnoĞü okupowanych obszarów nie byáa w Īadnej mierze reprezentowana w powstaáych wáadzach.
Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Ukrainy w dniu 27 paĨdziernika 1939 r. ogáosiáo we Lwowie deklaracjĊ o wáadzy paĔstwowej,
a takĪe odezwĊ w sprawie wejĞcia Zachodniej Ukrainy do USRR.
Prezydium Rady NajwyĪszej ZSRR odpowiadając na deklaracjĊ
postanowiáo przychyliü siĊ do „próĞb” zgromadzeĔ ludowych i wáączyáo „Zachodnią UkrainĊ” do ZSRR 1 listopada, a „Zachodnią
BiaáoruĞ” od 2 listopada.
NastĊpnym wrogim posuniĊciem byá dekret Prezydium Rady
NajwyĪszej z 29 listopada 1939 r. o nadaniu mieszkaĔcom wcielonych terenów obywatelstwa radzieckiego. Dekret staá siĊ podstawą
do wcielenia odpowiednich roczników do Armii Czerwonej.
Wszystkie te akty prawne stanowiáy pogwaácenie prawa miĊdzynarodowego i prawa ludnoĞci do okreĞlenia swej przynaleĪnoĞci paĔstwowej [samookreĞlenia].
Pomimo, Īe stan wojny miĊdzy Polską a ZSRR nie zostaá oficjalnie ogáoszony, to nie ulega wątpliwoĞci, Īe byáa to okupacja
wynikająca z bardzo powaĪnego naruszenia norm prawa miĊdzynarodowego. ToteĪ administracjĊ radziecką na czĊĞci terytorium paĔstwa polskiego w latach 1939-41 naleĪy traktowaü jako stan faktyczny nie rodzący trwaáych i pozytywnych skutków prawnomiĊdzynarodowych.
IV.
Powstanie paĔstwa marksistowskiego, jakim byá Związek Radziecki, miaáo wpáyw nie tylko na poáoĪenie wáasnych obywateli,
lecz takĪe na bezpieczeĔstwo Ğwiatowe przez niemalĪe caáy XX
wiek. Punktem wyjĞcia byáa tu kolektywistyczna teoria Īycia spoáecznego. W koncepcji tej jednostka tracąc swą podmiotowoĞü na
rzecz spoáecznoĞci, staje siĊ jej niewolnikiem. Wszelkie nabywane
przez nią prawa wynikają z faktu, iĪ mają sáuĪyü w pierwszym rzĊdzie spoáecznoĞci, dopiero potem jednostce. Czáowiek, bez wzglĊdu
na wáasne dobro, otrzymuje prawa, które w danej chwili bĊdą uwaĪane za najlepsze dla kolektywu. Stąd istniaáy tylko prawa zaakceptowane przez wáadzĊ. Brak staáej, ponadczasowej podstawy [wyklu-
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czenie prawa naturalnego], z pewnoĞcią nie gwarantowaá mu bezpieczeĔstwa. Utworzenie paĔstwa na takich zaáoĪeniach pociąga za
sobą odwrócenie naturalnego porządku [dziaáania jednostek w kierunku stworzenia spoáecznoĞci politycznej dla poprawy wáasnego
bezpieczeĔstwa], gdzie obywatel nie utoĪsamia siĊ z istniejącymi
normami. Nabywając prawa bĊdzie uwaĪaá, Īe są one narzucane
przez ogóá w celu zniewolenia go. W konsekwencji moĪe prowadziü
to do anarchizacji Īycia. Ponadto takie traktowanie wáasnych obywateli rodzi pewne standardy traktowania równieĪ i innych.
Równie waĪną kwestią jest to, w imiĊ czego wáadza posuwa siĊ
do zniewolenia wáasnej spoáecznoĞci, a wszelkie stosunki miĊdzynarodowe traktowane są jako moĪnoĞü zdobywania kolejnej strefy
wpáywów. Ideologia marksistowsko-leninowska rozwój spoáeczeĔstwa táumaczy walką klas. Stąd wedáug niej, na páaszczyĨnie miĊdzynarodowej konflikt miĊdzy narodami wyzyskiwanymi a wyzyskującymi jest nieunikniony. Zatem w imiĊ koniecznoĞci prowadzenia rewolucji Ğwiatowej wáadze radzieckie mordowaáy wáasnych
obywateli, jak i braáy udziaá w konfliktach Ğwiatowych – jawnie
bądĨ teĪ inspirując je – na masową skalĊ.
ZSRR dokonując agresji na PolskĊ naruszyá cztery wiąĪące go
umowy miĊdzynarodowe: traktat ryski z 1921 r. o wytyczeniu granicy polsko-radzieckiej, protokóá Litwinowa z 1929 r. o wyrzeczeniu siĊ wojny jako Ğrodka rozwiązywania sporów, pakt o nieagresji
z Polską z 1932 r., przedáuĪony w 1934 r. do koĔca 1945 r. oraz
konwencjĊ londyĔską z 1933 r. o okreĞleniu napaĞci.
Dziaáania agresora sowieckiego byáy ze wszech miar naruszeniem norm prawa miĊdzynarodowego. Powoáywano siĊ tu tylko na
takie normy, które odpowiadaáy aktualnym potrzebom ideologicznym, bez uwzglĊdnienia zaciągniĊtych zobowiązaĔ miĊdzypaĔstwowych. Prawo opiera siĊ na pewnych instrumentach wypracowanych wspólnie przez spoáecznoĞü miĊdzynarodową dla sprawiedliwego i stabilnego bytu. Jest ono tym elementem, który áączy czáonków róĪnych narodów, przywiązując ich do uznanych wartoĞci
i norm, gdzie chociaĪby 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 Biaáorusi, istotnie odbiegaáa od ogólnie przyjĊtej przez
spoáecznoĞü miĊdzynarodową. Znaczna wiĊkszoĞü aktorów stosunków miĊdzynarodowych, szczególnie w okresie miĊdzywojennym,
zasadĊ tĊ odnosiáa do pewnych grup ludnoĞci. NaleĪy tu wymieniü
mniejszoĞci Īyjące w ramach paĔstwa, naród Īyjący na terytoriach
róĪnych paĔstw, mniejszoĞci narodowe mieszkające na terytorium
jednego paĔstwa i naleĪące równoczeĞnie do ludnoĞci paĔstwa sąsiedniego, spoáeczeĔstwa lub narody Īyjące w róĪnych paĔstwach
wskutek wpáywów zewnĊtrznych oraz spoáeczeĔstwa bĊdące pod
dominacją obcych paĔstw. Realizacja tej zasady odbywaáa siĊ miĊdzy innymi na drodze ochrony miĊdzynarodowej, poprzez ustanowienie regionalnej autonomii, jak równieĪ tworzenie federacji. Charakteru prawnego nabieraáa przez ustawodawstwo wewnĊtrzne lub
zawierane traktaty miĊdzynarodowe. Jednak w Īadnym wypadku
zasada ta nie dawaáa podstawy do zbrojnej napaĞci na paĔstwo w
celu oderwania jego fragmentu i przyáączeniu do agresora. Ponadto
zabór ziem polskich sprzeczny byá z leninowską koncepcją zasady
samostanowienia, skonkretyzowanej chociaĪby w Deklaracji Praw
Narodów Rosji, przedstawionej powyĪej. Czy moĪna zatem postawiü znak równoĞci pomiĊdzy realizacją leninowskiej zasady samostanowienia narodów a imperializmem? Ten ostatni jest okreĞlany
przez R. KuĨniara jako: „objawy agresywnego egoizmu i ekspansywnego nacjonalizmu wyrastającego z przekonania, iĪ interesy
partykularne mogą byü realizowane bez wzglĊdu na interesy narodowe i paĔstwowe innych paĔstw, wbrew nim, a nawet ich kosztem”27. Zatem jeĞli w miejsce nacjonalizmu wprowadzimy kolektywizm heglowsko-marksistowski, to odpowiedĨ na zadane wczeĞniej
pytanie zdaje siĊ byü twierdząca.
Reasumując, naleĪy stwierdziü, iĪ zagroĪenie bezpieczeĔstwa
Ğwiatowego poprzez imperialistyczne dziaáania Związku Sowieckiego miaáo swoją podstawĊ w marksistowskiej-leninowskiej koncepcji
Īycia spoáecznego. ZepchniĊcie jednostki na plan dalszy i podporządkowanie caáego Īycia spoáecznego planom realizacji powszechnej rewolucji Ğwiatowej, gdzie prawo miĊdzynarodowe byáo jedynie
instrumentem jej urzeczywistnienia, stanowiáo nowy etap w stosun27
R. KuĨniar, w: Stosunki miĊdzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red.
E. HaliĪak i R. KuĨniar, Warszawa 2000, s. 18.
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kach miĊdzynarodowych. Początkiem tego odcinka byáa napaĞü na
PolskĊ w 1939 r., zaĞ zakoĔczeniem – „bratnia pomoc” udzielona
Afganistanowi w 1979 r. i okupacja Czeczenii trwająca do chwili
obecnej. Jakkolwiek czasokres ten wypeániony byá morzem krzywd
wyrządzonych ludnoĞci róĪnych stron Ğwiata i zepchniĊciem ludzkoĞci na krawĊdĨ wojny nuklearnej – kryzys kubaĔski – to jednak
zdaje siĊ, iĪ nie wyciągniĊto z tej lekcji odpowiednich wniosków.
Pozycja jednostki wraz z przysáugującymi jej prawami jako podstawy demokracji nie jest na tyle powszechna, by stan bezpieczeĔstwa
na Ğwiecie nie byá permanentnie zagroĪony.
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RECENZJE

Studia z Prawa Wyznaniowego
Tom V – 2002

Sáawomir MaciąĪek, 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. MaciąĪka obroniona zostaáa na Wydziale Obojga Praw
Papieskiego Uniwersytetu LateraĔskiego w Rzymie jako teza
doktorska napisana zostaáa 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 wątki wyznaniowe zasáuguje ona na
prezentacjĊ w jĊzyku polskim.
Autor w rozprawie stawia sobie za cel przybliĪenie i porównanie
dwóch koncepcji „ministerstwa publicznego”, czyli prokuratury, we
Wáoszech i Polsce. Tezą pracy jest próba udowodnienia, iĪ
instytucja ta we Wáoszech, z racji swej oryginalnoĞci i dojrzaáoĞci
rozwiązaĔ prawnych, jest bardziej niezaleĪna od innych oĞrodków
wáadzy, natomiast w Polsce, która dopiero wprowadziáa ustrój
demokratyczny, instytucja prokuratury jest wzorowana na koncepcji
francuskiej i niemieckiej. Koncepcja wáoska jest na tyle atrakcyjna
w porównaniu z francuską czy niemiecką, Īe moĪe posáuĪyü
polskim rozwiązaniom prawnym za wzór wiĊkszego uniezaleĪnienia
prokuratury od wáadzy wykonawczej. Porównanie z rozwiązaniami
polskimi jest z kolei o tyle interesujące, Īe zarówno polska
konstytucja (1997) jak i kodeks karny oraz kodeks postĊpowania
karnego (1998) są aktami stosunkowo nowymi (Introduzione,
s. 5-6). Instytucja „ministero pubblico” jest urzĊdem, który w
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procesach karnych skáada skargĊ (oskarĪa), „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 wáoskim kodeksie postĊpowania karnego
instytucja pubblico ministero sáuĪyáa poszukiwaniu prawdy (tzw.
proces inkwizycyjny – processo inquisitorio), co oznaczaáo, Īe
prokurator swojej dziaáalnoĞci nie ograniczaá tylko do funkcji
oskarĪyciela.
Autor ponadto przeprowadziá próbĊ porównania instytucji
prokuratora z terenu Ğwieckiego prawa karnego (wáoskiego i polskiego) z instytucjami ordynariusza i promotora sprawiedliwoĞci w
tym zakresie, funkcjonujących na terenie prawa kanonicznego.
NaleĪy wiĊc stwierdziü, Īe w dotychczasowej literaturze prawnej nie
ma monograficznego opracowania tej instytucji w aspekcie porównawczym. Zatem praca niewątpliwie stanowi nowoĞü i z tej racji
zasáuguje na szczególną uwagĊ.
Na konstrukcjĊ pracy skáadają siĊ wprowadzenie, piĊü
rozdziaáów, zakoĔczenie oraz wykaz skrótów i bibliografii.
NiezaleĪnie od rozdziaáów praca zostaáa podzielona na 13 paragrafów tematycznych. Taka praktyka jest niekiedy stosowana w
opracowaniach wáoskich.
We wprowadzeniu Autor zapoznaje czytelnika z celem badawczym i podaje krótką charakterystykĊ treĞci pracy. Niestety, nie
ustosunkowuje siĊ do Ĩródeá i dotychczasowej literatury prawniczej
dotyczącej tego przedmiotu, ani nie opisuje metody badawczej, jak
to zazwyczaj oczekujemy w pracach dyplomowych.
Rozdziaá I, zatytuáowany La figura del pubblico ministero nelle
disposizioni costituzionali (s. 8-25), zawiera omówienie pojĊcia
„pubblico ministero” w konstytucjach Italii i Polski. Autor wychodzi od przedstawienia norm konstytucji wáoskiej i polskiej w
hierarchii Ĩródeá prawa i zapowiada ewentualne propozycje de lege
ferenda w odniesieniu do ustawodawstwa polskiego (s. 8-9).
NastĊpnie omawia zagadnienie autonomii i niezaleĪnoĞci organów
wyposaĪonych we wáadzĊ jurysdykcji sądowej w paĔstwie (magistratura) i zwraca uwagĊ na nieostroĞü norm dotyczących pubblico
ministero, jako czĊĞci magistratury. Omawia zadania prokuratora
przed wniesieniem skargi karnej i gwarancje niezaleĪnoĞci pubblico
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ministero. W trzeciej czĊĞci tego rozdziaáu Autor przechodzi do
omówienia prokuratury w prawie polskim bez szczegóáowego
omawiania Sądu NajwyĪszego, Trybunaáu Konstytucyjnego i Trybunaáu Stanu. Konstytucja polska z 1997 r. w przeciwieĔstwie do
konstytucji z 1952 r. pomija w ogóle prokuraturĊ. Nie jest wiĊc ona
odtąd instytucją konstytucyjną. Konstytucja polska z 1997 r. w
swoich przepisach w art. 173, mówiąc o sądach i trybunaáach,
pomija takĪe potwierdzenie, Īe wymiar sprawiedliwoĞci jest trzecią
wáadzą. Ale analizując wyraĪenie „wymiar sprawiedliwoĞci” Autor
podkreĞla, Īe wedáug prawa polskiego „Trybunaáy i sądy są wáadzą
oddzielną i niezaleĪną od innych” (art. 173). Niemniej zauwaĪa, Īe
ta niezaleĪnoĞü odnosi siĊ jedynie do sĊdziów (s. 23), i nie ma
nigdzie mowy o ministero pubblico. Do sĊdziów zatem odnosi siĊ
zasada niezawisáoĞci. Wprawdzie w konstytucji polskiej przewidziano organ kolegialny Krajowa Rada Sądownictwa, ale chodzi
tu o sądownictwo w rozumieniu wymiaru sprawiedliwoĞci, a nie
nadzoru nad jego wymiarem. Samo sáowo „krajowa lub narodowa”,
a nie „najwyĪsza”, zdaniem Autora pozbawia ją wáadzy decyzyjnej,
wiĊc jest ona jedynie organem doradczym. Dla przykáadu Krajowa
Rada Sądownictwa nie powoáuje sĊdziów, ale czyni to prezydent po
wysáuchaniu jej zdania (art. 179 konstytucji).
W rozdziale drugim Autor omówiá funkcje ministero pubblico w
ustawodawstwie wáoskim (s. 26-64) w fazie dochodzeniowej, w
fazie wniesienia skargi karnej i w fazie procesu sądowego.
W szczególnoĞci ukazaá jego funkcje w kontekĞcie innych podmiotów biorących udziaá w postĊpowaniu dochodzeniowym, tj.
policji sądowej (polizia giudiziaria) i sĊdziego (del giudice), a takĪe
strukturĊ wewnĊtrzną prokuratury i jej zadaĔ w odniesieniu do
konstytucyjnego nakazu obowiązku wniesienia skargi karnej. W tym
kontekĞcie przeĞledziá uprawnienia Prokuratora Republiki (Procuratore della republica), Prokuratora Generalnego Republiki (Procuratore generale della republica), Prokuratora Sądu Apelacyjnego,
a takĪe Narodowej Agencji Antymafijnej (Direzione nazionale
antimafia). Pragnąá w ten sposób ukazaü aspekty koordynacji
wstĊpnego postĊpowania dochodzeniowego. Omówiá teĪ przypadki,
kiedy winna byü wniesiona z urzĊdu skarga karna przez ministero
pubblico (s. 29 nn.). Po omówieniu fazy dochodzeniowej Autor
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przedstawiá róĪne formy udziaáu ministero pubblico w fazie procesowej (s. 53-63).
Trzeci rozdziaá pracy (s. 65-89) poĞwiĊciá Autor omówieniu instytucji ministero pubblico w prawie polskim. W przepisach Konstytucji polskiej taka instytucja nie istnieje, ale jej początki, jako
prawa fundamentalnego, ustrojowego, byáy tworzone juĪ w roku
1985, a potem w latach 1994 i 1999. Dlatego Autor zauwaĪa, Īe w
swoich badaniach z przykroĞcią musiaá siĊ oprzeü nie na prawie
obowiązującym, ale na prawie z 1985 i 1965 r. (s. 65-66). Wedáug
art. 1, § 1 ustawy z 1985 r. o prokuraturze, art. 1. 1: ProkuraturĊ
stanowią Prokurator Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
oraz prokuratorzy Instytutu PamiĊci Narodowej – Komisji ĝcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W ustĊpie 2 czytamy:
Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury. FunkcjĊ Prokuratora Generalnego sprawuje Minister SprawiedliwoĞci
(tekst jednolity Dz. U. z 1994 r., Nr 19, poz. 70 z póĨn. zm). Wynika
wiĊc jasno, iĪ prokuratura jest czĊĞcią wáadzy wykonawczej. Prokurator w Instytucie PamiĊci Narodowej, zdaniem Autora, takĪe podlega poĞrednio prokuratorowi generalnemu. Tymczasem problemem
istotnym jest fakt, Īe prokurator generalny bĊdąc najwyĪszym organem prokuratury, jest ministrem sprawiedliwoĞci. Innymi sáowy
wáadza administracyjna (rząd) peáni funkcjĊ prokuratorską. Autor
szczegóáowo omówiá funkcje prokuratury, jej prawa i obowiązki na
róĪnych szczeblach dziaáania, wytykając zaleĪnoĞü wáadzy sądowniczej od wáadzy administracyjnej. NastĊpnie nawiązaá do prawa
z 1967 r., które paradoksalnie dawaáo prokuratorowi generalnemu
przynajmniej formalną niezaleĪnoĞü.
W rozdziale IV (s. 95-171) – najobszerniejszym – Autor
szczegóáowo omówiá funkcje prokuratora generalnego wedáug polskiego kodeksu karnego we wszystkich fazach postĊpowania: przygotowawczej i procesowej, áącznie z fazą apelacyjną.
Wreszcie rozdziaá V (s. 172-219) zawiera próbĊ porównania
norm prawa cywilnego wáoskiego i polskiego w odniesieniu do
prokuratury z normami prawa kanonicznego w omawianym przedmiocie. W celu zrozumienia istotnej w Īyciu KoĞcioáa funkcji
ordynariusza, wyposaĪonego we wáadzĊ sądowniczą i nadzorczą nad
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wymiarem sprawiedliwoĞci, Autor przeprowadziá wywód na temat
jego wáadzy, szczególnie w kanonicznym prawie karnym. NastĊpnie
omówiá instytucjĊ inwestygatora w dawnym prawie kanonicznym
i przeprowadziá poszukiwanie powiązaĔ i wzajemnych relacji
miĊdzy tymi dwoma podmiotami wáadzy. Z kolei omówiá funkcje
ordynariusza w roli oskarĪyciela publicznego i w roli sĊdziego w
procesie karnym administracyjnym. Autor szuka teĪ podobieĔstw
miĊdzy promotorem sprawiedliwoĞci w prawie kanonicznym
i funkcjami prokuratora w prawie Ğwieckim. W konkluzji przeprowadziá próbĊ wyciągniĊcia wniosków w aspekcie porównania
tych instytucji prawa Ğwieckiego z instytucjami prawa kanonicznego.
NaleĪy krytycznie stwierdziü, Īe z punktu widzenia natury
KoĞcioáa, róĪnych celów obu spoáecznoĞci: paĔstwowej i koĞcielnej,
chociaĪ obie sáuĪą dobru czáowieka i winny szanowaü jego prawa,
wywody te, bez szerszego omówienia istoty KoĞcioáa jako instytucji
Bosko – ludzkiej, wydają siĊ nie skoordynowane z caáoĞcią pracy.
MoĪna mówiü jedynie o pewnych analogiach obu systemów
prawnych, tj. Ğwieckiego i kanonicznego, i dlatego takie dywagacje
wydają siĊ nieco na wyrost. Owszem, wĞród niektórych kanonistów
pojawia siĊ tendencja przenoszenia instytucji prawa Ğwieckiego na
teren kanonistyki, ale jest to dopuszczalne, jak siĊ wydaje, tylko w
przypadkach, gdy oba systemy prawne mają wspólne korzenie w
prawie rzymskim lub naturalnym.
Aczkolwiek praca ma charakter gáównie opisowy (mam tu na
myĞli wszystkie rozdziaáy pracy), to jednak zakoĔczenie (s. 220230) zawiera wnioski i wáasne przemyĞlenia Autora. Są one
sprowadzone do kilku zagadnieĔ dotyczących porównania koncepcji
prokuratury we Wáoszech i Polsce: koncepcje konstytucyjne, faza
dochodzeniowa i etap sądzenia spraw. Autor wskazuje, Īe juĪ na
poziomie konstytucyjnym prokuratura jest instrumentem polityki
rządu, nie ma zapewnienia nieodwoáalnoĞci, ma charakter hierarchiczny, a wiĊc nie ma mowy o niezawisáoĞci (indipendenza). De
lege ferenda widzi koniecznoĞü oddzielenia funkcji prokuratora
generalnego i ministra sprawiedliwoĞci, przywrócenia wáaĞciwej roli
prokuratorowi generalnemu przez powoáanie organu kolegialnego,
osáabienia ustroju hierarchicznego prokuratury, i wreszcie proponuje
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caákowitą reformĊ przez wprowadzenie nieusuwalnoĞci prokuratorów itp.
Zaprezentowana praca, aczkolwiek nie pozbawiona braków,
gáównie natury formalnej, niewątpliwie nosi cechy dobrej monografii. Porusza zagadnienie bardzo istotne w prawie karnym
wáoskim i polskim w zetkniĊciu siĊ z normą zupeánie innego
systemu prawa, a mianowicie prawa kanonicznego. Precyzyjne
i jednoczeĞnie bardzo subtelne dystynkcje i porównania prowadzone
w dwóch systemach prawa wáoskiego i polskiego sprawiają, Īe
praca stanowi dobre studium teoretyczne. Nie sądzĊ jednak, aby
byáo moĪliwe jakiekolwiek przeáoĪenie wniosków Autora na system
polski, przynajmniej bez powaĪnych zmian systemu naszego
ustawodawstwa.
Henryk Misztal

Studia z Prawa Wyznaniowego
Tom V – 2002

Danuta Piątkowska, Polskie koĞcioáy w Nowym Jorku, Nowy
Jork – Opole 2002, ss. 614.
Z radoĞcią naleĪy powitaü ukazanie siĊ dáugo oczekiwanej pracy,
która bĊdąc obiektywnym, opartym na Ĩródáach dokumentem aktywnoĞci polskiej emigracji w USA, jest teĪ doskonaáym odzwierciedleniem panujących tam stosunków wyznaniowych i roli KoĞcioáa w ksztaátowaniu struktur polonijnych skupionych wokóá parafii.
Jest napisana jĊzykiem barwnym, Īywym, nie pozbawionym osobistych spostrzeĪeĔ, refleksji, uzupeánieniem są zdjĊcia, tabele i wykresy oraz nazwiska tych, którzy budowali od podstaw, i tych, którzy jeszcze Īyją i pamiĊtają wiele. Praca, jak doskonaáy film dokumentalny, ale nie pozbawiony scenariusza, uchyla nam rąbka tajemnic Polonii: ciĊĪkiej pracy, sukcesów, zaáamaĔ i wiernoĞci
wartoĞciom wyniesionym z Macierzy.
Praca skáada siĊ ze wstĊpu, siedmiu rozdziaáów, wykazu Ĩródeá
i literatury, wykazu skrótów, zakoĔczenia i co jest niezwykle cenne,
indeksu nazwisk i wykazu zdjĊü. We wstĊpie Autorka rzeczowo
i syntetycznie ustosunkowaáa siĊ do juĪ istniejącej literatury i Ĩródeá,
które przebadaáa w trakcie kwerendy. Z caáą odpowiedzialnoĞcią
naleĪy stwierdziü, Īe dotychczas nikt wprost nie zajmowaá siĊ historią koĞcioáów i parafii polskich w Nowym Jorku w oparciu o tak
szeroki materiaá Ĩródáowy. MoĪe to byá juĪ „ostatni dzwonek”, aby
dokumentacja nie zaginĊáa w trakcie remontów plebani czy teĪ innych „porządków” przeprowadzanych w sekretariatach parafii.
Z treĞci pracy dowiadujemy siĊ, iĪ zastosowano metody wáaĞciwe
naukom historycznym z uwzglĊdnieniem metody krytyki Ĩródeá
polegającej na ocenie ich autentycznoĞci i wiarygodnoĞci oraz porównaniu z innymi dokumentami tej epoki.
Autorka za cel pracy postawiáa „pokazanie polskich koĞcioáów
i polskich parafii w Nowym Jorku w ich wymiarze historycznym
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oraz wskazanie ewolucji, której ulegaáy od zaáoĪenia aĪ do momentu
zakoĔczenia opracowania, czyli do 11 wrzeĞnia 2001 roku”. W pracy chodzi o 19 koĞcioáów „zbudowanych przez polskich imigrantów” bez wzglĊdu na to, czy pracują w nich polscy kapáani czy teĪ
posáugi kapáaĔskie sprawują ksiĊĪa innych narodowoĞci, czy sáuĪą
celom kultowym lub teĪ innym, czy istnieją jeszcze, czy juĪ ich nie
ma. Sáusznie Autorka jako kryterium wyboru koĞcioáów opisanych
przyjĊáa fakt „budowy koĞcioáa przez polskich imigrantów”, gdyĪ
problematyka powstania, funkcjonowania i zaniku parafii polonijnych jest zjawiskiem bardzo záoĪonym. Rozdziaá I wprowadzający,
zatytuáowany W nowym Ğwiecie, uwzglĊdnia liczbĊ polskich parafii
w Stanach Zjednoczonych, czas i miejsce ich tworzenia, przyczyny
zanikania, wskazuje na rolĊ kapáana w procesie funkcjonowania
parafii, rozumianej nie tylko jako oĞrodek Īycia religijnego, ale takĪe kulturotwórczego, narodowego, i w najszerszym tego sáowa znaczeniu – spoáecznego. W piĊciu nastĊpnych ukazuje dzieje polskich
koĞcioáów w piĊciu dzielnicach Nowego Jorku: Manhattan, Bronx,
Staten Island, Brooklyn i Queens. Wreszcie ostatni rozdziaá zostaá
zatytuáowany: KsiĊĪa podąĪają za ludĨmi. PrzybliĪa on problem
wĊdrówki Polaków po róĪnych dzielnicach Nowego Jorku, a wraz
z nimi przemieszczania siĊ polskich parafii i koĞcioáów.
Dokáadna lektura pracy dr Danuty Piątkowskiej dostarcza dowodów, iĪ literatura Ğwiatowa wzbogaca siĊ o cenną pracĊ, jakiej oczekiwaáa od dawna nie tylko Polonia amerykaĔska, macierzysty Kraj,
a takĪe szerokie rzesze czytelników, którzy kierowali siĊ lub nadal
kierują stereotypami w ocenie Polaków za granicą. Praca siĊga do
korzeni religijnoĞci spoáeczeĔstwa polskiego, jego kultury, patriotyzmu, nie omijając wad i przywar narodowych. Jest ona dokumentem
aktywnoĞci wiary polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Póánocnej. Obfituje w fakty, daty, liczby, nazwiska,
wszystko w oparciu o dokumenty wyjĊte z archiwów publicznych
i prywatnych. Do najbardziej wiarygodnych naleĪą ksiĊgi parafialne,
które bĊdąc dokumentami publicznymi i autentycznymi, z samego
prawa gwarantują wiarygodnoĞü. Autorka nie poprzestaje na prezentacji ich zawartoĞci, ale stara siĊ wyciągaü wnioski, stawiaü hipotezy, niekiedy pytania pozostające bez odpowiedzi. Problematyka
wynikająca z wpisów metrykalnych dotyczy nazwisk polskich na tle
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amerykaĔskiego tygla jĊzykowego, pochodzenia spoáecznego emigracji, wieku dzieci chrzczonych, fal emigracyjnych, skutków dziaáania amerykaĔskiego prawa imigracyjnego, zamoĪnoĞci, wyksztaácenia, rodzajów uprawianej dziaáalnoĞci zawodowej, pochodzenia
spoáecznego, zamoĪnoĞci, wieku umierających, a nawet chorób, na
które chorowali polscy emigranci.
Wszystkie inne dokumenty prywatne Autorka stara siĊ uwiarygodniü szeroką gamą Ğrodków dowodowych, jak: oĞwiadczenia
naocznych Ğwiadków, zeznania wspóáczeĞnie Īyjących potomków
emigracji polskiej, inne dokumenty i okolicznoĞci paralelne, wizje
lokalne dokonywane przez samą AutorkĊ, szczegóáowe badanie
najdrobniejszych inskrypcji, albumów, tabliczek donacyjnych, biuletynów parafialnych, kronik itp. CzĊsto przytacza fragmenty dokumentów w oryginalnym brzmieniu sprzed 100 i wiĊcej lat.
Przeprowadza ciekawe analizy przyczyn powstania, dziaáalnoĞci
i zaniku polskich parafii w Nowym Jorku. Za gáówne czynniki zanikania polskich parafii uwaĪa asymilacjĊ jĊzykową oraz mobilnoĞü
spoáeczną i przestrzenną, skáad etniczny dzielnic, politykĊ imigracyjną rządu amerykaĔskiego i nowe ustawy wprowadzające system
kwotowy i faworyzujące kraje pozaeuropejskie oraz okreĞlone elity
ludzi wyksztaáconych, napáyw tzw. imigracji wewnĊtrznej z Porto
Rico, dezintegracja zwartych spoáecznoĞci, np. „wynoszenie” siĊ
biaáych (w tym Polaków) z dzielnic tradycyjnie zamieszkaáych przez
okreĞlone grupy etniczne do innych. Z analiz tych wyáania siĊ bardziej wszechstronny i róĪnobarwny opis przejawów dziaáalnoĞci
Polonii amerykaĔskiej. W pracy znajdujemy teĪ ciekawe spostrzeĪenia na temat spoáecznego przekroju Polonii amerykaĔskiej w Nowym Jorku. W starej Polonii przewaĪaáy: branĪa spoĪywcza, przemysáowa, usáugowa, praca najemna, sprzątanie mieszkaĔ; natomiast
brak byáo lekarzy, dentystów, pielĊgniarek, inĪynierów. Ta sytuacja
zmieniáa siĊ po przybyciu emigracji postsolidarnoĞciowej. ZaczĊli
siĊ pojawiaü informatycy, inĪynierowie, lekarze, pielĊgniarki, wiele
osób znających jĊzyk angielski albo podejmujących trud jego przyswojenia. Tym samym procesy asymilacyjne z miejscowym spoáeczeĔstwem przebiegają szybciej.
UĪyte w tytule pracy wyraĪenie „koĞcioáy polskie” Autorka rozumie szeroko omawiając nie tylko budynek z jego wystrojem ze-

254

H. Misztal

wnĊtrznym, wewnĊtrznym, stanem zachowania, ale takĪe omawia
poszczególne parafie polskie z ich religijnymi i pozareligijnymi
formami dziaáania. WĞród tych ostatnich omawia dziaáalnoĞü spoáeczną (róĪnego rodzaju stowarzyszenia mające na celu niesienie
pomocy charytatywnej, oĞwiatowej, kulturalnej czy prawnej). Autorka sáusznie pisze: „kaĪdy koĞcióá polski na amerykaĔskiej ziemi
jest swoistego rodzaju sanktuarium naszej historii w tym kraju”.
Ponadto Autorka poĞwiĊca wiĊcej miejsca niektórym wybitniejszym
kapáanom, „szaleĔcom BoĪym”, kapáanom akceptowanym przez
okreĞloną spoáecznoĞü, pracującym w polskich koĞcioáach. Ich Īycie
i dziaáalnoĞü wpisaáy siĊ na trwaáe w dzieje tych koĞcioáów i spoáecznoĞci parafialnych. To oni byli i są inicjatorami róĪnych form
dziaáalnoĞci spoáecznej skupisk polonijnych. Od zaangaĪowania
i pomysáowoĞci kapáana zaleĪy w duĪej mierze stan nie tylko budynku koĞcielnego, ale i obraz aktywnoĞci danej parafii. Z tych
przyczyn zasáugują na ocalenie od zapomnienia. KsiąĪka pokazuje
bogactwo form Īycia polonijnego, skupionego lub zainicjowanego
w polskich koĞcioáach Nowego Jorku.
Autorka stawia wiele pytaĔ i stara siĊ odpowiedzieü na nie. Niekiedy wprost przyznaje, Īe pewne tezy są juĪ nie do udowodnienia.
W ten sposób praca nabiera waloru naukowego i sama staje siĊ dokumentem. Autorka jest znana w Stanach Zjednoczonych z licznych
publikacji naukowych i popularnonaukowych, artykuáów, reportaĪy
i wywiadów. Posiada dobre przygotowanie od strony warsztatowej.
Obfite przypisy uwiarygodniają wywody, a odpowiednio zastosowany system skrótów sprawia, Īe liczne przypisy i odsyáacze nie są
uciąĪliwe w czytaniu. TreĞü pracy zostaáa podzielona na czytelne
i logicznie powiązane ze sobą rozdziaáy. Wewnątrz rozdziaáów
znajdujemy wiele zgrabnie pomyĞlanych podtytuáów uáatwiających
zrozumienie treĞci. JĊzyk jest páynny, obrazowy, obfitujący w porównania, przenoĞnie, a forma skrótów myĞlowych (jĊzyk encyklopedyczny) nie razi, lecz przeciwnie, pozwala przekazaü duĪo treĞci
przy stosunkowo niewielkiej objĊtoĞci dzieáa, co sprawia, Īe lektura
pracy staje siĊ przyjemnoĞcią.
Zaletą pracy jest teĪ osobiste zaangaĪowanie i entuzjazm Autorki, widoczne na stronach ksiąĪki w postaci wáasnych refleksji, filozoficznych uwag. Na uwagĊ zasáuguje takĪe duĪy obiektywizm
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prowadzonych wywodów, rozwaĪanie róĪnych racji, szukanie przyczyn okreĞlonych zjawisk czy faktów, umiejĊtne wyciąganie wniosków z dostĊpnej dokumentacji. W sumie praca, choü jest dokumentem, przybiera niekiedy formĊ eseju, który czyta siĊ z zainteresowaniem.
Z punktu widzenia metodologicznego listy wpisów metrykalnych
(ochrzczonych, zaĞlubionych i zmaráych), listy ofiarodawców lepiej
byáoby umieĞciü w przypisach, zaĞ w tekĞcie pozostawiü opracowanie wniosków. Przychylam siĊ jednak do metody zastosowanej w
pracy, aby w tekĞcie pozostawiü te zestawienia, a to z uwagi na czytelnika, którym gáównie bĊdzie osoba posiadająca polskie korzenie
i która bĊdzie szukaáa tam swoich przodków czy dla rekonstrukcji
drzewa genealogicznego, czy dla uzupeánienia historii swej rodziny.
Autorka o sprawach skomplikowanych potrafi pisaü prosto i zrozumiale dla kaĪdego czáowieka. Praca jest adresowana do szerokiego krĊgu czytelników, interesujących siĊ dziejami naszego wychodĨstwa na ziemi amerykaĔskiej, a takĪe do samej Polonii poszukującej swoich korzeni, swojej toĪsamoĞci i systemu wartoĞci, który
ubogaca róĪnorodnoĞü kultury nowego kraju o elementy nowe, pozytywne, bĊdące dorobkiem naszej ponadtysiącletniej historii. Badacze problemów funkcjonowania prawa i polityki paĔstwa demokratycznego w stosunku do wyznaĔ religijnych nie mogą pominąü
lektury tej pracy.
Henryk Misztal
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La libertà religiosa negli insegnamenti di Giovanni Paolo II
(1978-1998), a cura di Alessandro Colombo, Milano: Vita e Pensiero 2000, ss. 287.
Ochrona i zabezpieczenie wolnoĞci religijnej kaĪdego czáowieka
naleĪą do tych tematów, którym Jan Paweá II poĞwiĊciá szczególnie
wiele uwagi podczas swego dotychczasowego pontyfikatu, kontynuując i rozwijając nauczanie swoich poprzedników, a w szczególnoĞci myĞl soborową, wyraĪoną w deklaracji Dignitatis humanae.
Ojciec Ğw. niejednokrotnie podkreĞlaá, Īe prawo do wolnoĞci religijnej ma charakter uniwersalny, wynika bowiem z samej godnoĞci
osoby ludzkiej. Promocja tego prawa – stanowiąc postulat jasno
wynikający z Ewangelii – naleĪy wiĊc do istoty misji KoĞcioáa.
Zgodnie z nauczaniem Jana Pawáa II prawo do wolnoĞci religijnej
wiąĪe siĊ z obowiązkiem coraz gáĊbszego poznawania prawdy
i trwania przy niej, a takĪe jej gáoszenia i obrony, z wykluczeniem
jednak metod przeciwnych duchowi ewangelicznemu. Z godnoĞcią
osoby ludzkiej wiąĪe siĊ bowiem prawo do wolnego dokonywania
wyborów.
Znaczenie nauczania papieskiego wykracza dziĞ znacznie poza
sferĊ wewnątrzkoĞcielną, stanowiąc swego rodzaju zaproszenie do
dialogu pomiĊdzy KoĞcioáem a wspóáczesnym Ğwiatem. Dialog
ten, oparty na uznaniu godnoĞci kaĪdego czáowieka i wynikających
z niej praw oraz obejmujący swym zakresem coraz szersze krĊgi,
wydaje siĊ niezbĊdny w procesie ksztaátowania cywilizacji zgodnie
z wymogami wynikającymi z szacunku dla kaĪdej osoby ludzkiej.
Niebagatelne znaczenie przypisaü zaĞ naleĪy powszechnemu uznaniu prawa do wolnoĞci religijnej. Jak zauwaĪa Ojciec Ğw., naruszanie tego prawa stanowi bowiem czĊste Ĩródáo groĨnych konfliktów,
natomiast jego zagwarantowanie wydatnie przyczynia siĊ do wzrostu dobra wspólnego.
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Wydarzenia wspóáczesnego Ğwiata wymownie potwierdzają aktualnoĞü papieskiego nauczania o wolnoĞci religijnej. Z uznaniem
naleĪy wiĊc przyjąü publikacjĊ La libertà religiosa negli insegnamenti di Giovanni Paolo II (1978-1998), która powstaáa w odpowiedzi na postulat skompletowania dotychczasowych wystąpieĔ Ojca
Ğw. Jana Pawáa II dotyczących tej problematyki.
Prezentowany zbiór przygotowany zostaá w ramach aktywnoĞci
Centrum BadaĔ, dziaáającego przy Uniwersytecie Katolickim w
Mediolanie (Il centro di ricerche per lo studio della dottrina sociale
della Chiesa). Za cel statutowy tego Centrum przyjĊto pogáĊbianie
doktryny spoáecznej KoĞcioáa oraz jej upowszechnianie, zwracając
szczególną uwagĊ na tematy odznaczające siĊ aktualnoĞcią w wymiarze miĊdzynarodowym. Jednym ze sposobów realizacji celów
statutowych jest publikacja materiaáów Ĩródáowych, a prezentowany
zbiór wypowiedzi Jana Pawáa II dotyczących wolnoĞci religijnej
z lat 1978-1998 jest juĪ kolejnym opracowaniem w tej serii.
CaáoĞü zebranych materiaáów podzielono na dwie grupy. Na
czĊĞü pierwszą, zatytuáowaną Documenti, skáadają siĊ uáoĪone chronologicznie peáne teksty 10-ciu wystąpieĔ papieskich, które w caáoĞci poĞwiĊcone zostaáy kwestiom związanym z wolnoĞcią religijną
(s. 1-57). WĞród nich znajdują siĊ nie tylko takie, które – ze wzglĊdu
na swój charakter – są doĞü powszechnie znane (jak Dokument Stolicy Apostolskiej o wolnoĞci religijnej z 1 wrzeĞnia 1980 r. czy teĪ
OrĊdzia na ĝwiatowy DzieĔ Pokoju z lat 1987, 1991, 1999). W caáoĞci opublikowano równieĪ wypowiedzi Ojca Ğw. skierowane do
wĊĪszych gremiów przy okazji róĪnego rodzaju spotkaĔ czy kongresów. WĞród nich wymieniü naleĪy przede wszystkim orĊdzie do
prawników wygáoszone w dniu 10 marca 1984 r., przemówienie do
korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej w dniu 9 stycznia 1989 r. oraz przesáanie skierowane do
uczestników Kongresu „Secolarismo e libertà religiosa” w dniu
7 grudnia 1995 r.
Druga czĊĞü omawianej publikacji, zatytuáowana Racolta di testi,
to obszerny zbiór uporządkowanych chronologicznie 409-ciu fragmentów róĪnorodnych wypowiedzi papieskich, w których podjĊty
zostaá temat wolnoĞci religijnej (s. 59-264). WĞród opublikowanych
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materiaáów znajdują siĊ teksty wyjĊte z listów, adhortacji, encyklik
i innych dokumentów papieskich oraz fragmenty homilii i przemówieĔ wygáoszonych przez Jana Pawáa II. W tej grupie znajdują siĊ
równieĪ liczne przesáania skierowane przez Ojca Ğw. do Polaków,
przede wszystkim podczas pielgrzymek do Ojczyzny. W niektórych
przypadkach zastosowano jednak báĊdną pisowniĊ polskich nazw,
co moĪe nawet utrudniaü identyfikacjĊ oznaczonych w ten sposób
przedmiotów (np. „Solidarnosch”, „Przemysàl”).
Jako kryterium wyboru materiaáów zamieszczonych w drugiej
czĊĞci opracowania przyjĊto wystĊpowanie okreĞlenia „wolnoĞü
religijna” lub innego, mającego analogiczne znaczenie (np. „wolnoĞü religii”). DziĊki temu prezentowany zbiór ma charakter kompletny. WĞród opublikowanych fragmentów wystąpieĔ Ojca Ğw. są
bowiem nawet takie, w których temat wolnoĞci religijnej poruszony
zostaá jedynie incydentalnie. Zapewne zwykáym przeoczeniem jest
natomiast umieszczenie w tej czĊĞci opracowania wyjątku z OrĊdzia
na ĝwiatowy DzieĔ Pokoju z roku 1999, mimo tego, Īe caáy tekst
OrĊdzia zamieszczony zostaá juĪ wczeĞniej.
KsiąĪka wyposaĪona zostaáa równieĪ w pomocne indeksy. Najbardziej rozbudowany jest indeks przedmiotowy (s. 277-287) oraz
indeks nazw geograficznych (s. 267-271). Redaktor zdecydowaá
ponadto o sporządzeniu osobnych indeksów dotyczących KoĞcioáa
katolickiego (s. 273) oraz inicjatyw miĊdzynarodowych (s. 275).
Podziaá haseá pomiĊdzy poszczególne wykazy nie zostaá jednak
dokonany w peáni konsekwentnie, co w pewnym stopniu podwaĪa
trafnoĞü przyjĊtych rozwiązaĔ. W indeksie przedmiotowym, ale nie
w tym poĞwiĊconym KoĞcioáowi katolickiemu, znajduje siĊ np.
hasáo „diecezje” czy teĪ „nauka spoáeczna KoĞcioáa”. Nie zmienia
to faktu, Īe wszystkie wymienione indeksy mogą siĊ okazaü
bardzo poĪyteczne, zwáaszcza przy aspektywnym badaniu nauczania
papieskiego.
Publikacja materiaáów Ĩródáowych, a zwáaszcza ich kompletnych
zbiorów, zawsze przyczynia siĊ do upowszechnienia wiedzy oraz
stanowi impuls do dalszej refleksji o charakterze naukowym. Funkcje te niewątpliwie speáni równieĪ prezentowany zbiór wypowiedzi
Jana Pawáa II na temat wolnoĞci religijnej. Publikacja ta winna byü
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przyjĊta z uznaniem równieĪ z innych powodów. Jest ona bowiem
potrzebnym Ğwiadectwem wkáadu Stolicy Apostolskiej w zagwarantowanie we wspóáczesnym Ğwiecie praw wynikających z godnoĞci
osoby ludzkiej. Powtórne odczytanie nauczania papieskiego moĪe
siĊ nadto przyczyniü do peániejszej recepcji proponowanych rozwiązaĔ zarówno na páaszczyĨnie miĊdzynarodowej, jak i w krajowych
porządkach prawnych.
Piotr Stanisz

Studia z Prawa Wyznaniowego
Tom V – 2002

Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. Veinte
años de vigencia, Madrid 2001, ss. 212.
Dnia 28 lipca 1976 r. podpisany zostaá ukáad podstawowy miĊdzy paĔstwem hiszpaĔskim a Stolicą Apostolską. Zawarto w nim
deklaracjĊ zasad, na których opieraü siĊ bĊdą wzajemne relacje.
PrzyjĊcie w 1978 r. nowej Konstytucji – wskutek zmian politycznych – wyznaczyáo nowe szlaki dla uregulowania spraw szczegóáowych. Istotne byáo okreĞlenie, Īe Królestwo Hiszpanii jest demokratycznym paĔstwem prawa, które za najwyĪsze wartoĞci swojego
porządku prawnego uznaje wolnoĞü, sprawiedliwoĞü, równoĞü
i pluralizm polityczny (art. 1.1), w tym wolnoĞü religijną i kultu,
zarówno w wymiarze indywidualnym, jak teĪ wspólnotowym
(art. 16.1).
Na tych zasadach opierają siĊ przepisy czterech nowych ukáadów: w sprawach prawnych, nauczania i kultury, duszpasterstwa
wojskowego i sáuĪby wojskowej duchownych i zakonników oraz
w materii ekonomicznej, podpisanych 3 stycznia 1979 r., a ratyfikowanych 4 grudnia tegoĪ roku.
Po dwudziestu latach od wejĞcia w Īycie wymienionych wyĪej
ukáadów, z inicjatywy Konferencji Episkopatu odbyáo siĊ sympozjum (20-21 paĨdziernika 2000 r.), z którego materiaáy zostaáy
opublikowane rok póĨniej przez RadĊ do Spraw Prawnych Konferencji Episkopatu Hiszpanii kierowaną przez abpa Luisa Martíneza
Sistacha.
W publikacji zastosowano ukáad materiaáu wedáug przebiegu obrad. Zatem mamy teksty wystąpieĔ na otwarcie (3, s. 7-19), wykáadów (3, s. 23-110) oraz sprawozdaĔ z debat okrągáego stoáu (áącznie
5, s. 113-199) i zamkniĊcia (1, s. 203-205).
Sympozjum odbywaáo siĊ pod auspicjami Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i Konferencji Episkopatu. Minister Spraw Zagra-
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nicznych Josep Piqué y Campos wskazaá na Ĩródáa obowiązujących
regulacji, w tym decyzje Soboru WatykaĔskiego II, jak teĪ uznanie
przez obie strony, iĪ wolnoĞü religijna jest podstawowym prawem
czáowieka i z tego teĪ wypáywa niezaleĪnoĞü dziaáania KoĞcioáa
i spoáecznoĞci politycznej. PodkreĞliá, Īe 20 lat zdrowej wspóápracy,
zgodnie z art. 16.3 Konstytucji, jest zupeánie zgodne z bezwyznaniowoĞcią paĔstwa. Nowe szlaki do zmiany poprzedniej sytuacji, do
rozdziaáu kompetencji, wyznaczyáy wspomniane ukáady. W sytuacjach spornych z pomocą spieszyáy trybunaáy hiszpaĔskie.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Hiszpanii kard. Antonio-María Rouco Varela przypomniaá, Īe jest to drugie sympozjum
przeglądowe (pierwsze byáo w 10-lecie ukáadów). Wskazaá teĪ na
najtrudniejszy obszar w aktualnej sytuacji stosunków paĔstwowokoĞcielnych – nauczanie religii i moralnoĞci katolickiej w ramach
programów szkolnych, oczekując, Īe wymiana myĞli uczonych zaowocuje propozycją rozwiązaĔ zgodnych z literą i duchem regulacji
konstytucyjnych i umów bilateralnych.
Za tekst podstawowy, konieczny dla czytelnika spoza Hiszpanii,
uznaü naleĪy wykáad prof. J. Giméneza y Martíneza de Carvajal
z Wydziaáu Nauk Politycznych i Socjologii Universytetu Complutense w Madrycie, na temat natury prawnej, znaczenia i struktury
ukáadów. W pierwszej czĊĞci przedstawiá ewolucjĊ w stosunkach
paĔstwa i KoĞcioáa od konkordatu z 1953 r. do 1979 r., z podkreĞleniem roli w tej reformie ustawy z 28 czerwca 1967 r. o wolnoĞci religijnej oraz rozpoczĊtych rok póĨniej negocjacji w sprawie
zmiany konkordatu, po liĞcie papieĪa Pawáa VI do gen. Franco
z 29 kwietnia 1968 r.
W wystąpieniu tym otrzymujemy teĪ syntetyczną prezentacjĊ
Ĩródeá prawnych aktualnego systemu polityczno-religijnego Hiszpanii. NajwyĪszą rangĊ zajmuje w nim Konstytucja z 1978 r. Oprócz
przywoáywanego juĪ artykuáu 16, w którym jednoznacznie zapisano,
Īe Īadne wyznanie nie bĊdzie miaáo charakteru paĔstwowego, istotne z punktu prawa wyznaniowego są normy zawarte w artykuáach:
18 (prawo do intymnoĞci), 20 (prawo do wypowiedzi i komunikowania siĊ), 21 (prawo do zgromadzeĔ), 22 (prawo do stowarzyszania
siĊ), 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). Wáadze publiczne są zobowiązane do stwarzania takich warunków, by wolnoĞü i równoĞü jednostek oraz grup byáa realna i owocna (art. 9.2). RównoĞü wobec prawa i zakaz dyskryminacji z powodów religijnych zostaáy zapisane w art. 14. Wszystkie normy odnoszące siĊ do praw i wolnoĞci fundamentalnych mają byü interpretowane zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Czáowieka oraz
ukáadami miĊdzynarodowymi, których stroną jest Hiszpania
(art. 10.2).
Drugą grupĊ regulacji stanowi 5 ukáadów ze Stolicą Apostolską
z lat 1976 i 1979.
LegislacjĊ uzupeániają dokumenty miĊdzynarodowe, które są nie
tylko kryterium interpretacji prawa wewnĊtrznego zgodnie z art.
10.2 Konstytucji, ale teĪ normami przynaleĪącymi do porządku
prawnego paĔstwa, jeĞli tylko zostaáy do niego wáączone zgodnie
z art. 96.1 tejĪe Konstytucji. W interesującej nas materii waĪne są
równieĪ ustawy: nr 7 (Ley Orgánica) z 5 lipca 1980 r. o wolnoĞci
religijnej oraz nr 24, 25 i 26 z 10 listopada 1992 r. zatwierdzające
ukáady o wspóápracy zawarte ze wspólnotami ewangelickimi, islamskimi i gminami Īydowskimi.
Autor sprowadziá do czterech zasady kierunkowe hiszpaĔskiego
porządku prawnego w materii wyznaniowej: 1) zasada wolnoĞci
religijnej jako prawo fundamentalne osoby; 2) zasada niekonfesyjnoĞci lub neutralnoĞci religijnej paĔstwa; 3) pozytywna ocena religii
dla funkcjonowania spoáecznoĞci; 4) zasada wspóápracy miĊdzy
paĔstwem i koĞcioáami oraz związkami religijnymi.
Przedstawiając porządek prawny KoĞcioáa katolickiego prof.
J. Giménez wprowadziá w system konkordatowy, wskazaá na naturĊ
zawartych ukáadów jako traktatów miĊdzynarodowych, stosownie
do Konwencji wiedeĔskiej z 23 maja 1969 r. (art. 26-27) oraz Konstytucji hiszpaĔskiej (art. 96.1), jak teĪ wykazaá obowiązywanie ich
na caáym terytorium Hiszpanii, bez wzglĊdu na regulacje w innych
ustawach. OczywiĞcie na poziomie autonomii mogą byü zawierane
umowy, ale z poszanowaniem zasad podstawowych ukáadów.
Interpretacja ukáadów ma siĊ odbywaü zgodnie ze standardami
okreĞlonymi w Konwencji wiedeĔskiej (art. 31nn) oraz przepisów
samych ukáadów. W 1981 r. utworzono komisjĊ mieszaną „KoĞcióáPaĔstwo” na poziomie miĊdzynarodowym, która do 1987 r. zebraáa
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siĊ dziewiĊciokrotnie. Od 1983 r. istnieje komisja „Biskupi-Rząd”,
która staáa siĊ w duĪej mierze substytutem dla tej z poziomu miĊdzynarodowego, „martwej” od 15 lat. Na poziomie narodowym
istnieje teĪ jedna wyspecjalizowana komisja mieszana do spraw
dziedzictwa historycznego, artystycznego i archiwalnego KoĞcioáa,
utworzona zgodnie z art. 15.2 ukáadu o nauczaniu i kulturze.
Wydawaáoby siĊ, Īe powtarzające siĊ w ukáadach unormowania
o rozwiązywaniu kwestii spornych przy interpretacji i stosowaniu w
duchu porozumienia miĊdzy umawiającymi siĊ stronami bĊdą wystarczające. ĩycie okazaáo siĊ o wiele bogatsze od teorii, stąd w
programie sympozjum znalazá siĊ referat prof. Carmelo de Diego
Lora z Uniwersytetu Navarra (Pamplona) – Los acuerdos en las
sentencias de los tribunales españoles. Referent ograniczyá siĊ do
prezentacji wybranych sentencji o: wykonywaniu w porządku cywilnym decyzji wáadz koĞcielnych, nauczaniu religii katolickiej w
centrach publicznych (ksztaácenie i zatrudnianie nauczycieli religii),
nauczaniu alternatywnym dla religii katolickiej, okreĞlaniu celów
religijnych i odmowie wpisów do rejestrów osób prawnych. AnalizĊ
wszystkich sentencji wydanych przez Trybunaá Konstytucyjny, od
pierwszej w 1981 r. do lipca 1997 r., zawiera opracowanie J. CalvoÁlvareza – Los principios del derecho eclesiástico español en las
sentancias del Tribunal Constitucional (Pamplona 1999).
M. Baena del Alcázar prezentuje wpáyw umów ze Stolicą Apostolską na prawo wspólnot autonomicznych. Są cztery materie wyliczone w ukáadach, które leĪą w kompetencjach wáadz autonomicznych: sprawy związane z posáugą religijną w szpitalach, dziaáalnoĞü
dobroczynna i charytatywna, dziaáalnoĞü w Ğrodkach komunikowania masowego oraz dziedzictwo kulturalne i artystyczne (art. 4 i 5
ukáadu o kwestiach prawnych, art. 14 i 15 ukáadu o nauczaniu i kulturze). W tej z ostatnich materii zawarto najwiĊcej – 17 – umów
rozwijających postanowienia ukáadów ze Stolicą Apostolską. Promulgowano teĪ trzy akty rangi ustawowej (Cataluña, Valencia
i Castilla-La Mancha).
Drugą najobszerniejszą czĊĞcią publikacji są relacje z obrad
dwóch okrągáych stoáów. W pierwszym z nich dyskutowano nad
realizacją konwencji w zakresie stowarzyszeĔ i fundacji katolickich,
a tu nad kwestiami nabywania osobowoĞci prawnej, wpisów do
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rejestru paĔstwowego, rozstrzygania o celach religijnych, hierarchii
koĞcielnych osób prawnych. W tym zakresie teksty paktów nie byáy
jednakowo interpretowane, powoáana komisja na szczeblu miĊdzynarodowym nie dziaáaáa wáaĞciwie, stąd zgáoszono postulat powoáania nowej oraz zebrania spraw i przedstawienia ich Stolicy Apostolskiej celem renegocjacji zapisów.
Drugim tematem w ramach pierwszego okrągáego stoáu byáa
sprawa dziaáalnoĞci charytatywnej KoĞcioáa, miejsca jego instytucji
w publicznym systemie asystencji socjalnej i zachowania autonomii.
Zwrócono uwagĊ, Īe problemy w stosowaniu ukáadów są związane
m.in. z „rentownoĞcią” wyborczą publicznych spraw socjalnych dla
partii politycznych. Nie uznaje siĊ za korzystne oddania tych spraw
do kompetencji autonomii; raczej to komplikuje, a nie uáatwia dziaáalnoĞü jednostek koĞcielnych i tym samym stosowania nie tylko
litery, ale i ducha ukáadów. W zakresie finansowym zdecydowanie
przychylniej traktowane są przez wáadze organizacje pozarządowe
niĪ religijne.
Ostatnim z poruszanych w tym krĊgu byá temat Nauczanie religii
katolickiej w centrach publicznych. Sprawozdanie jest najpeániejsze:
prezentuje stan prawny i faktyczny w zakresie nauczania wiary
i moralnoĞci katolickiej, ksztaácenia i zatrudniania nauczycieli.
Stwierdzono, Īe waĪna jest regulacja prawna, ale istotne jej uznanie
i wola wypeániania.
W ramach drugiego okrągáego stoáu przedyskutowano sprawy
związane ze Ğrodkami komunikowania masowego oraz dziedzictwa
artystycznego i kulturalnego. W porównaniu do poprzednich relacje
są lakoniczne.
Na zakoĔczenie sympozjum M. Montiero de Castro, Nuncjusz
Apostolski w Hiszpanii, przedstawiá najnowsze ukáady bilateralne,
w których stroną jest Stolica Apostolska, wskazując na aktualnoĞü
tej formy ukáadania stosunków w sprawach wyznaniowych. W doĞwiadczeniu hiszpaĔskim podkreĞliá nowoĞü, jaką jest rozwój paktów na drodze dialogu lokalnych wáadz cywilnych i koĞcielnych.
Mimo trudnoĞci uznaá, Īe realizowany jest duch i litera paktów.
DziĊki publikacji akt sympozjum otrzymaliĞmy interesującą lekturĊ, chociaĪ zróĪnicowaną w stylu i dokáadnoĞci prezentowania
materiaáu. Na szczególną naszą uwagĊ zasáugują referaty prof.
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J. Gimeneza i prof. M. Baena, opatrzone notami Ĩródáowymi; natomiast z okrągáego stoáu relacja M. Rosy de la Cierva o edukacji religijnej.
OczywiĞcie wielowątkowy materiaá jest wielką syntezą stanu
prawnego i faktycznego, ale moĪe dobrze sáuĪyü do dalszych studiów; szczególnie inspiruje do studiów porównawczych. Publikacja
bĊdąca owocem jubileuszowego spotkania naukowego uzupeánia
m.in. podstawowe dzieáo z zakresu prawa wyznaniowego w jĊzyku
hiszpaĔskim, 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 personal y derecho de asociación, Madrid 1999.
Wiesáaw Bar
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Stefano Ceccanti, Una libertà comparata. Libertà religiosa,
fondamentalismi e società multietniche, Bologna 2001, ss. 253,
nlb. 9.
WĞród dyskusji nad integracją, globalizacją pojawia siĊ równieĪ
wątek religijny, jako charakterystyczny i istotny dla zachowania
wáasnej toĪsamoĞci poszczególnych wspólnot narodowych. JednoczeĞnie dyskutuje siĊ coraz wiĊcej nad zagadnieniem wolnoĞci religijnej w spoáecznoĞciach wielokulturowych, zróĪnicowanych religijnie, nad prawną jej ochroną.
Wyrazem takich dyskusji jest m.in. ksiąĪka Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi i società multietniche, wydana w Bolonii przez spóákĊ wydawniczą Il Mulino. Autorem publikacji jest Stefan Ceccanti – profesor prawa publicznego porównawczego w Uniwersytecie BoloĔskim, Wydziaáu Nauk Politycznych w Forlí. WczeĞniej opublikowaá m.in. Le istituzioni della
democrazia tra crisi e riforma (1991), La forma di governo parlamentare in trasformazione (1997), a wspólnie z O. Massari i G.
Pasquino Semipresidenzialismo. Analisi delle esperienze europee
(1996). ZauwaĪamy wiĊc, Īe autorem jest badacz doĞwiadczony w
komparatystyce.
Na strukturĊ tomu skáadają siĊ cztery rozdziaáy, obszerne zakoĔczenie oraz wybrana literatura. Pierwsza czĊĞü (s. 9-31) jest wprowadzeniem do zachodniego modelu wolnoĞci religijnej, począwszy
od definicji samej wolnoĞci religijnej, jak teĪ wyznaniowoĞci oraz
wrogiego separatyzmu. Autor wskazuje na elastycznoĞü pojĊcia, na
dynamiczny charakter wolnoĞci. PodkreĞla, Īe odchodzi siĊ od traktowania prawa do wolnoĞci religijnej jako prawa wyáącznie indywidualnego, a wyrazem tego są choüby przepisy Deklaracji o zwalczaniu wszelkich form dyskryminacji i nietolerancji z przyczyn religij-

268

W. Bar

nych i przekonaĔ przyjĊtej 25 listopada 1981 r. przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ.
W rozdziale drugim (s. 33-74) rozpatruje zachodnioeuropejską
tradycjĊ wyznaniową w paĔstwie konstytucyjnym w odniesieniu do
islamu. Odpowiedzi na pytanie, czy dystans z islamem jest cechą
staáą, sáuĪą analizy dokumentów traktujących o prawach czáowieka,
w tym prawa do wolnoĞci religijnej, wyrosáych z tradycji zachodniej
(Powszechna Deklaracja Praw Czáowieka – 1948, Pakty Praw Cywilnych i Politycznych oraz Ekonomicznych, Spoáecznych i Kulturalnych z 1966, Europejska Konwencja Praw Czáowieka – 1950).
Charakterowi prawnemu wiĊkszoĞci z nich, ĞciĞle wiąĪącemu strony, nie odpowiadają podstawowe dokumenty islamskie o prawach
czáowieka. Autor ogranicza siĊ do prezentacji dwóch: Powszechnej
Deklaracji Islamskiej Praw Czáowieka opublikowanej przez Islamską RadĊ Europy i przedstawionej w ParyĪu w UNESCO 19 wrzeĞnia 1981 r. oraz DeklaracjĊ Praw Czáowieka w Islamie Konferencji
PaĔstw Islamskich, która zostaáa przyjĊta na posiedzeniu ministrów
spraw zagranicznych OCI obradujących w dniach 31 lipca – 4 sierpnia 1990 r. w Kairze. Dokument organizacji liczącej aktualnie 57
paĔstw czáonkowskich, zamieszkiwanych przez prawie miliard ludzi, ma charakter oficjalny. Cechą wspólną dokumentów jest podkreĞlenie, Īe interpretacja poszczególnych przepisów moĪe siĊ dokonywaü wyáącznie w zgodzie z prawem islamskim – szariatem:
„Wszystkie prawa i wolnoĞci ogáoszone w tym dokumencie bĊdą
podporządkowane dyspozycjom prawa islamskiego. Szariat jest
jedynym Ĩródáem odniesienia przy interpretacji i wyjaĞnianiu któregokolwiek artykuáu deklaracji” (art. 24, 25 Deklaracji z 1990 r.).
Ponadto wielokrotnie cytuje siĊ w nich przepisy Koranu.
W interesującej nas materii Deklaracja z 1981 r. podaje: „KaĪdy
czáowiek ma prawo myĞleü i wierzyü, a poza tym wyraĪaü to co
myĞli i w co wierzy, w czym nikt nie moĪe go ograniczaü czy zakazywaü mu, ale zawsze w granicach okreĞlonych przez prawo islamskie. Nikt teĪ nie ma prawa propagowaü báĊdu lub szerzyü tego, co
mogáoby naruszaü moralnoĞü lub upokarzaü wspólnotĊ islamską:
jeĞli obáudnicy i ci, w których sercach jest ta choroba, jak i ci, którzy
szerzą niepokoje w Medynie, nie zaprzestaną swoich poczynaĔ, to
My pobudzimy ciebie do wystąpienia przeciw nim. Wtedy oni pozo-
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staną z tobą w sąsiedztwie niewiele czasu. PrzeklĊci! Gdziekolwiek
siĊ znajdą, zostaną schwytani i zabici bez litoĞci (33,60-61)” (art.
12); „KaĪda osoba dysponuje wolnoĞcią wierzenia, jak teĪ wolnoĞcią kultu wedáug swej wiary: Wy macie waszą religiĊ, a ja mam
swoją religiĊ (109,6)” (art. 13). Duch tych regulacji znajduje siĊ w
Deklaracji Konferencji Islamskiej z 1990 r. ĩaden z islamskich dokumentów do uprawnieĔ przedmiotowych nie zalicza prawa do
zmiany religii, poniewaĪ „Islam jest naturalną religią czáowieka. Nie
moĪe podlegaü jakiejkolwiek presji. Ubóstwo czy ignorancja nie
bĊdą wykorzystywane dla zmiany religii lub przyjĊcia ateizmu” (art.
10 Deklaracji kairskiej).
MaáĪeĔstwo w islamie poddane jest powszechnie prawu religijnemu. Muzuámanka nie moĪe pojąü za mĊĪa wyznawcy innej religii
lub ateisty, mĊĪczyzna moĪe pojąü za ĪonĊ kobietĊ spoĞród „ludzi
ksiĊgi” (Īydów, chrzeĞcijan). Prawo islamskie pozwala takĪe na
poligamiĊ (do czterech Īon), co jest bardzo odlegáe od kultury zachodniej (por. art. 19 Deklaracji z 1981 r.).
W przeciwieĔstwie do kultury chrzeĞcijaĔskiej, charakteryzującej
siĊ otwartą postawą wobec katalogu praw czáowieka, kultura muzuámaĔska podporządkowuje go wyáącznie prawu islamskiemu.
W koĔcowej czĊĞci rozdziaáu Autor przybliĪa wyznaniowe teksty
w konstytucjach paĔstw Unii Europejskiej. Czyni to w wielkiej syntezie. Zresztą to zagadnienie zostaáo juĪ bardzo dobrze opracowane
choüby w ksiąĪce 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. CostamagnĊ
– Unione Europea e confessioni religiose (2002).
W rozdziale trzecim i czwartym poznamy historiĊ i dynamikĊ
zmian w wybranych porządkach prawnych. W trzecim (s. 75-131)
ukazany zostaá kryzys modelu rozdziaáu wrogiego (nieprzyjaznego),
poczynając od modelu-matki, tj. francuskiego. Wyjątkowo szeroko
potraktowane zostaáo zagadnienie wychowania i edukacji w systemie laickim, w tym ustawodawstwo powojenne, „zmiĊkczające”
laickoĞü w sensie negatywnym oraz znaczenie ustawy Debré, zrywającej z surową separacją miĊdzy nauczaniem publicznym i prywatnym. OczywiĞcie model neutralnoĞci szkolnej w materii wyznanio-

270

W. Bar

wej nie jest wolny od problemów, ale dostrzega siĊ w nim waĪną
funkcjĊ religii, czego wyrazem byáa propozycja ministra oĞwiaty w
ostatnim socjalistycznym rządzie, by wprowadziü we wszystkich
typach szkóá przedmiot o historii religii, jako obligatoryjny.
Analizując rosyjski model ukáadania spraw wyznaniowych po
1989 r., Ceccanti uwaĪa, Īe w początkach wyraĨne byáo ukierunkowanie na przyjĊcie standardów zachodnich. Jednak póĨniejsze
wpáywy prawosáawia na polityków i nowelizacje ustaw doprowadziáy do tego, Īe po roku 1997 moĪna Ğmiaáo mówiü o przejĞciu od
ateizmu paĔstwowego do rekonfesyjnoĞci.
W przypadku Meksyku podstawą prawną do radykalnej separacji, przy antagonizujących unormowaniach, byáa konstytucja z 1917,
nadal obowiązująca, choü w interesującej nas materii istotnie zreformowana w kwietniu 1992 r., po dwóch wizytach papieĪa Jana
Pawáa II w tym kraju. Obywatele mogą wreszcie stowarzyszaü siĊ
takĪe na podstawie wiĊzi religijnych. Szczegóáowe przepisy zawiera
Ustawa o stowarzyszeniach religijnych i kulcie publicznym z lipca
1992 r., o ukierunkowaniu koncesyjnym, gdy chodzi o tworzenie
stowarzyszeĔ oraz o znacznym wpáywie na ich dziaáalnoĞü wewnĊtrzną, przy silnych ograniczeniach dla ministrów kultu. Jednak
po 75 latach zwalczania religii, zwáaszcza katolicyzmu, przed dziesiĊcioma laty uznano wreszcie ten spoáeczny fenomen, ale trudno
jeszcze mówiü o peánej wolnoĞci religijnej.
Inny nurt zmian – odchodzenia od konfesyjnoĞci – Autor ukazaá
na przykáadzie nowych konstytucji i ukáadów ze związkami wyznaniowymi w Portugalii i Hiszpanii (rozdz. IV, s. 133-195). W przypadku tej drugiej silnie podkreĞlona zostaáa konstytucyjna zasada
kooperacji (wspóápracy, wspóádziaáania) paĔstwa ze wspólnotami
religijnymi, czemu mają sáuĪyü nie tylko umowy miĊdzynarodowe
ze Stolicą Apostolską, ale teĪ ukáady wewnĊtrzne z gminami Īydowskimi, wspólnotami islamskimi i koĞcioáami chrzeĞcijaĔskimi
niekatolickimi (z 1992 r.). Po akceptacji parlamentu wydane w formie ustawy w hierarchii Ĩródeá zajmują miejsce po umowach miĊdzynarodowych, ale przed ustawami zwykáymi. Do ich nowelizacji
potrzebna jest renegocjacja ukáadów.
Z treĞci tego rozdziaáu poznamy równieĪ sytuacjĊ w kanadyjskim
Quebecu, zwáaszcza w Ğwietle ustawodawstwa konstytucyjnego (od
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British North America Act z 1867 r. po trzeci akt tej rangi – Canada
Act z 1982 r.). JuĪ w 1 art. podaje siĊ, Īe „Karta kanadyjska praw i
wolnoĞci gwarantuje prawa i wolnoĞci w niej wyliczone. Mogą byü
one ograniczone tylko normami ustawy, w zakresie koniecznym i
uzasadnionym w spoáecznoĞci wolnej i demokratycznej”. WĞród
czterech wolnoĞci, zaliczonych do fundamentalnych, na pierwszym
miejscu podaje siĊ wolnoĞü sumienia i religii (art. 2). Na tej podstawowej bazie Autor analizuje system szkolny w Quebecu, który nazywa „enklawą konfesyjnoĞci”. System ten okreĞlają 3 ustawy zwykáe. Pierwsza z nich – z 1964 r., nowelizowana ostatni raz w 1998 r.
– ustanowiáa NajwyĪszą RadĊ Ksztaácenia, jako organ wspóápracy z
rządem. Jest záoĪona z 24 czáonków, w tym co najmniej z 16 katolików, 4 protestantów oraz chociaĪ z 1 niekatolika i nieprotestanta
(art. 2), mianowanych przez rząd po konsultacji z wáadzami
zwierzchnimi związków wyznaniowych, stowarzyszeniami i organizacjami szkolnymi. Druga ustawa zwykáa, takĪe z 1964 r. i znowelizowana w 1998 r., gwarantuje komitetowi katolickiemu i komitetowi protestanckiemu wpáyw na obsadĊ wiceministra oĞwiaty (rządowy obowiązek konsultacji). Trzecia z ustaw – z 1988 r., nowelizowana ostatnio w 1998 r. – okreĞla uprawnienia rodziców i uczniów
co do wyboru szkoáy wedáug wáasnych preferencji, takĪe w materii
religijnej, co do wyboru miĊdzy nauczaniem religii katolickiej, protestanckiej, innej, czy moralnoĞci niekonfesyjnej (art. 4-5), zapewnia
uczniom wyznania katolickiego i protestanckiego posáugi uzupeániające animacjĊ pastoralną (art. 6), daje gwarancje nauczycielom religii (art. 20).
Ministerialna grupa robocza dla zniesienia regulacji prawnych i
praktyk, które naraĪają paĔstwo na zarzut, iĪ w systemie edukacji
nie stosuje siĊ do zasady równouprawnienia i do zakazu dyskryminacji z motywów religijnych, proponuje stworzenie systemu laickich
szkóá publicznych, zastąpienie nauczania o moralnoĞci religijnej
niekonfesyjnym przedmiotem o kulturze religii, z wyáączeniem poza
plany lekcji katechezy wyznaniowej oraz przeksztaácenie katolickich i protestanckich sáuĪb animacji pastoralnej w ogólną animacjĊ
religijną i duchową. Ten kierunek propozycji Autor okreĞliá jako
„inną konfesyjnoĞü w kierunku laickoĞci otwartej”.
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Obszernemu zakoĔczeniu (s. 197-229) Ceccanti nadaá tytuá WolnoĞü religijna w prawie porównawczym. Jako rozwiązanie ugruntowane juĪ na zachodzie traktuje zaliczenie wolnoĞci religijnej do
praw fundamentalnych, nienaruszalnych, mających zakorzenienie w
godnoĞci ludzkiej. UwaĪa za adekwatne unormowania zawarte w
prawie miĊdzynarodowym i konstytucjach wspóáczesnych paĔstw
tego krĊgu, jak teĪ poszerzenie ochrony wolnoĞci religijnej takĪe w
aspekcie zbiorowym fenomenu. Jako najbardziej dyskusyjny aspekt
widzi problem prawnej definicji wyznania religijnego i sekty. Na to
wskazują juĪ choüby sprawy w Trybunale MiĊdzynarodowym skierowane przeciwko Grecji, Danii i Szwecji, a które Autor prezentuje.
Ostatecznie wskazuje na kompleksowy rozwój Ĩródeá, które regulują
zagadnienie wolnoĞci religijnej. Nie oznacza to braku konfliktów.
Za ich przykáady posáuĪyáy mu sprawy niemieckie: kwestia krzyĪy
w szkoáach publicznych oraz ograniczenia w aborcji, w tym roli
poradni religijnych na etapie konsultacji, sprawy znane i u nas,
choüby z publikacji prasowych i stanowiska Stolicy Apostolskiej w
tej drugiej materii.
CaáoĞü uzupeánia Wykaz bibliograficzny (s. 233-253) liczący 329
pozycji, zasadniczo z lat dziewiĊüdziesiątych po rok 2000. OczywiĞcie nie jest to peána bibliografia. Oprócz wczeĞniej wymienionych
nie znajdzie czytelnik np. G. Cantoni, M. Introvigne – Libertá religiosa, 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 przywoáaü te
z bardzo dyskutowanego obszaru sekt i nowych ruchów religijnych.
Nie uáatwia lektury zamieszczenie przypisów na koĔcu rozdziaáu,
tym bardziej, Īe zawarte w nich zostaáy teksty Ĩródáowe waĪne dla
lepszego zrozumienia komentarzy w tekĞcie zasadniczym.
Bardzo interesujące jest przedstawienie dokumentów islamskich
o prawach czáowieka. O ile uzasadnione jest ograniczenie siĊ do
analizy zapisów w dwóch najwaĪniejszych z nich, o tyle dziwiü
moĪe zupeáne pominiĊcie informacji o istnieniu innych, jak np. Kolokwium Kuwejckie (1980), Karta Ligi Tunezyjskiej (1985), Wielka
Zielona Karta Praw Czáowieka Ery Yamahiri (1988) czy Karta Praw
Czáowieka Ligi Arabskiej (1994).
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Mimo tych krytycznych uwag trzeba stwierdziü, Īe opracowanie
zostaáo przygotowane z niezwykáą starannoĞcią, wáącznie z naukowymi konsultacjami teologa, historyka i specjalistów z Meksyku,
Portugalii, Hiszpanii, Quebecu oraz naukowców wáoskich (s. 5).
JednoczeĞnie treĞci zostaáy przekazane w bardzo prostej formie jĊzykowej i páynnej narracji, co – oprócz zawartoĞci merytorycznej –
winno sprzyjaü lekturze nie tylko specjalistom z prawa konstytucyjnego i wyznaniowego.
Wiesáaw Bar
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Studia z Prawa Wyznaniowego
Tom V – 2002

Roberto Costamagna, Unione Europea e Confessioni Religiose. 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 LateraĔskiego w Rzymie, od 1997 r. prowadzi badania nad prawami czáowieka dzisiaj. Owocem ich jest najnowsza publikacja Unione Europea e Confessioni Religiose (Unia Europejska i wyznania religijne),
stanowiąca czwartą pozycjĊ w serii wydawniczej związanej z projektem badawczym I diritti dei popoli oggi: verso una carta internazionale, którego opis zostaá doáączony (s. I-VIII, nlb.).
We Wprowadzeniu (s. 9-11) Autor przywoáuje powiedzenie Goethego, Īe „ChrzeĞcijaĔstwo jest wspólnym jĊzykiem Europy”
i stwierdza, Īe nie podwaĪają tego báĊdy, walki, przemoc itd. czynione niekiedy z powoáaniem siĊ na religiĊ. Studium o stosunkach
miĊdzy porządkiem wspólnotowym i wyznaniami religijnymi w
zamierzeniu Costamagny koncentruje siĊ na sprawach najbardziej
aktualnych, zwáaszcza z ostatnich dziesiĊciu lat.
Temat zostaá ujĊty w trzy rozdziaáy. W pierwszym – Il fenomeno
religioso nell’Unione Europea (s. 13-111) – Autor zjawisko religijne w Unii Europejskiej rozwaĪa od strony historycznej i socjologicznej. W pierwszym z aspektów wychodzi od obecnoĞci i dziejowej roli trzech wielkich religii: judaizmu, chrzeĞcijaĔstwa i islamu;
przedstawia tu syntezĊ faktów opracowanych i znanych. Natomiast
w drugim podaje dane statystyczne z 1995 r., a wiĊc z roku uksztaátowania siĊ dzisiejszej „PiĊtnastki”. WĞród mieszkaĔców tych krajów 53 proc. stanowią katolicy, 20 proc. protestanci, 9 proc. anglikanie, 3 proc. prawosáawni, 2 proc. muzuámanie i 0,5 proc. judaiĞci.
Liczby te podaje za francuskimi badaczami (G. Davie i D. HervienLepper, wyd. z 1996 r.). Natomiast w dalszej czĊĞci, przy informa-
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cjach o poszczególnych krajach czáonkowskich Unii, cytuje za innym opracowaniem, publikowanym takĪe w 1996 r. – Stato e Chiesa nell’Unione Europea, pod red. G. Robbersa. W tym zaĞ dane dla
caáej Unii są inne: katolicy 58,4 proc., protestanci 18,4 proc., anglikanie 11 proc., prawosáawni 2,7 proc., muzuámanie 2 proc. i wyznania mojĪeszowego 0,04 proc.; pozostaáe religie i bezwyznaniowcy to
7,5 proc. populacji.
UwzglĊdniając rozmieszczenie geograficzne wyznawców wielkich religii monoteistycznych, Costamagna wskazuje na kraje áaciĔskie (Wáochy, Hiszpania, Francja i Portugalia) oraz IrlandiĊ, BelgiĊ
i AustriĊ, jako paĔstwa o przewadze katolików, kraje Europy póánocnej o przewadze koĞcioáów protestanckich, na AngliĊ i WaliĊ
o dominacji anglikaĔskiej i na GrecjĊ prawosáawną. Muzuámanie są
obecni w caáej Unii Europejskiej, przy czym najczĊĞciej pochodzenia baákaĔsko-orientalnego zasiedlają paĔstwa Europy centralnej
i wschodniej, afro-magrebskiego basen Morza ĝródziemnego
i Atlantyku, a pakistaĔskiego Wyspy Brytyjskie. We wszystkich
krajach UE mieszkają wyznawcy judaizmu, ale w niewielkiej liczbie. NajwiĊkszy ich udziaá w populacji wynosi 1,5 proc. (we Francji).
Z punktu widzenia praktyk religijnych i procesu sekularyzacji
podano dane odnoszące siĊ wyáącznie do chrzeĞcijan. Z deklarujących siĊ wierzącymi najwiĊcej praktykuje w krajach Ğródziemnomorskich (oprócz Francji), w Austrii i Irlandii (80 proc.), mniejszoĞü
zaĞ w krajach póánocnych. Na przykáad w skandynawskich, gdzie 90
proc. deklaruje przynaleĪnoĞü do paĔstwowego KoĞcioáa ewangelickiego, praktykujących regularnie jest mniej niĪ 5 proc. TakĪe w
Anglii, gdzie ponad 50 proc. uznaje swój związek z KoĞcioáem anglikaĔskim, wskaĨnik ten jest niĪszy od 10 proc. W Holandii poáowa
populacji nie wiąĪe siĊ z Īadną religią, z tego 30 proc. deklaruje
ateizm; natomiast wĞród wierzących poziom regularnych praktyk
wynosi 15 proc. We Francji prawie 70 proc. deklaruje wyznanie
katolickie, ale mniej niĪ 10 proc. praktykuje. Szkoda, Īe Autor opierając siĊ na danych z francuskiej publikacji nie uwzglĊdnia – choüby
w przypisie – wzrostowej tendencji do identyfikowania siĊ z religią
máodzieĪy francuskiej.
W ostatnich dekadach papieĪe stale wzywali do budowania
wspólnego europejskiego domu. Temu nauczaniu papieĪy Autor
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poĞwiĊciá paragrafy 2 i 3 pierwszego rozdziaáu. Otrzymujemy przegląd wypowiedzi od Piusa XII (od 1939 r.) do Jana Pawáa II
(do 1998 r.), z podkreĞleniem, Īe ten ostatni nieustannie okazuje
wielką sympatiĊ i poparcie wobec instytucji europejskich. Aby
przypieczĊtowaü jednoĞü moralną i duchową caáej Europy, zachodniej i wschodniej, ogáosiá ĞwiĊtych Cyryla i Metodego wspóápatronami Europy (obok Ğw. Benedykta z Nursji). Przypomina takĪe, Īe
uksztaátowanie siĊ narodów europejskich wiąĪe siĊ z ich chrztem,
o czym winny zachowaü pamiĊü; Īe nie bĊdzie zjednoczonej Europy, jeĞli nie bĊdzie jednoĞci duchowej. TĊ zawartoĞü opracowania
uwypukliá w Przedmowie (s. 6) bp Attilio Nicora, wiceprzewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Spodziewaü
siĊ moĪna byáo, Īe w ksiąĪce z 2002 r. zostanie uwzglĊdnione stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec Karty praw podstawowych
przyjĊtej w Nicei w grudniu 2000 r.
Kolejnym zagadnieniem podjĊtym w pierwszej czĊĞci są stosunki
miĊdzy paĔstwem a związkami wyznaniowymi w krajach Unii Europejskiej. Autor prezentuje kolejno (w ukáadzie alfabetycznym)
poszczególne paĔstwa, w zaáoĪeniu koncentrując siĊ na zasadach,
które regulują te stosunki oraz na odmiennoĞci traktowania takich
spraw, jak: finansowanie wyznaĔ, nauczanie publiczne religii, status
ministrów kultu, prywatne szkoáy wyznaniowe, sprzeciw sumienia
z motywów religijnych. W rzeczywistoĞci najsilniejszy jest rys historyczny. Na przykáad nie wspomina o regulacji stosunków, poprzez wydanie ustawy na podstawie ukáadu miĊdzy rządem a związkiem wyznaniowym czy federacją, bĊdącej w hierarchii Ĩródeá przed
ustawami zwykáymi. Tak jest np. w przypadku Hiszpanii. Zatem, dla
poznania rozwiązaĔ poszczególnych krajów nadal poĪyteczniejsza
bĊdzie przywoáywana juĪ ksiąĪka Stato e Chiesa nell’Unione Europea, zaĞ w przedmiotowym - opracowanie S. Ferrariego i I. C. Ibana
– Diritto e religione in Europa occidentale (Milano 1997). Warto w
tym miejscu odnotowaü ukazanie siĊ pierwszego tomu opracowania
pod redakcją S. Berlinga pt. Code Européen Droit et Religious. Tome I, U.E. – Les pays la Méditerranée, Milano 2001, zawierającego
najnowsze dane z zakresu prawa wyznaniowego tych krajów.
Niewątpliwie cenna jest inicjatywa zarysu prawa wyznaniowego
paĔstw, które zgáosiáy akces do Unii Europejskiej, choü wydaje siĊ
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wykraczaü poza ramy podjĊtego tematu. Z naszego krĊgu Europy
Centralnej i Wschodniej są to: WĊgry (akces 30 marca 1994 r.),
Polska (5 kwietnia 1994 r.), Rumunia (22 czerwca 1995 r.), Sáowacja (27 czerwca 1995 r.), àotwa (13 paĨdziernika 1995 r.), Estonia
(24 listopada 1995 r.), Litwa (8 grudnia 1995 r.), Buágaria (14 grudnia 1995 r.), Czechy (17 stycznia 1996 r.) i Sáowenia (9 czerwca
1996 r.). Ostatecznie Autor rozwinąá zagadnienie poáowicznie
traktując tylko o Republikach: WĊgierskiej, Czeskiej, Sáowackiej
i o Sáowenii, bez podania zastosowanego kryterium wyboru.
W konkluzji do pierwszego rozdziaáu R. Costamagna stwierdza,
Īe Unia jest i bĊdzie wspólnotą polityczną laicką i pluralistyczną.
NeutralnoĞü wobec religii winna byü neutralnoĞcią pozytywną, szanującą pluralizm, ale zdatną do oceny wedáug „owoców”.
Prawo wyznaniowe w Ĩródáach prawodawczych, w orzeczeniach
sądowych i w praktyce Unii – to tytuá drugiego rozdziaáu (s. 113200). Integracja europejska, choü determinowana motywami historyczno-politycznymi, zagadnieniami pokoju i stabilnoĞci, w pierwszym 40-leciu byáa integracją typu ekonomicznego. Wzajemne relacje, okreĞlanie kompetencji organów rodziáo refleksjĊ nad politycznymi i etycznymi fundamentami. Nie moĪna byáo nie dostrzegaü
zjawiska religii, w tym aktywnej, waĪnej roli wspólnot religijnych,
zwáaszcza na polu edukacji, duszpasterstw specjalnych oraz dziaáalnoĞci charytatywnej. Stosowanie norm wspólnotowych nie mogáo
nie dotykaü – choüby poĞrednio – szkóá i instytutów wyznaniowych,
uniwersytetów i wydziaáów teologicznych, szpitali i zakáadów opiekuĔczych, przedsiĊbiorstw i stowarzyszeĔ o charakterze wyznaniowym. Jednak dopiero od Traktatu z Maastricht (z 7 lutego 1992 r.)
zaczyna siĊ mówiü o moĪliwoĞci wspólnego systemu zasad traktowania religii, wrĊcz o wspólnotowym prawie wyznaniowym.
Traktat o Unii Europejskiej (art. F) przywoáuje Europejską
konwencjĊ o ochronie praw czáowieka i podstawowych wolnoĞci
(z 4 listopada 1950 r.); ta zaĞ okreĞla gwarancje i zakres wolnoĞci
religijnej. W art. 3b Traktatu z Maastricht stanowi siĊ, Īe Wspólnota
Europejska podejmuje dziaáania wyáącznie wówczas, gdy cel nie
moĪe byü osiągniĊty na poziomie dziaáania paĔstwa czáonkowskiego. Zatem obowiązuje zasada pomocniczoĞci. Unia zobowiązaáa siĊ
do poszanowania toĪsamoĞci narodowej tychĪe paĔstw. W art. 128
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akcent poáoĪono na obowiązek ochrony róĪnorodnoĞci narodowej
i regionalnej.
JuĪ w 1984 r. Parlament Europejski podjąá rezolucjĊ dotyczącą
Traktatu-Konstytucji UE. WczeĞniej rozwijaáa siĊ doktryna o przewadze prawa wspólnotowego, do czego przyczyniaáy siĊ orzeczenia Trybunaáu SprawiedliwoĞci (szczególnie z 15 lipca 1964 r.
i z 9 marca 1978 r.). Prymat prawa naturalnego wynika z natury
tejĪe Wspólnoty, która jest ustanowiona na ograniczeniu suwerennoĞci paĔstw czáonkowskich. W tym rozdziale ksiąĪki R. Costamagny znajdzie czytelnik syntezĊ nauki o wartoĞciach podstawowych UE (zasada demokracji, zasada paĔstwa prawa, idea obywatelstwa europejskiego), o podstawowych zasadach, które regulują
stosunki miĊdzy Unią i paĔstwami czáonkowskimi (zasada nadania
kompetencji, zasada suwerennoĞci i proporcjonalnoĞci, zasada lojalnego wspóádziaáania) oraz o pryncypiach tworzenia instytucji
wspólnotowych (nadawania uprawnieĔ, autonomii instytucji oraz
równowagi instytucji, co w tym ostatnim przypadku oznacza, Īe
decyzje istotne są rozpatrywane przez decyzyjną „trójkĊ”: RadĊ,
KomisjĊ i Parlament, z zachowaniem uprawnieĔ Trybunaáu co do
interpretacji traktatów).
W rozdziale drugim wyodrĊbniona zostaáa kwestia zakresu zasady odnoszącej siĊ do stosunków miĊdzy Unią a wyznawcami róĪnych religii, zawartej w XI Deklaracji doáączonej do Traktatu Amsterdamskiego. Autor wymieniwszy bardziej znaczące innowacje
Traktatu, stwierdziwszy, Īe jest on kompromisem miĊdzy eurooptymistami i euro-sceptykami, szerzej zająá siĊ tekstem XI Deklaracji: „Unia Europejska szanuje i nie osądza statusu przewidzianego
w prawie wáasnym paĔstw czáonkowskich dla koĞcioáów i stowarzyszeĔ lub wspólnot religijnych. Unia Europejska tak samo powaĪa
status organizacji filozoficznych i niewyznaniowych”. RozwaĪania
idą w dwóch kierunkach: profil formalny deklaracji i jej znaczenie
prawne oraz zasadniczy zakres tekstu.
Nauka prawa we Wspólnocie nie wypracowaáa jeszcze jednoznacznego stanowiska co do rzeczywistej wartoĞci deklaracji doáączonych do traktatów, nawet gdyby uznano ich charakter prawny.
Doáączona deklaracja o związkach religijnych nie wprowadza wymiaru religijnego w obszar polityki wspólnotowej. Z zachowaniem
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zasady subsydiarnoĞci Unia pozostawia fenomen religijny do regulowania przez paĔstwa czáonkowskie zgodnie z wáasnymi zasadami
i tradycją. Tak wiĊc wybrano drogĊ miĊdzy neutralnoĞcią i tolerancją, pozostawiając decyzje praktyczne i meritum wáadzom poszczególnych paĔstw. Trzeba mieü na uwadze związek tekstu Deklaracji
z innymi zasadami Traktatu odnoszącymi siĊ do praw czáowieka,
a wiĊc np. z zasadą niedyskryminacji zapisaną w art. 6.
Dwa ostatnie paragrafy drugiego rozdziaáu zostaáy poĞwiĊcone
systemowi i formom reprezentacji wyznaĔ religijnych wobec UE
(par. 4) oraz dialogowi miĊdzyreligijnemu w áonie Unii (par. 5).
W pierwszej z tych materii przedstawiona zostaáa historia oficjalnych stosunków KoĞcioáa katolickiego i instytucji unijnych, tj. od
1970 r., gdy nawiązane zostaáy stosunki dyplomatyczne i gdy nuncjusz apostolski w Belgii i Luksemburgu dnia 11 listopada tegoĪ
roku zostaá akredytowany przy Unii.
Inny poziom stosunków wiąĪe siĊ z powstaniem w 1980 r. Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej z siedzibą w Brukseli.
Jej zadania okreĞla statut: 1) informowaü i uwraĪliwiaü konferencje
biskupów na sprawy integracji; 2) analizowaü dossier polityki unijnej, gdy KoĞcióá chce lub musi siĊ wypowiedzieü; 3) czyniü sáyszalnym gáos KoĞcioáa w siedzibach decyzyjnych polityki europejskiej;
4) Ğledziü z ludĨmi polityki europejskiej moĪliwoĞci pracy i kwestie
socjalne. Dla realizacji celów w Komisji istnieje piĊü grup roboczych: 1) islam; 2) Ğrodki komunikowania masowego; 3) bioetyka;
4) sprawy socjalne; 5) sprawy prawne.
Strukturalne relacje, czemu sáuĪą siedziby w Brukseli i Strasburgu, mają takĪe Katolickie Biuro Informacji i Inicjatywy dla Europy,
Caritas, SprawiedliwoĞü i Pokój.
Z treĞci paragrafu 5 dowiadujemy siĊ o organizmie utworzonym
przez koĞcioáy reformowane – o Europejskiej Komisji Ekumenicznej dla KoĞcioáa i SpoáeczeĔstwa. Jej czáonkiem z gáosem doradczym jest równieĪ KoĞcióá prawosáawny.
Od 1995 r. utworzony zostaá Komitet mieszany záoĪony z przedstawicieli Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej i Europejskiej Komisji Ekumenicznej dla KoĞcioáa i SpoáeczeĔstwa. Spotyka
siĊ minimum raz w roku, by przedyskutowaü program pracy prezen-
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towany przez KomisjĊ Parlamentu. Jest forum uzgadniania wspólnego stanowiska w interesujących koĞcioáy sprawach.
W trzecim rozdziale (s. 201-256) Autor analizuje teorie doktrynalne, odnoszące siĊ do stosunków miĊdzy Unią a związkami religijnymi, ze szczególnym rozwiniĊciem zasady subsydiarnoĞci jako
kryterium przewodniego. Podaje równieĪ przykáady stosowania jej
w prawie KoĞcioáa katolickiego, poczynając od Piusa XI i jego encykliki Quadragesimo Anno z 1931 r. po wskazania zawarte w liĞcie
apostolskim Apostolos Suos z 21 maja 1998 r. o roli i funkcji konferencji biskupów.
W ZakoĔczeniu R. Costamagna stwierdza, Īe specyficzne tematy
związane z religią wciągają prawo miĊdzynarodowe, kanoniczne
i wyznaniowe poszczególnych paĔstw; zaowocowaáy bogatą literaturą traktującą o toĪsamoĞci Europy, z uwzglĊdnieniem jej tradycji
religijnej i chrzeĞcijaĔskich korzeni. Nie czyni siĊ tego w najnowszych dokumentach. Uznając prawo do wolnoĞci nie zawsze
uwzglĊdnia siĊ jej róĪne aspekty, fundamentalne dla doktryny koĞcielnej.
Zestawienie Ĩródeá obejmuje 58 pozycji (s. 275-277), zaĞ literatury – 261 (s. 277-290). Literatura obejmuje publikacje, które ukazaáy siĊ do 1997 r. i nieliczne z 1998 r. Nowszą w tej materii moĪna
odnaleĨü m.in. w Una libertá comparata Stefana Ceccantiego (Bologna 2001).
Mimo podnoszonych w trakcie prezentacji zastrzeĪeĔ, odnotowaü trzeba, Īe publikacja R. Costamagny moĪe znacznie poszerzyü
wiedzĊ czytelników o relacjach Unii Europejskiej ze związkami
wyznaniowymi i odwrotnie. Lektura ksiąĪki, dobrniĊcie do koĔca,
daje teĪ peáną odpowiedĨ, co do znaczenia tytuáowego „e”, w roli
znaku koniunkcji.
Wiesáaw Bar
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SPRAWOZDANIA

Studia z Prawa Wyznaniowego
Tom V – 2002

Marta Ordon
Lublin

MiĊdzynarodowa Konferencja:
Religia i wolnoĞü religijna w Unii Europejskiej
W dniach 2-4 wrzeĞnia 2002 r. w Warszawie w Sali Kolumnowej
Sejmu RP odbyáa siĊ MiĊdzynarodowa Konferencja nt. „Religia
i wolnoĞü religijna w Unii Europejskiej”, zorganizowana przez
Uniwersytet Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego (Warszawa), Stiftung
Gesellschaft für Rechtspolitik (Trier) i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
KonferencjĊ otworzyli Ks. prof. dr Roman Bartnicki, Rektor
Uniwersytetu Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego, i Otto Theisen
(Trier), byáy Minister RFN, który witając zebranych i wprowadzając
w tematykĊ obrad, nawiązaá do filozoficznych podstaw integracji
europejskiej i postaci Konrada Adenauera i Roberta Schumana.
NastĊpnie sáowa pozdrowienia skierowaá do uczestników Kardynaá Józef Glemp, Prymas Polski, w których – wyraĪając uznanie dla
podjĊtego tematu – stwierdziá, Īe wiara nie jest tylko sprawą prywatną, powinna wiĊc ujawniaü siĊ publicznie. ObjĊta systemem
religii i zorganizowana w koĞcioáy jest zjawiskiem spoáecznym
i musi byü rozwaĪana przez ustawodawcĊ takĪe w aspekcie wolnoĞci. WolnoĞü religijna, powtórzyá za Kardynaáem Prymasem WyszyĔskim, jest pierwszą z wolnoĞci obywatelskich i spraw-dzianem
funkcjonowania innych wolnoĞci.
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Sáowo wstĊpne wygáosiá abp prof. dr Józef ĩyciĔski, Wielki
Kanclerz KUL. ZauwaĪyá on, Īe bolesne doĞwiadczenia XX wieku
przypominają, iĪ wáadza publiczna nie jest absolutna, Īe istnieje
elementarny Ğwiat ludzkich wartoĞci, których nie wolno zakwestionowaü w Īadnym systemie prawa. Nie sposób teĪ ignorowaü, zdaniem mówcy, roli wartoĞci ewangelicznych w rozwoju naszego kontynentu. Próba cenzurowania dziejów Europy oznacza w istocie
amputacjĊ istotnych skáadników naszej kultury. Fundamentu jednoĞci europejskiej trzeba szukaü w duchowej wspólnocie zakorzenionej w wartoĞciach ukazywanych w ewangelii. Stąd abp ĩyciĔski
wyprowadziá potrzebĊ umieszczenia w Konstytucji Europejskiej
Invocatio Dei. Skrytykowaá teĪ niedawny apel Parlamentu Europejskiego sugerujący warunki dopuszczalnoĞci przerywania ciąĪy, porównując go do stosowanej w przeszáoĞci przez partiĊ komunistyczną praktyki narzucania reszcie spoáeczeĔstwa swoich rozwiązaĔ.
Pierwszą sesjĊ, którą prowadziá prof. dr Francesco Margiotta
Broglio, Przewodniczący Komisji ds. WolnoĞci Religijnej w Rządzie Republiki Wáoskiej, rozpocząá referat prof. dr Romana Herzoga, b. Prezydenta RFN pt. „Kluczowe znaczenie wolnoĞci religii dla
wolnoĞci konstytucyjnych paĔstw UE”. W swoim wystąpieniu Prelegent podkreĞliá, Īe wolnoĞü religijna to prawo zasadnicze, z którego korzystano najwczeĞniej. Dlatego nie jest najistotniejszą kwestia,
czy w przyszáej Konstytucji Europejskiej znajdzie siĊ zarówno w
preambule jak i w treĞci wezwanie imienia Boga, ale najwaĪniejsze
jest zagwarantowanie wolnoĞci religijnej. Taki cel przyĞwiecaá
twórcom Europejskiej Karty Praw Podstawowych, która, tak formuáowana by staü siĊ elementem przyszáej Konstytucji UE, stanowi
swego rodzaju „europejski standard praw zasadniczych”, od którego
Īadne paĔstwo nie bĊdzie mogáo byü zbyt odlegáe. Zdaniem prof.
Herzoga kwestie zagwarantowania wolnoĞci religijnej bĊdą istotne
w rozmowach akcesyjnych z niektórymi paĔstwami, jednak Polski
problem ten nie dotyczy.
Kolejny referat nt. „Religia i wolnoĞü religijna w UE z punktu
widzenia Stolicy Apostolskiej” wygáosiá bp dr Attilio Nicora, Wiceprzewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej.
Przedstawiając w nim stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec procesów integracyjnych opará siĊ na ponad 10 wystąpieniach papieĪa
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Jana Pawáa II, szczególnie na przemówieniu z 23 wrzeĞnia 2000 r.
skierowanym do uczestników konferencji przewodniczących parlamentów krajów czáonkowskich UE, przesáaniu z 20 czerwca 2002 r.
do uczestników konferencji poĞwiĊconej Konstytucji Europejskiej,
przemówieniu do czáonków Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej z 31 marca 2001 r. oraz przemówieniu do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej z 10 stycznia
2002 r. We wszystkich tych wystąpieniach papieĪ – doceniając
zjednoczenie – zwraca uwagĊ, Īe w tym procesie nie moĪna odcinaü
siĊ od chrzeĞcijaĔskich korzeni Europy. Podziela nadawanie Ğwieckiego charakteru instytucjom UE, ale sprzeciwia siĊ dąĪeniom do
nadawania przeĪyciom religijnym marginalnego charakteru.
Sesja popoáudniowa, której przewodniczyá Prof. dr Carl-Otto
Lenz, Generalny adwokat Trybunaáu Europejskiego w Luksemburgu, rozpoczĊáa siĊ od wystąpienia prof. dr hab. Marka Safjana, Prezesa Trybunaáu Konstytucyjnego RP. W referacie „WolnoĞü religijna w konstytucjach paĔstw europejskich” przedstawiá róĪnorodnoĞü
modeli konstytucyjnych dotyczących sytuacji związków wyznaniowych w paĔstwach europejskich, poczynając od Francji (i drogi jaką
przebyáa od laickoĞci agresywnej do pozytywnej), poprzez niemiecki model wspóádziaáania i kooperacji, model wáoski, austriacki,
hiszpaĔski, aĪ po model przyjĊty w paĔstwach postkomunistycznych
(jednoznacznie laicki w Czechach i na WĊgrzech).
Jako nastĊpny wystąpiá prof. dr Josef Isensee (Uniwersytet w
Bonn) i w swoim referacie: „Caritas i Diakonia w Europie” przedstawiá relacje paĔstwo - KoĞcióá na gruncie dziaáalnoĞci charytatywnej. Stwierdziá w nim m. in., iĪ paĔstwo mając obowiązek zapewnienia obywatelom ĞwiadczeĔ socjalnych czy zdrowotnych, zgodnie
z zasadą subsydiarnoĞci wspiera tego rodzaju dziaáania podejmowane przez podmioty niepaĔstwowe, w tym równieĪ związki wyznaniowe. Nie moĪna przy tym twierdziü, iĪ przez to nabywa cech
paĔstwa wyznaniowego.
Drugiego dnia konferencji sesji przedpoáudniowej przewodniczyá
prof. dr Jean-Paul Durand z Instytutu Katolickiego w ParyĪu. SesjĊ
rozpocząá referat prof. dr Michaela Brennera (Uniwersytet w Jenie)
nt. „Religia i edukacja w Europie Zachodniej”. NiezaleĪnie od modelu relacji paĔstwo-KoĞcióá, stwierdziá Prelegent, kaĪdy porządek
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paĔstwowy musi zajmowaü siĊ takĪe wychowaniem. KaĪdy pragnie
wychowywaü Ğwiadomych obywateli swojego paĔstwa, którzy wezmą odpowiedzialnoĞü nie tylko za siebie, ale i za wspóáobywateli.
Zatem paĔstwo jest zainteresowane przekazaniem obywatelom
pewnego systemu wartoĞci, stąd docenia dziaáalnoĞü wspólnot wyznaniowych. W wiĊkszoĞci krajów wzglĊdy te prowadzą do pokojowej i owocnej kooperacji. W wielu krajach europejskich nauczanie
religii w szkoáach publicznych jest obowiązkowe (Austria, Dania,
Niemcy), w innych wykluczone (Francja), nie ma jednak w Europie
Zachodniej paĔstw, w których ktokolwiek byáby zmuszany do pobierania nauki okreĞlonej religii.
Temat edukacji kontynuowaá prof. dr JiĜi R. Tretera (Uniwersytet
Karola w Pradze) w referacie „Religia i edukacja w Europie ĝrodkowo-Wschodniej”. Prelegent przedstawiá w nim sytuacjĊ w krajach,
które do przemian 1989 r. byáy oparte na zasadach leninizmu z zapisanym w konstytucjach rozdziaáem KoĞcioáa od paĔstwa. Po 1989 r.
sytuacja ulegáa zasadniczej zmianie. Istnieje w nich obecnie swoboda nauczania religii, która powróciáa do szkóá jako przedmiot obowiązkowy (np. w Chorwacji), bądĨ fakultatywny (Czechy, WĊgry).
Ale są takĪe w tej czĊĞci Europy paĔstwa, w których nauka religii
nie jest prowadzona w szkoáach publicznych (np. Ukraina).
Kolejny referat wygáosiá bp prof. dr Peter Erdö, Rektor Uniwersytetu Péter Pázmány w Budapeszcie, nt. „Wpáyw prawa UE na
prawo wewnĊtrzne KoĞcioáów”. Przedstawiá w nim sposób, w jaki
ustawodawstwo koĞcielne (ograniczyá swoje wystąpienie do prawa
kanonicznego) reaguje na prawo europejskie i jak KoĞcióá otoczony
przez prawo UE stara siĊ realizowaü swoją misjĊ. Wykazaá, Īe KoĞcióá katolicki reaguje poprzez zawieranie z paĔstwami dwustronnych umów (konkordatów). Szczególną uwagĊ w swoim wystąpieniu zwróciá Prelegent na problemy, jakie rodzi prawo europejskie,
np. dyrektywa Parlamentu Europejskiego dotycząca ochrony danych
osobowych. Dalej problem zakazu dyskryminacji wprowadzony w
Karcie Praw Podstawowych, a kwestia ograniczenia w obejmowaniu
stanowisk koĞcielnych, np. ze wzglĊdu na obywatelstwo, czy w
koĔcu zastrzeĪenie zapisane w statucie uniwersytetu katolickiego,
by kadra byáa wyznania katolickiego w zestawieniu ze wspomnianym zakazem dyskryminacji.

MiĊdzynarodowa Konferencja

287

Po przerwie sesjĊ pod przewodnictwem dr Friedricha Vogela,
b. Ministra RFN, otworzyá referat prof. dr Gerharda Robbersa (Uniwersytet w Trewirze): „WolnoĞü religijna i jej zakres z uwzglĊdnieniem ustawodawstwa i praktyki UE (takĪe Europejskiej Konwencji
Praw Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci)”. W swoim referacie
Prelegent nawiązując do przedstawionej juĪ róĪnorodnoĞci systemów relacji paĔstwo-KoĞcióá przyjĊtych w krajach UE, stwierdziá,
Īe nie naleĪy obawiaü siĊ tej róĪnorodnoĞci, ale raczej doceniaü to
zjawisko. Nie moĪna jednego systemu stawiaü za miarĊ dla innych
narodów, nie moĪna wprowadzaü jednego modelu relacji. RóĪnorodnoĞü stanowi element toĪsamoĞci paĔstw czáonkowskich. Ekonomiczne zjednoczenie Europy juĪ siĊ dokonaáo, teraz trzeba pracowaü nad jej politycznym zjednoczeniem, a przy nim nie moĪna
bagatelizowaü religii (o ile zostaną zachowane kompetencje paĔstw
wspólnoty). Nie naleĪy obawiaü siĊ zsekularyzowania Europy, ale
naleĪy raczej mówiü o neutralnoĞci religijnej i otwartoĞci UE.
Obecnie, stwierdziá Prelegent, spór nie dotyczy zagwarantowania
wolnoĞci religijnej w wymiarze indywidualnym. Problemem natomiast jest przyjĊcie rozwiązaĔ instytucjonalnych, a problem ten
wynika z róĪnorodnoĞci tradycji poszczególnych krajów przyjmujących róĪne modele relacji paĔstwa z KoĞcioáem.
W dyskusji, jaka wywiązaáa siĊ po zakoĔczeniu tej czĊĞci obrad,
prof. dr Cezary Ritter zwróciá uwagĊ na bardzo wyraĨne procesy
laicyzacyjne, jakie moĪna zauwaĪyü w Niemczech, stąd nie zgodziá
siĊ z optymizmem prof. Robbersa, który w swoim referacie stwierdziá, Īe procesy te doszáy do swego kresu i nastĊpuje powrót do
wartoĞci. Podobnie prof. dr Ryszard Sztychmiler nie zgodziá siĊ
z twierdzeniem o nieobecnoĞci tendencji laicyzacyjnych w paĔstwach UE. Stwierdziá, Īe w wiĊkszoĞci spoáeczeĔstw mamy do
czynienia z „sekularyzacją postĊpującą”. Prof. dr Franciszek Adamski z kolei podkreĞliá koniecznoĞü odwoáania siĊ w Konstytucji Europejskiej do chrzeĞcijaĔskich korzeni Europy, podobnego zdania
byá prof. dr Jerzy Buxakowski, który stwierdziá: „jak odwoáaü siĊ do
wartoĞci podstawowych bez odwoáania do ewangelii”?
Kolejny w tej sesji referat wygáosiá prof. dr hab. Cezary Mik
(UKSW) nt. „Czynniki etyczne i religijne w prawie UE”. Prelegent
podjąá w nim próbĊ odpowiedzi na pytanie: czy i jak budowaü du-
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chowy wymiar Europy oraz przedstawiá religiĊ i etykĊ jako przedmiot regulacji prawnych UE.
Drugi dzieĔ obrad zakoĔczyá referat prof. dr hab. Mirosáawa
Granata (KUL/UMCS) nt. „Granice wolnoĞci religijnej w spoáeczeĔstwie pluralistycznym”. Referat byá próbą odpowiedzi na kluczowe pytanie – jaką koncepcjĊ wolnoĞci religijnej przyjmuje siĊ w
UE i czy w ogóle moĪna mówiü o granicach wolnoĞci religijnej.
Prelegent przedstawiá funkcjonowanie granic wolnoĞci religijnej w
Ğwietle orzecznictwa Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka
oraz przesáanki limitowania zakresu owej wolnoĞci w poszczególnych krajach UE. Stwierdziá, Īe granice wolnoĞci religijnej w spoáeczeĔstwie pluralistycznym nie dają siĊ ustaliü w jakiĞ jeden arbitralny sposób. Decydujące znaczenie dla ustalenia praktycznych granic
wolnoĞci religijnej ma analiza orzecznictwa Trybunaáu Praw Czáowieka oraz analiza jurysdykcji konstytucyjnej. KoĔcząc zasygnalizowaá trudny problem wolnoĞci religijnej w kontekĞcie sekt.
Ostatniego dnia obrad sesji przewodniczyá Maciej PáaĪyĔski,
Marszaáek Sejmu RP III kadencji. SesjĊ rozpocząá referat: „Religia
i wolnoĞü religijna w kontekĞcie debaty nad projektem Konstytucji
UE” wygáoszony przez prof. dr Rocco Buttiglione, Ministra ds.
Integracji Europejskiej Rządu Republiki Wáoskiej. Stwierdziá w
nim, Īe jasnym jest, iĪ instytucje europejskie chcą zachowaü laickoĞü, problem leĪy jednak w braku jednoznacznoĞci w rozumieniu
laickoĞci. Absurdem jednak byáoby w imiĊ abstrakcyjnie pojĊtej
demokracji i tolerancji rezygnowaü z okreĞlenia wáasnej toĪsamoĞci
i odwoáania do wáasnych korzeni. Stąd prof. Buttiglione jest zwolennikiem wyraĨnego wskazania w Konstytucji UE chrzeĞcijaĔskich
fundamentów Europy. Jego zdaniem, najlepszym rozwiązaniem
byáoby wskazanie ich jako Ĩródeá naszej kultury.
NastĊpnie referat wygáosiá prof. dr Balázs Schanda (Uniwersytet
Péter Pázmány w Budapeszcie) pt. „Finansowanie KoĞcioáów w
Europie”. Przedstawiá w nim róĪne modele finansowania KoĞcioáów
w krajach UE, związane bezpoĞrednio z modelami relacji pomiĊdzy
paĔstwem a KoĞcioáem w danym paĔstwie. Trzy podstawowe modele finansowania jakie moĪemy wyróĪniü to: 1) finansowanie ze
Ğrodków paĔstwowych, 2) model finansowania ze Ğrodków nieza-
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leĪnych, np. fundacji, dochodów z nieruchomoĞci, 3) finansowanie
przez czáonków KoĞcioáa poprzez dobrowolne datki.
Na zakoĔczenie obrad „Referat konkluzyjny: Religia i wolnoĞü
religijna w prawie UE. DoĞwiadczenia i perspektywy” wygáosiá ks.
prof. dr hab. Józef Krukowski (KUL/UKSW). Stwierdziá w nim, Īe
jeĞli Unia Europejska ma byü nie tylko wspólnotą paĔstw, ale nade
wszystko wspólnotą narodów, nie moĪe ignorowaü wartoĞci religijnych. Stąd postulat KoĞcioáa katolickiego by umieĞciü w Konstytucji Europejskiej bezpoĞrednie odwoáanie do Boga.
MiĊdzynarodową konferencjĊ „Religia i wolnoĞü religijna w
Unii Europejskiej” zamknąá prof. dr hab. Zbigniew CieĞlak, Prorektor Uniwersytetu Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego, który koĔcząc
podziĊkowaá wszystkim uczestnikom za atmosferĊ wzajemnej ĪyczliwoĞci i wymianĊ myĞli.
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Ogólnopolska sesja naukowa
nt. Dzieáo II Synodu Plenarnego w Polsce
Dnia 24 paĨdziernika 2001 r. odbyáa siĊ w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ogólnopolska sesja naukowa zorganizowana przez KatedrĊ
ħródeá KoĞcielnego Prawa Polskiego pod hasáem Dzieáo II Synodu
Plenarnego w Polsce.
Tematyka sesji, podzielona na trzy czĊĞci, obejmowaáa zapis
badaĔ naukowych na temat uchwaá Drugiego Polskiego Synodu
Plenarnego, którego dekrety promulgowaá Prymas Polski 25 lutego
2001 r.
Na czĊĞü pierwszą skáadaáo siĊ otwarcie obrad, które rozpocząá
Dziekan Wydziaáu Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
KUL ks. prof. dr hab. Andrzej DziĊga, podkreĞlając otwartoĞü Wydziaáu na legislacjĊ KoĞcioáa w Polsce. Przypomniaá zadania Synodu, inspiracje II Soboru WatykaĔskiego, oraz bardzo ciepáo powitaá
wszystkich uczestników Sesji.
Natomiast bp dr Mieczysáaw Cisáo podkreĞliá, iĪ Synod przeprowadziá zbiorowy rachunek sumienia, wzywając do integracji metanoi, oraz potrzeby szczególnej refleksji nad kryterium duchowej
i eklezjalnej toĪsamoĞci.
Arcybiskup Metropolita Lubelski prof. dr hab. Józef ĩyciĔski,
przekazując Sáowo do uczestników Sesji za poĞrednictwem bp dr
M. Cisáo, zaakcentowaá gáówne kierunki poszukiwania ewangelicznych odpowiedzi na pytania, które przynosi Īycie. Zwróciá uwagĊ,
iĪ dokumenty nie są zbiorem zamkniĊtym, lecz wymagają ustawicz-
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nej refleksji nad nowymi znakami czasu. Wskazaá takĪe, iĪ na progu
trzeciego tysiąclecia szukamy Chrystusowego pokoju koniecznego
do umocnienia nadziei.
NastĊpnie rektor KUL ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, zamykając czĊĞü wstĊpną, podaá dwa powody do radoĞci z zorganizowania sesji naukowej. Pierwszy, iĪ Wydziaá Prawa uczestniczy w Īyciu
KoĞcioáa. Drugi zaĞ, Īe spotkanie stanowi sposobnoĞü do wymiany
myĞli z wieloma oĞrodkami akademickimi w Polsce, a wzajemna
wspóápraca przyczynia siĊ do szerszego dialogu naukowego.
Druga czĊĞü sesji obejmowaáa referaty uwzglĊdniające zagadnienia z historii koĞcielnego prawa polskiego. W niej ks. prof. dr hab.
Andrzej DziĊga wygáosiá referat nt. Walor historyczny Pierwszego
Synodu Plenarnego w Polsce z 1936 roku. Zaakcentowaá on, iĪ synody plenarne mają niezwykle istotne znaczenie dla ujednolicenia
rozwiązaĔ prawnych w KoĞciele, oraz dla metod duszpasterskich
najbardziej odpowiednich w kontekĞcie czasu i miejsca. NastĊpnie
scharakteryzowaá zwoáanie, przebieg i treĞü Pierwszego Synodu
Plenarnego. W podsumowaniu stwierdziá, iĪ dokumentacja konstytucji synodalnych przyniosáa oĪywienie Īycia religijnego, doceniając
wielkie dzieáo duszpasterskie KoĞcioáa w Drugiej Rzeczypospolitej.
Ks. dr Stanisáaw Tymosz, podejmując temat II Polski Synod Plenarny w Ğwietle wypowiedzi Jana Pawáa II przywoáaá sáowa z przemówieĔ Ojca Ğw. Jana Pawáa II skierowane do uczestników Synodu.
Wydobyá z nich rys historyczny polskiej dziaáalnoĞci synodalnej, cel
i zadania synodu, oraz plan realizacji uchwaá. PodkreĞliá takĪe, iĪ
z wskazówek papieskich wypáywają trzy páaszczyzny dziaáalnoĞci
synodalnej: recepcja dokumentów II Sobory watykaĔskiego, nowa
ewangelizacja trzeciego tysiąclecia, oraz interpretacja znaków czasu
i przygotowanie KoĞcioáa na nowe tysiąclecie z pogáĊbioną nauką
soborową, zgodnie z przyjĊtym hasáem synodalnym Z orĊdziem
Soboru w trzecie tysiąclecie. Natomiast bp prof. dr hab. Tadeusz
Pieronek w referacie nt. Praca legislacyjna II Polskiego Synodu
Plenarnego stwierdziá, iĪ zgodnie z zaleceniami Sobory watykaĔskiego II, rozpoczĊto w KoĞciele zwoáywanie synodów o charakterze pastoralnym, w których zwrócono uwagĊ na impuls duszpasterski skierowany do caáej wspólnoty koĞcielnej. Nawiązując do historii stwierdziá, iĪ wola ustawodawcza Synodu zostaáa wyraĪona w
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pacach wstĊpnych przed jego otwarciem w redakcji tzw. Tekstów
Roboczych Synodu, autorstwa komisji przygotowawczej záoĪonej
z okoáo 200 ekspertów, duchownych i Ğwieckich. KaĪdy projekt
zostaá zredagowany wedáug wspólnego schematu zawierającego
cztery czĊĞci: teologiczną, socjologiczną, pastoralną i prawną.
Wspomniaá, iĪ do trudnoĞci konstytuujących uchwaáy synodalne
naleĪaáy uwarunkowania spoáeczno-polityczne, oraz nowy podziaá
terytorialny KoĞcioáa w Polsce, a wszystkie zaáoĪenia pracy synodalnej miaáy cel edukacyjny i formacyjny wspólnoty odpowiedzialnej za dobro duchowe KoĞcioáa w Polsce.
W czĊĞci trzeciej ks. prof. hab. Antoni DĊbiĔski, podejmując temat Zadania katolickiego uniwersytetu w Ğwietle uchwaá II Polskiego Synodu Plenarnego stwierdziá, iĪ uniwersytet narodzony z serca
KoĞcioáa, jako wspólnota ludzi poszukujących prawdy jest niezbĊdny w Īyciu narodu i KoĞcioáa. PodkreĞliá, iĪ do najwaĪniejszych
zadaĔ legislacji koĞcielnej zaliczono podjĊcie dziaáaĔ zmierzających
do publicznej, staáej i powszechnej obecnoĞci myĞli chrzeĞcijaĔskiej
w spoáeczeĔstwie, skierowanej na rozwój kultury i nauki, oraz peány
rozwój osoby ludzkiej.
Prof. dr hab. Jerzy Flaga w wygáoszonym referacie nt. Formacja
osób konsekrowanych wedáug uchwaá II Polskiego Synodu Plenarnego zaznaczyá, iĪ problem formacji osób konsekrowanych wystĊpowaá w KoĞciele od zarania jego istnienia, a w jego nurt wpisaá siĊ
takĪe II Polski Synod Plenarny. PodkreĞliá, iĪ formowanie kandydatów do Īycia konsekrowanego i do kapáaĔstwa sáuĪebnego jest procesem dáugotrwaáym i wielowarstwowym, skáadającym siĊ z kilku
zróĪnicowanych etapów, m. in. okresu budzenia powoáaĔ, pobytu w
nowicjacie, w seminarium duchownym, oraz formacji staáej. Odnotowaá, iĪ kaĪdej fazie powinny byü przyporządkowane odpowiednie
metody i cele, a szczegóáowej analizie poszczególnych etapów poĞwiĊcona zostaáa treĞü prelekcji. Powoáując siĊ na dokumenty Synodu przedstawiá bardzo szczegóáowy przebieg procesu formacyjnego,
ukazując sposoby i metody jego realizacji.
Z kolei ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski w referacie nt. Wymiar prawny II Polskiego Synodu Plenarnego, przedstawiając dyspozycje dotyczące Ludu BoĪego, jak i wewnĊtrznej organizacji KoĞcioáa stwierdziá, iĪ obszarów normatywnych moĪna siĊ doszukiwaü
tylko w trzeciej czĊĞci poszczególnych dokumentów, chociaĪ nie
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zawiera ona tylko postanowieĔ prawnych. PodkreĞliá on, Īe obok
nich wystĊpuje wiele postulatów, stwierdziá, iĪ byáoby korzystniejsze, gdyby w czĊĞci dyspozycyjnej kaĪdego dokumentu synodalnego wyodrĊbniü normy prawne, a obok nich zamieĞciü postulaty
i zalecenia, jako oddzielną kategoriĊ uchwaá.
Ks. prof. dr hab. J. Dudziak w temacie Pastoralny aspekt II Polskiego Synodu Plenarnego ze szczególnym uwzglĊdnieniem nowej
ewangelizacji przedstawiá zagadnienie pastoralnych dziaáaĔ funkcjonowania nowej ewangelizacji w Polsce. Ustaliá zaáoĪenia ogólne,
polegające na systematycznym zastosowaniu dwóch metod tj. troski
o Īycie sakramentalne wiernych, oraz o wáączenie ich we wspólnotowe praktyki religijne i zespoáowe przyswajanie nauki koĞcielnej,
zwáaszcza nauki II Soboru WatykaĔskiego we wspólnotach na terenie parafii. Wskazaá, iĪ II Polski Synod Plenarny wezwaá do budzenia w Ludzie BoĪym ĞwiadomoĞci eklezjalnej i odpowiedzialnoĞci
za KoĞcióá, oraz wymieniá liczne przedsiĊwziĊcia w celu uaktywnienia nowej ewangelizacji. Zaliczyá do nich m. in. czuwanie urzeczywistniające wspóádziaáanie rodziny, paĔstwa i KoĞcioáa w wychowaniu máodego pokolenia, oraz fakt, Īe ustrój spoáeczny, gospodarczy i polityczny trzeba budowaü na zasadach sprawiedliwoĞci spoáecznej.
Ks. prof. dr hab. Marian Stasiak, w artykule nt. Synodalna struktura KoĞcioáa przedstawiá relacje miĊdzy KoĞcioáem powszechnym,
a partykularnym, rozwój nauki o KoĞciele, eklezjologiĊ KoĞcioáa
partykularnego, relacjĊ prawa powszechnego do prawa partykularnego, oraz Ĩródáa aktywnoĞci synodalnej w KoĞciele. Ponadto omówiá relacje biskupa do prezbiterium, a takĪe wskazaá na laikat i jego
rolĊ w strukturze koĞcielnej. Stwierdziá, iĪ prawodawca koĞcielny
jest przede wszystkim nauczycielem wiary, który siĊga po zdobycze
nauk prawnych i korzysta z osiągniĊü kultury prawnej, aby w komunikatywny dla wiernych sposób przekazywaü treĞci wiary. Ponadto
wyprowadza on z rozpoznanych treĞci wiary konkretne normy postĊpowania, wskazujące na jej praktykowanie.
Podsumowaniem treĞci sesji naukowej byáa dyskusja, w której
stwierdzono, iĪ II Polski Synod Plenarny posiada charakter pastoralny, a sáabo zaakcentowano normatywnoĞü konstytucji.
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zakresie uprawnieþ rodziców do religijnego wychowania dzieci; Artur
M e z g l e w s k i , Nauczanie religii w Polsce Ludowej; Artur M e z g l e w s k i ,
Skierowanie do nauczania religii; Waldemar J a n i g a , Zasady awansu
zawodowego nauczycieli religii; Obowiñzujñce akty prawne dotyczñce
nauczania religii w szkole; Piotr S t a n i s z , Status ubezpieczeniowy osób
duchownych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy; Marta O r d o n .
Represje wäadz komunistycznych wobec lubelskiej placówki Zgromadzenia
Säug Jezusa; Paweä S m o l e þ , Ulgi mieszkaniowe w podatku dochodowym
od osób fizycznych; Michalina D u d a , Obligatoryjne zwolnienia podmiotowe od podatku VAT; Monika M ü n n i c h , Kontrola podatkowa: prawa
i obowiñzki stron postöpowania.
Tom 2
Artur M e z g l e w s k i , Pojöcie “duchownego” w przepisach prawa polskiego o zawieraniu maäĔeþstwa; Piotr K a s p r z y k , TrudnoĈci kodyfikacyjne zwiñzane z wprowadzeniem instytucji Separacji maäĔeþskiej do prawa polskiego; Grzegorz J ö d r e j e k , Separacja w projekcie Prawa maäĔeþskiego z 1929 roku; Tadeusz S t a n i s ä a w s k i , Ewolucja ryczaätowego sposobu opodatkowania przychodów osób duchownych; Tadeusz S t a n i s ä a w s k i , Darowizny na koĈcielnñ dziaäalnoĈè charytatywno-opiekuþczñ;
Radosäaw G r a b o w s k i , Konstytucyjna ochrona Ĕycia w Polsce; Piotr
S t a n i s z , Próby rozbicia jednoĈci duchowieþstwa katolickiego w okresie
Polski Ludowej; Marta O r d o n , Bezprawne przejöcie przez wäadze komunistyczne majñtku Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewczötami pod wezwaniem Ĉw. Józefa” w Krakowie; Sabina G r a b o w s k a , Inicjatywa ustawodawcza obywateli.
Tom 3
Marek J e r z y k , Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi w Stanach Zjednoczonych; Marzena Hanna D y j a k o w s k a , Wyznaniowy charakter Akademii Zamojskiej (1594–1784); Tadeusz S t a n i s ä a w s k i , Spór o zasady

opodatkowania dochodów osób duchownych w 1949 r.; Artur M e z g l e w s k i , Wywäaszczenie nieruchomoĈci szkolnej Gimnazjum Biskupiego w
Lublinie w 1966 r.; Piotr K a s p r z y k , Sprawy o separacjö maäĔeþskñ na
przykäadzie Sñdu Okrögowego w Lublinie; Robert A n d r z e j c z u k , PodmiotowoĈè jednostki w prawie miödzynarodowym.
Tom 4
Henryk M i s z t a l , WolnoĈè uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim;
Artur M e z g l e w s k i , Proces likwidacji niĔszych seminariów duchownych
w latach 1959-1963; Krzysztof W a r c h a ä o w s k i , Prawnokarna ochrona
wolnoĈci religijnej w Polsce w latach 1932-1997; Wiesäaw B a r , WolnoĈè
religijna w latynoamerykaþskim systemie ochrony praw czäowieka; Marta
O r d o n , Prawo o stowarzyszeniach jako instrument antykoĈcielnej polityki
wäadz komunistycznych w okresie Polski Ludowej zarys problemu; Beata
R a t a j c z a k , MoĔliwoĈci sprawowania opieki duszpasterskiej w zakäadach
leczniczych w okresie Polski Ludowej; Mirosäaw S i t a r z , Piotr W i Ĉ n i e w s k i , Wybór Biskupa Rzymu; Jacek ã a p i þ s k i , Etyczne podstawy prawnej ochrony zwierzñt; Waldemar J a n i g a , Ocena pracy nauczyciela religii
w Ĉwietle obowiñzujñcego prawa; Anna T u r e k , Jan T u r e k , Potrzebne
zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuþczego; Piotr K a s p r z y k , Michaä
W a s i a k , Terminy prekluzyjne na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuþczego; Grzegorz J ö d r e j e k , Ustawowy ustrój majñtkowy maäĔonków
(rys historyczny – stan de lege lata – postulaty de lege ferenda); Robert
A n d r z e j c z u k , Ewolucja treĈci praw czäowieka.

